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Summary 

 

In the swedish Employment Protection Act, Section 7, second paragraph (the 

redeployment provision) it is stated that objective grounds for dismissal do not 

exist where it is fair to require the employer to provide other work for the 

employee with the employer. The topic of the thesis is the significance of the 

fairness criterion in this provision and the purpose of the thesis is to identify the 

scope of the provision.   

 

The introductory sections of the thesis deals with fairness as a general legal 

phenomenon and how a fairness criterion should be interpreted and applied in 

the legal practice. Furthermore, basic conditions for implementation of the 

redeployment provision is covered, i.e. the requirement that there has to be a 

vacancy in the employer's business and that the employee must have sufficient 

qualifications for the position of redeployment. Also discussed in the thesis is 

the distinction between the employer's right to redeploy the employee and the 

employer's obligation to redeploy. 

 

The two central sections of the thesis deals with a number of substantive legal 

issues that have incurred in the interpretation and application of the 

redeployment rule in section 7, second paragraph of the Employment Protection 

Act. These sections provides a review of the preparatory works of the 1974 

Employment Protection Act and a large number of rulings by the Labour Court. 

Issues relating to the type of position that the employee should be redeployed to 

and the extent of the redeployment obligation in the employer's operation is 

covered amongst others. Other issues addressed are in what way the Labour 

Court determines what constitutes equivalent work in the legal sense and how 

the redeployment rule is applied in cases of dismissal based on grounds relating 

to the employee personally. The sections also addresses the issues concerning 

what the employee is obliged to accept when a redeployment is carried out, such 

as salary reductions and less qualified work tasks. 

 

Other issues that are also discussed in the thesis are the obligations that the 

employer and the employee have when the question of redeployment is to be 

decided. For example, the Labour Court has held that the employer is obligated 

to make a thorough investigation of the redeployment opportunities as a part of 

the termination process and, at the same time, the employee has a co-

responsibility to see to that the issue of redeployment is given sufficient 

attention. Another question that is addressed is whether or not the employer is 

required to provide the redeployment opportunities in turn. It is noted that the 

employer, at a reduction of the business, is not required to provide offers for 

redeployment in turn. The employer can thus fulfill the redeployment obligation 

based on what, according to the employer's assessment, is best for future 

operations of the business. 
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Sammanfattning 

 
I 7 § 2 st. LAS stadgas att en uppsägning från arbetsgivarens sida inte är sakligt 

grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat 

arbete hos sig. Ämnet för uppsatsen är vad som avses med skälighet i denna 

bestämmelse och syftet är att kartlägga regelns tillämpningsområde. 

 

I uppsatsens inledande avsnitt behandlas skälighet som allmän rättslig företeelse 

och hur skälighetsrekvisit ska tolkas och tillämpas i den rättsliga praktiken. 

Dessutom behandlas grundläggande förutsättningar för tillämpning av 

omplaceringsbestämmelsen: kravet att det måste finns en ledig befattning hos 

arbetsgivaren och att arbetstagaren ska ha tillräckliga kvalifikationer för 

omplaceringstjänsten. Vidare diskuteras distinktionen mellan arbetsgivarens 

omplaceringsrätt och omplaceringsskyldighet. 

 

I uppsatsen två centrala avsnitt behandlas ett flertal materiella rättsliga frågor 

som har uppkommit vid tolkningen och tillämpningen av omplaceringsregeln i 

7 § 2 st. LAS. Här görs genomgång av förarbetena till 1974 års anställnings-

skyddslag samt ett stort antal avgörande från Arbetsdomstolen. Bland annat 

behandlas frågor om omplaceringstjänstens karaktär och omplacerings-

skyldighetens omfattning i arbetsgivarens verksamhet. Andra frågor som 

behandlas är hur Arbetsdomstolen gör bedömningen av vad som avses med 

likvärdigt arbete och omplaceringsbestämmelsens tillämpning vid uppsägningar 

som grundas på skäl som hänför sig till arbetstagaren personligen. I avsnitten 

diskuteras även frågor om vad arbetstagaren är skyldig att acceptera vid en 

omplacering, exempelvis lönesänkningar och mindre kvalificerade arbets-

uppgifter. 

 

Andra frågor som också avhandlas i uppsatsen är vilka skyldigheter som 

arbetsgivaren respektive arbetstagaren har när omplaceringsfrågan ska avgöras. 

Arbetsdomstolen har exempelvis har fastslagit att arbetsgivaren är skyldig att i 

en uppsägningssituation göra en noggrann omplaceringsutredning och 

arbetstagaren har ett medansvar för att omplaceringsfrågan ägnas tillbörlig 

uppmärksamhet. En annan fråga som behandlas är huruvida arbetsgivaren är 

skyldig att lämna omplaceringserbjudandena enligt 7 § 2 st. LAS i turordning. 

Det konstateras att arbetsgivaren, vid en driftsinskränkning, inte är skyldig att 

lämna erbjudanden för omplacering i turordning. Arbetsgivaren kan således 

fullgöra omplaceringsskyldigheten utifrån vad som, enligt arbetsgivarens 

bedömning, är bäst för den fortsatta verksamheten. 
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1. Inledning   

 

1.1 Syfte och problemställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att analysera vad som avses med skälighet vid 

omplacering enligt 7 § 2 st. LAS. Enligt denna bestämmelse är en uppsägning 

inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder 

arbetstagaren annat arbete hos sig. Följande problem ska behandlas i denna 

uppsats: 

  

1. Vad är utmärkande för ett skälighetsrekvisit i allmänhet och vad betyder 

det för tillämpningen av 7 § 2 st. LAS? 

 

2. Vad utgör ett skäligt skyddsområde för arbetstagaren enligt 7 § 2 st. LAS? 

 

3. Vad måste arbetstagaren acceptera vid omplacering enligt 7 § 2 st. LAS? 

 

 

1.2 Metod 

 

Genom analys av förarbeten, rättspraxis och doktrin kommer gränserna för vad 

som anses skäligt att fastställas. Att lagstiftaren har inkluderat ett 

skälighetsrekvisit i 7 § 2 st. LAS innebär att det till stor del är upp till 

domstolarna att avgöra bestämmelsens tillämpningsområde (se avsnitt 4). 

Följaktligen kommer studiet av rättspraxis att stå i förgrunden i denna uppsats. 

Men även förarbetena har stor betydelse för tolkningen av ett skälighets-

kriterium, särskilt när bestämmelsen där rekvisitet ingår är ny. 

 

 

1.3 Avgränsning 

 

Arbetet kommer inte att behandla den skälighetsbedömning som görs när 

arbetstagaren får ett erbjudande om återanställning enligt 25 och 27 §§ LAS 

eftersom uppsatsens fokus ligger på 7 § LAS. 

 

Inte heller kommer omplaceringar som sker vid driftsinskränkningar med stöd 

av turordningsreglerna i 22 § LAS att behandlas. 
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1.4 Disposition 

 

I uppsatsens fyra första avsnitt behandlas grunderna för tolkningen och 

tillämpningen av 7 § 2 st. LAS. I avsnitt 2 sätts omplaceringsregeln i 7 § 2 st. 

LAS in i ett systematiskt och historiskt sammanhang. I avsnitt 3 ges en allmän 

översikt av omplaceringsregeln. I avsnitt 4 diskuteras skälighetsrekvisit i den 

svenska rättsordning och hur sådana rekvisit bör hanteras i den rättsliga 

tillämpningen. Avsnitt 5 redogör för de grundläggande förutsättningarna för 

tillämpningen av 7 § 2 st. LAS: kraven att det ska finnas en ledig befattning hos 

arbetsgivaren och att arbetstagaren måste ha tillräckliga kvalifikationer för 

omplaceringstjänsten. 

 

De två nästföljande avsnitten behandlar materiella rättsliga frågor som har 

uppkommit i samband med Arbetsdomstolens tillämpning av 7 § 2 st. LAS. I 

avsnitt 6 analyseras vilket skydd som bestämmelsen ger arbetstagaren i en 

uppsägningssituation. Avsnitt 7 behandlar vad arbetstagaren är tvungen att 

acceptera vid en omplacering med stöd av 7 § 2 st. LAS. 

 

I avsnitt 8 görs en sammanfattning av uppsatsens resultat och slutsatser. 

 

I uppsatsen kommer, som sagt, frågan om vad som avses med skälighet i 7 § 2 

st. LAS att behandlas. En enskild rättslig frågeställning kan komma att behandlas 

i mer än ett av uppsatsens avsnitt, eftersom ett förhållande som är till fördel för 

en arbetstagare, kan vara en nackdel för en annan. Som exempel kan tas den 

omständigheten att lagstiftaren har utsträckt omplaceringsskyldigheten till att 

gälla arbetsgivarens samtliga driftsenheter. Detta krav kan vara till fördel för en 

arbetstagare som står inför att bli uppsagd, eftersom det ökar chanserna för 

arbetstagaren att bli omplacerad och på så sätt behålla sin anställning hos 

arbetsgivaren. Men kravet kan leda till problem för en annan arbetstagare, som 

får ett omplaceringserbjudande till en tjänst på en annan ort än den där 

arbetstagaren tidigare arbetade.1 Om arbetstagaren inte har möjlighet att accep-

tera erbjudandet och Arbetsdomstolen gör bedömningen att erbjudandet var 

skäligt, gör arbetstagaren därmed en rättsförlust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Se exempelvis AD 2009:50. 
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2. Bakgrund   

 

Omplaceringsbestämmelsen i 7 § 2 st. LAS var en pusselbit i de stora arbets-

rättsliga reformer som genomfördes på 1970-talet. Tillsammans med bl.a. kravet 

på saklig grund för uppsägning innebar omplaceringsregeln en radikal förskjut-

ning av maktbalansen på arbetsmarknaden. I detta avsnitt sätts omplacerings-

regeln in i ett systematiskt och historiskt sammanhang.   

 

Det finns olika sätt att systematiskt beskriva arbetsrätten. Vanligtvis brukar 

rättsområdet delas in i tre delområden: den individuella arbetsrätten, den 

kollektiva arbetsrätten och arbetsmarknads- och arbetsmiljölagstiftning.2 Ett 

annat sätt att beskriva arbetsrätten är det som förespråkas av bland annat Mats 

Glavå. Detta förhållningssätt tar sin utgångspunkt i de gamla arbetsgivar-

prerogativen – § 32 – och beskriver den arbetsrättsliga regleringen som 

begränsningar i arbetsgivarens friheter.3 Men även i den traditionella 

systematiken är utgångspunkten att arbetstagarens lydnads- och lojalitetsplikt 

(subordination) är en central del av arbetstagarens avtalsförpliktelse.4 

Anställningsförhållandet utmärks av en grundläggande obalans genom att 

arbetstagaren överlåter beslutanderätt angående sin avtalsprestation till mot-

parten och arbetsrättens funktion är ytterst att återskapa en balans i 

avtalsförhållandet. Även detta synsätt tar således sin utgångspunkt i arbets-

givarens överordnade ställning i relation till arbetstagaren och lagstiftningens 

avsikt att balansera eller inskränka denna överordning. 

 

Det kan därmed sägas att anställningsskyddslagen och omplaceringsregeln i 7 § 

2 st. i denna lag kan ses som inskränkningar av de s.k. arbetsgivarprerogativen, 

framförallt den fria uppsägningsrätten, men även i viss mån arbetsledningsrätten. 

Under lång tid, före tillkomsten av lagen om anställningsskydd, var 

arbetsgivarens fria uppsägningsrätt en självklar del av svensk rätt. I AD 

1932:100 slog Arbetsdomstolen fast att: 

 

”Vad angår upphörandet av arbetsavtal, som slutits för obestämd tid, råder dock 

icke någon tvekan därom, att i Sverige lika väl som i andra länder den allmänna 

rättsgrundsatsen (min kurs.) gäller, att dylikt avtal kan å ömse sidor uppsägas 

till upphörande efter viss uppsägningstid och att skäl för uppsägningen icke 

behöver anföras, vare sig denna äger rum från den ena eller den andra sidan." 

 

Vid denna tidpunkt medgav således den svenska rättsordningen att en långvarig 

anställning godtyckligt avbröts efter varsel på vanligtvis endast en vecka eller 

                                                 
2Källström & Malmberg, s. 23. 
3Glavå, s. 60; § 23 (senare § 32) var en klausul som fanns intagen i SAF:s stadgar och som alla 

organisationens medlemmar skulle ta med i sina kollektivavtal. § 23 stadgade bl.a. att 

arbetsgivaren äger rätt att leda och fördela arbetet samt fritt antaga och avskeda arbetare, 

dvs. de s.k. arbetsgivarprerogativen (Glavå, s. 34). 
4Källström & Malmberg, s. 22. 
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fjorton dagar.5 Arbetsgivaren behövde inte ange något skäl för uppsägningen 

eller förhandla med arbetstagarsidan. Någon närmare motivering till denna 

allmänna rättsgrundsats gav Arbetsdomstolen inte. Schmidt menar att domstolen 

sannolikt utgick från en allmän princip inom obligationsrätten som innebär att 

ingen utan uttrycklig utfästelse är skyldig att fortsätta ett kontraktsförhållande. 

Det var således fråga om samma princip som gäller för exempelvis ett avtal 

mellan en leverantör och en köpare. Glavå hävdar dock att AD 1932:100 är ett 

tydligt exempel på hur Arbetsdomstolen tar politisk ställning utan att ta ansvar 

för det.6 Domstolen konstaterade bara vad som gäller. Det kan i vilket fall 

konstateras att vid 1930-talets början, och fram till stiftandet av 

anställningsskyddslagen, sågs den fria uppsägningsrätten som en allmän 

rättsgrundsats i Sverige.7 Enligt Källström & Malmberg är den ömsesidigt fria 

uppsägningsrätten av varaktiga avtal fortfarande en grundprincip inom arbets-

rätten som härstammar från doktrin inom allmän kontraktsrätt.8 

 Under tiden från 30-talets slut till början av 1970-talet iakttog lagstiftaren 

en närmast programmatisk passivitet.9 Under dessa decennier rådde Saltsjöbads-

andan på svensk arbetsmarknad. Genom Saltsjöbadsavtalet 1938 hade arbets-

marknadens parter åtagit sig ett ansvar för att stridsåtgärder inte fick missbrukas, 

vilket förväntades förebygga statliga ingripanden. I och med stiftandet av bl.a. 

lagen om anställningsskydd 1974 (reviderad 1982) bröts lagstiftarens passivitet 

plötsligt. Detta kan till stor del tillskrivas den radikala tidsandan.10 Införandet av 

kravet på saklig grund för uppsägning och omplaceringsregeln i lagens 7 § 

innebar en kraftig inskränkning av arbetsgivarens fria uppsägningsrätt 

(framförallt vad gäller uppsägningar p.g.a. personliga skäl). Rätten att utöva 

arbetsledning och annan företagsledning består dock i allt väsentligt orubbad.11 

Men även denna del av arbetsgivarprerogativen har, i begränsad utsträckning, 

inskränkts bl.a. genom införandet av MBL. Det är också möjligt att hävda att 

även omplaceringsbestämmelsen i 7 § 2 st. LAS innebär en mindre inskränkning 

i arbetsledningsrätten. Arbetsgivaren kan, mot sin vilja, bli tvungen att 

omplacera en arbetstagare i en uppsägningssituation, vilket tveklöst innebär en 

viss inskränkning av arbetsledningsrätten. Men som vi kommer att se längre 

fram i uppsatsen, har arbetsgivaren ändå stor frihet att välja vilka arbetstagare 

som ska omplaceras och till vilka befattningar omplaceringarna ska ske. 

 Skälighetsrekvisitet i 7 § 2 st. LAS utgör i sin tur en bortre gräns för 

inskränkningen i arbetsgivarprerogativen. Med andra ord, skälighetskriteriet 

bestämmer omplaceringsregelns tillämpningsområde. 

 

Omplaceringsbestämmelsen innebar således, tillsammans med kravet på saklig 

                                                 
5Schmidt i Minnesskrift utgiven vid Juridiska fakulteten i Stockholm, s. 211 f. 
6Glavå, s. 35. 
7I AD 1967:17 bekräftade Arbetsdomstolen att den fria uppsägningsrätten fortfarande var 

gällande rätt. 
8Källström & Malmberg, s. 81. 
9Sigeman, s. 883. 
10Sigeman, s. 885. 
11Sigeman, s. 889. 
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grund för uppsägning, en inskränkning av arbetsgivarens fria uppsägningsrätt. 

Under åren från anställningsskyddslagens tillkomst har bestämmelsens 

tillämpningsområde successivt utmejslats av Arbetsdomstolen. Men innan detta 

behandlas närmare, ska en mera allmän översikt av omplaceringsregeln i 7 § 2 

st. LAS göras. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

3. Omplaceringsregeln i 7 § 2 st. LAS 

 

I detta avsnitt ges en fösta introduktion till omplaceringsregeln i 7 § 2 st. LAS, 

dess innehåll, konstruktion och ändamål. Flera aspekter av bestämmelsen som 

berörs kortfattat i detta avsnitt, kommer att behandlas mer detaljerat längre fram 

i uppsatsen. Dessutom presenteras i detta avsnitt tanken att omplaceringar är en 

del av en allmän skyldighet för arbetsgivaren att vidta alla tänkbara åtgärder, inte 

enbart omplacering, för att undvika att en arbetstagare förlorar sin anställning. 

En annan fråga som behandlas, och där rättsläget förefaller oklart, är relationen 

mellan arbetsgivarens omplaceringsrätt och omplaceringsskyldighet.   

 

Omplaceringsbestämmelsen i 7 § 2 st. LAS är sålunda en central del av 

anställningsskyddet såsom det kommer till uttryck i anställningsskyddslagen. I 

princip blir regeln tillämplig i alla upptänkliga uppsägningssituationer. Vid 

anställningsskyddslagen tillkomst konstaterade departementschefen att en upp-

sägning antingen kan ha sin grund i arbetstagarens personliga förhållanden, eller 

i att arbetsgivaren genomför en neddragning av verksamheten.12 I båda dessa 

situationer kan läget vara sådant att det finns möjligheter att placera 

arbetstagaren till annat arbete hos arbetsgivaren. 

 

Grunden i anställningsskyddet är kravet på att arbetsgivaren måste kunna visa 

saklig grund för säga upp en arbetstagare. I propositionen till 1974 års lag om 

anställningsskydd konstaterade emellertid lagstiftaren att uppsägningsfallen kan 

vara mycket olika, och förhållandena på arbetsplatserna så varierande, att det 

därför inte är möjligt att generellt slå fast vad som kan betraktas som saklig 

grund.13 Departementschefen anslöt sig därmed till utredningens uppfattning att 

lagen inte skulle innehålla några regler som preciserar vad som skall anses utgöra 

saklig grund för uppsägning. Tanken var således att den närmare innebörden av 

saklig grund skulle utmejslas i rättspraxis med förarbetena som ledning.14 

Lagstiftaren gjorde dock ett undantag från detta när det gäller arbetsgivarens 

skyldighet att försöka omplacera en anställd innan en uppsägning får ske.15 

Skyldigheten i 7 § 2 st. LAS formulerades således som en precisering av när en 

uppsägning inte ska anses vara sakligt grundad, nämligen när det är skäligt att 

kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Denna 

konstruktion har bl.a. fått den konsekvensen att när Arbetsdomstolen väl har 

konstaterat att saklig grund för uppsägning föreligger, anses även omplacerings-

frågan vara avgjord. Detta kan skapa problem för arbetstagare i fall där 

omplaceringsfrågan helt hamnat i skymundan under uppsägningsprocessen (se 

vidare avsnitt 7.2). 

 

                                                 
12Prop. 1973:129 s. 120 f. 
13Prop. 1973:129 s. 120. 
14Prop. 1981/82:71 s. 66. 
15Prop. 1973:129 s. 120. 
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3.1 Översikt av omplaceringsregeln 

 

Omplaceringsbestämmelsen ställer ett stort antal krav på både arbetsgivaren och 

arbetstagaren (detta kommer att utvecklas i avsnitt 6 och 7). Arbetsdomstolen 

har i flera mål sammanfattat omplaceringsskyldighetens innehåll enligt följ-

ande.16 

 

• Arbetsgivaren är skyldig att göra en noggrann utredning av omplacer-

ingsfrågan. 

 

• Uppsägning bör vara den yttersta åtgärden som får sättas in först när alla 

andra möjligheter (bland annat omplacering) att undvika en uppsägning 

har uttömts (ultima ratio17). 

 

• Arbetsgivaren ska anstränga sig för att ta till vara de möjligheter som 

finns för att ordna en omplacering. 

 

• Omplaceringsskyldigheten är begränsad till lediga arbeten. 

 

• Arbetstagaren måste ha tillräckliga kvalifikationer för omplacerings-

tjänsten. 

 

Enligt Glavå brukar omplaceringsbestämmelsen sägas ha två delmoment.18 Dels 

ska det vara skäligt att kräva att arbetsgivaren ska omplacera arbetstagaren, dels 

ska det vara möjligt. 

 

Att det är skäligt innebär att: 

 

• De problem som föranleder intresset av att omplacera arbetstagaren kan 

lösas genom en sådan åtgärd. 

 

• Att det mot bakgrund av de bakomliggande förhållandena är rimligt att 

arbetsgivaren ska åläggas en sådan skyldighet. Detta innebär att det inte 

är skäligt att kräva att arbetsgivaren ska omplacera arbetstagaren om de 

förseelser denne läggs till last är så allvarliga att de närmar sig vad som 

krävs för att grund för avskedande ska föreligga. 

 

• Arbetstagaren ska ha tillräckliga kvalifikationer för de lediga arbeten 

som står till buds. 

 

Att det ska vara möjligt innebär att det i arbetsgivarens verksamhet skall finnas 

något ledigt arbete tillgängligt. 

                                                 
16Se exempelvis AD 2000:69. 
17Om detta begrepp se avsnitt 3.3. 
18Glavå, s. 473. 
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 Distinktionen mellan vad som är skäligt och vad som är möjligt i 

omplaceringsfrågan är viktig för undersökningen i denna uppsats. Den centrala 

frågan i detta arbete är när en omplacering är skälig, inte när den är möjlig. I 

många avgöranden kan Arbetsdomstolen finna att det i och för sig är skäligt att 

omplacera arbetstagaren, men att det i det specifika fallet inte finns några 

möjligheter till omplacering. För denna uppsats vidkommande är således i första 

hand domstolens bedömning i skälighetsfrågan som är av intresse. Det är givet 

att de faktiska möjligheterna till omplacering hos en viss arbetsgivare i praktiken 

ofta blir helt avgörande för om den enskilde arbetstagaren får behålla sin 

anställning eller inte. 

 

 

3.2 Omplaceringsbestämmelsens ändamål 

 

Det går att urskilja olika ändamål som omplaceringsbestämmelsen i 7 § 2 st. 

LAS är tänkt att tillgodose. Eftersom omplaceringsbestämmelsen är en central 

del av anställningsskyddet är lagens övergripande ändamål även betydelsefulla 

för förståelsen av omplaceringsbestämmelsen. Av förarbetena till 1974 års 

anställningsskyddslag framgår att det sociala skyddet av svaga grupper på 

arbetsmarknaden var centralt vid lagens tillkomst. Departementschefens 

principiella inställning var att ålder, sjukdom, nedsatt arbetsförmåga och dylikt 

överhuvudtaget inte i och för sig ska utgöra saklig grund för uppsägning.19 

Lagstiftaren ville med detta ställningstagande förhindra att två arbetsmarknader 

uppstod: en för yngre, välutbildad arbetskraft och en för äldre, handikappade och 

dåligt utbildade. Istället för uppsägning bör arbetsgivaren vidta särskilda 

åtgärder för arbetstagare vars prestationer sätts ned på grund av ålder eller 

sjukdom, till exempel i form av särskilda anordningar på arbetsplatsen eller 

förflyttning till ett mindre krävande arbete. I utredningen som låg till grund för 

den första anställningsskyddslagen betonades att arbetsgivaren har ett socialt 

ansvar gentemot de anställda, oavsett om arbetsgivaren driver enskild eller 

offentlig verksamhet.20 Arbetstagaren bör därför så långt som möjligt beredas 

fortsatt anställning. Det var, enligt utredningen, mot denna bakgrund som 

omplaceringsregeln skulle ses (min kurs.). Särskilt gäller detta ansvar de 

arbetstagare som på grund av ålder, sjukdom, nedsatt arbetsförmåga eller dylikt 

inte längre förmår att fullgöra de arbetsuppgifter som har tilldelats honom. I 

dessa fall borde ökad hänsyn tas till arbetstagarens behov av trygghet och 

rättsutvecklingen präglas av ett vidgat socialt ansvar för arbetsgivaren. Avsikten 

var således att omplacering istället för uppsägning skulle tillgripas i ökad 

utsträckning i dessa fall. 

 Källström & Malmberg hävdar att anställningsskyddslagens utformning 

och dess tillämpning ger uttryck för en avbalansering av rad delvis motstridiga 

                                                 
19Prop. 1973:129 s. 126. 
20SOU 1973:7 s. 148. 
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ändamål.21 Författarna lyfter fram fyra av dessa: 

 

1. Socialt skydd för de anställda, särskilt vissa grupper av anställda med en 

svag ställning på arbetsmarknaden, bland annat äldre och sjuka. 

 

2. Skydd mot godtycke. En central tanke med anställningsskyddsreglerna i 

vid mening är att arbetstagarna ska beredas skydd mot godtyckliga 

uppsägningar. Anställningen utgör för arbetstagaren inte bara basen för 

försörjningen utan är ofta en knutpunkt för arbetstagarens sociala liv och 

ställning. 

 

3. Tillgodose intresset av ekonomisk effektivitet. Reglerna beaktar på olika 

sätt behovet av möjligheter till fortsatt effektiv drift och 

resursanvändning. Det viktigaste i denna del är att arbetsbrist i princip 

utgör saklig grund för uppsägning. LAS uppfattas inte som ett instrument 

för att ”rädda jobben” i nedläggningshotade företag. 

 

4. Därutöver kan reglerna sägas att en medbestämmandefunktion. 

 

Som konstaterades ovan var arbetsgivarens sociala ansvar för sina anställda, 

framförallt för svaga grupper på arbetsmarknaden, ett centralt argument för 

införandet av omplaceringsregeln. Men även intresset av ekonomisk effektivitet 

har haft stor betydelse för tillämpningen av omplaceringsbestämmelsen. 

Exempelvis gör kravet på att arbetstagaren ska ha tillräckliga kvalifikationer för 

omplaceringstjänsten att den anställde inte kan kräva att bli omplacerad till en 

tjänst som han eller hon inte har förutsättningar att klara av (se vidare avsnitt 

5.2). Arbetsgivaren är inte skyldig att omskola arbetstagaren som ett led i en 

omplacering. Arbetsdomstolens tillämpning av 7 § 2 st. LAS har också visat att 

arbetsgivaren, i kraft av sin arbetsledningsrätt, relativt fritt kan välja vilka 

arbetstagare som ska omplaceras och till vilken befattning omplaceringen ska 

ske (se vidare avsnitt 7.3). Arbetsgivaren kan således fullgöra omplacerings-

skyldigheten utifrån vad, som enligt arbetsgivarens bedömning, är bäst för den 

fortsatta verksamheten. Arbetsdomstolen kan därmed sägas ta stor hänsyn till 

intresset för ekonomisk effektivitet vid tillämpningen av omplaceringsregeln. 

 Skyddet mot godtyckliga uppsägningar tillgodoses i första hand av kravet 

på att arbetsgivaren ska att ett sakligt skäl för att säga upp en arbetstagare. 

Omplaceringsregeln har inte heller någon större betydelse för att ge 

arbetstagarna större medbestämmande. Tvärtom har arbetstagarsidan, som sagt, 

relativt litet medinflytande vid en omplacering enligt 7 § 2 st. LAS. 

 

 

                                                 
21Källström & Malmberg, s. 130 f. 
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3.3 Ultima ratio 

 

Omplaceringsregeln i 7 § 2 st. LAS kan ses som en specialreglering av en allmän 

princip i anställningsskyddslagen som har kommit till uttryck i både förarbeten 

och rättspraxis.22 Källström & Malmberg kallar den för anställnings-

skyddslagens ultimaratioprincip.23 Principen innebär att arbetsgivaren ska 

överväga alla skäliga möjligheter som står till buds för att genomföra en 

förändringar i verksamheten utan att arbetstagare behöver sägas upp. 

Lagstiftaren konstaterade att uppsägning bör vara den yttersta åtgärden som 

endast får tillgripas när alla andra möjligheter är uttömda (min kurs.).24 Denna 

princip, att arbetsgivaren före en uppsägning ska överväga alla möjligheter att 

flytta arbetstagaren till andra arbetsuppgifter inom företaget, var enligt 

lagstiftaren, så viktig att den borde slås fast i lagtexten (dvs. 7 § 2 st. LAS). Men 

denna skyldighet, att skydda arbetstagaren från uppsägning, innefattar även 

andra åtgärder. Lagstiftaren konstaterade att arbetsgivaren är skyldig att vid en 

neddragning överväga alla möjligheter som finns tillgängliga för att genomföra 

neddragningen utan att arbetstagare måste sägas upp, förutom omplaceringar, 

även naturliga avgångar eller successiv avveckling.25 Enligt departementschefen 

har arbetsgivaren och de anställda oftast ett gemensamt intresse av att ta till vara 

dessa och andra möjligheter att hindra att en driftsinskränkning leder till att 

arbetstagaren förlorar sin anställning. Lagstiftaren såg det som naturligt att dessa 

frågor diskuteras vid överläggningar mellan arbetsgivaren och fackföreningarna. 

Källström & Malmberg menar att principen innebär att arbetsgivaren har en 

lojalitetsplikt (min kurs.) gentemot arbetstagaren i en uppsägningssituation. 

 

 

3.4 Distinktionen mellan arbetsgivarens omplaceringsrätt 

och omplaceringsskyldighet 

 

En fråga där rättsläget förefaller osäkert är hur arbetsgivarens omplacerings-

skyldighet enligt 7 § 2 st. LAS ska särskiljas från dennes omplaceringsrätt. I 

förarbetena till anställningsskyddslagen slog lagstiftaren fast att arbetsgivaren 

till att börja med bör undersöka möjligheterna att omplacerar den anställde inom 

ramen för anställningen (min kurs.). Om detta visar sig vara omöjligt ska 

arbetsgivaren undersöka om arbetstagaren kan beredas arbete utanför ramen för 

anställningen (min kurs.). Arbetsgivarens omplaceringsrätt sammanfaller i 

princip med arbetstagarens arbetsskyldighet.26 Så länge arbetsgivaren 

                                                 
22Malmberg & Källström s. 139. 
23Ultima ratio är ett latinskt uttryck som ungefär betyder ”den sista utvägen”. Inom 

utrikespolitiken var kriget ”ultima ratio regum”, dvs. furstens sista argument, som tillgreps 

om man inte kunnat nå sina utrikespolitiska mål på annat sätt (Nationalencyklopedin).   
24Prop. 1973:129 s. 121. 
25Prop. 1973:129 s. 123. 
26Rönnmar & Numhauser-Henning, s. 397. 
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omplacerar arbetstagaren inom ramen för hennes anställning, det vill säga 

omplaceringen omfattas av arbetstagarens arbetsplikt, utövar arbetsgivaren sin 

omplaceringsrätt. Så länge arbetsgivaren håller sig inom arbetsskyldighetens 

ram har arbetstagaren lydnadsplikt, och är skyldig att utföra alla tilldelade 

arbetsuppgifter och lyda arbetsgivarens order. Ett brott mot lydnadsplikten utgör 

arbetsvägran, och kan leda till sanktioner (exempelvis skadestånd) och till och 

med utgöra saklig grund för uppsägning. 

 Glavå har diskuterat skillnaden mellan arbetsgivarens omplaceringsrätt 

och omplaceringsskyldighet.27 Glavå tar ett exempel med att en arbetsgivare 

anser att en arbetstagare av någon anledning inte kan ha kvar sina nuvarande 

arbetsuppgifter, men att det samtidigt finns en annan ledig befattning som ligger 

inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet. I ett sådant fall kan 

arbetsgivaren utnyttja sin omplaceringsrätt och beordra arbetstagaren att ta den 

lediga tjänsten. Glavå menar att även om alternativet till denna omplacering är 

uppsägning, uppfyller arbetsgivaren i denna situation sin omplacerings-

skyldighet genom att utöva sin omplaceringsrätt. Detta förfarande kommer 

följaktligen inte att rubriceras i termer av en uppsägning eller dylikt. Istället rör 

det sig om ett beslut som (i regel) innefattar en viktigare förändring av den 

anställdes förhållanden. Står det klart att det nya arbetet ligger inom ramen för 

arbetstagarens anställning kan åtgärden inte angripas med lagen om 

anställningsskydd. Den rättsregel som eventuellt kan aktualiseras är den så 

kallade bastubadarprincipen.28 Förenklat innebär denna princip att särskilt 

ingripande omplaceringar, inom ramen för den anställdes arbetsskyldighet, 

kräver objektivt godtagbara skäl.29 

 Glavå menar att det är rimligt att kräva att arbetsgivaren faktiskt utövar 

sin omplaceringsrätt som ett led i fullgörandet av sin omplaceringsskyldighet.30 

Exakt vad han avser med detta framgår emellertid inte. Han hänvisar till målet 

AD 1990:115 i vilket en anställd hade fått ett omplaceringserbjudande inom 

ramen för anställningen. Domstolen fann att det inte var styrkt att arbetsgivaren 

hade klargjort för arbetstagaren att ett avböjande av erbjudandet skulle leda till 

uppsägning. Dessutom konstaterade domstolen att arbetsgivaren hade haft 

möjlighet att beordra den anställde att tjänstgöra på den nya tjänsten. Eftersom 

arbetsgivaren underlät att göra detta var uppsägningen inte sakligt grundad. 

Möjligen menar Glavå, i anslutning till detta avgörande, att det ska krävas att 

arbetsgivaren är tydlig gentemot arbetstagaren i en uppsägningssituation där en 

omplacering inom ramen för anställningen är aktuell. Arbetsgivaren ska uttryck-

ligen beordra den anställde till den lediga tjänsten och göra klart att ett avböjande 

leder till uppsägning som en följd av arbetsvägran. Detta torde dock inte göra 

någon större skillnad i praktiken. Även när en arbetsgivare lämnar en 

uppsägningshotad arbetstagare ett omplaceringserbjudande, som inte ligger 

inom ramen för den anställdes arbetsskyldighet, krävs att arbetsgivaren klargör 

                                                 
27Glavå s. 480 f. 
28AD 1978:89 
29Glavå s. 685. 
30Glavå s. 481. 
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att alternativet till omplacering är uppsägning. Om arbetsgivaren underlåter att 

göra detta, kan uppsägningen vara ogiltig.31 

 Frågan blir vad som egentligen gäller i en uppsägningssituation när 

arbetsgivaren omplacerar en anställd inom ramen för dennes arbetsskyldighet? 

Utövar arbetsgivaren i denna situation sin omplaceringsrätt eller fullgör han sin 

omplaceringsskyldighet enligt 7 § 2 st. LAS? Enligt Lunning & Toijer gäller inte 

anställningsskyddslagen sådana omplaceringar som äger rum inom ramen för ett 

anställningsavtal och som inte har samband med en uppsägningssituation (min 

kurs.).32 Detta uttalande kan tolkas så att när omplaceringar inom anställningens 

ram sker i samband med en uppsägning blir anställningsskyddslagen tillämplig. 

Följaktligen ska omplaceringsregeln i 7 § 2 st. LAS tillämpas på alla 

omplaceringar, inom och utom ramen för anställningen, när de sker i en 

uppsägningssituation. Detta skulle innebära att när en arbetstagare har fått ett 

omplaceringserbjudande inom anställningens ram, i samband med en 

uppsägning, ska domstolen i enligt med 7 § 2 st. LAS bedöma om erbjudandet 

var skäligt (i det fall arbetstagaren har avböjt erbjudandet). Men detta är troligen 

inte en rimlig tolkning. I AD 2009:50 konstaterade domstolen att arbetstagarens 

arbetsskyldighet enligt kollektivavtalet inte har någon avgörande betydelse vid 

bedömningen av omplaceringsfrågor enligt 7 § 2 st. LAS. Domstolen menade 

sannolikt att eftersom 7 § 2 st. LAS ger arbetsgivaren möjlighet att omplacera 

arbetstagaren både inom och utom ramen för anställningen, behöver inte 

arbetsskyldighet enligt kollektivavtalet fastställas. Men domstolen tillade 

dessutom att arbetsgivaren i första hand ska försöka hitta en omplacering inom 

ramen för den dittillsvarande anställningen. En sådan omplacering är 

arbetstagaren, enligt domstolen, i princip alltid skyldig att godta, även om inte 

arbetsbrist föreligger, och den anställde kan göra sig skyldig till arbetsvägran om 

erbjudandet avvisas. Detta kan tolkas så att när arbetsgivaren, i en 

uppsägningssituation, omplacerar arbetstagaren inom ramen för anställningen, 

blir anställningsskyddslagen inte tillämplig. Då utövar arbetsgivaren sin 

omplaceringsrätt och i det läget kan arbetstagaren inte vägra omplaceringen, 

eftersom den ligger inom dennes arbetsskyldighet. Det förefaller mest 

konsekvent att alltid utgå ifrån att så länge en arbetsgivare omplacerar en 

arbetstagaren inom ramen för anställningen, oavsett om det sker i samband med 

en uppsägning eller inte, utövar arbetsgivaren sin omplaceringsrätt. En sådan 

omplacering ska således inte prövas enligt anställningsskyddslagens regler. 

Detta innebär emellertid inte att arbetsgivaren inte kan fullgöra sin 

omplaceringsskyldighet enligt 7§ 2 st. LAS genom att omplacera arbetstagaren 

inom dennes arbetsskyldighet. Som Glavå uttrycker det, arbetsgivaren kan 

fullgöra sin omplaceringsskyldighet genom att utöva sin omplaceringsrätt. 

 

I detta avsnitt har en allmän översikt getts av omplaceringsregeln i 7 § 2 st. LAS. 

Dessutom har ett antal andra frågor som hänger samman med denna 

bestämmelse diskuterats. Omplaceringsregelns mest centrala rekvisit är utan 

                                                 
31Se AD 1988:32. 
32Lunning & Toijer, s. 513. 
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tvekan skälighetskriteriet som är helt avgörande för regelns tillämpningsområde. 

I nästa avsnitt behandlas hur skälighetsrekvisit i allmänhet bör tillämpas och 

vilka slutsatser som därav kan dras för tillämpningen av 7 § 2 st. LAS. 
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4. Skälighet 

 

Det centrala rekvisitet i 7 § 2 st. LAS är tveklöst skälighetskriteriet. I detta avsnitt 

diskuteras skälighetsrekvisit som allmän rättslig företeelse och hur skälighets-

kriteriet i 7 § 2 st. LAS ska tillämpas. 

 

Inledningsvis kan konstateras att enligt Nationalencyklopedin är det som är 

skäligt något som det finns goda skäl för. Allmänspråkligt är synonymer till ordet 

skälig bland annat rimlig eller rättvis. En bedömning av vad som är skäligt är 

således en bedömning av vad kan anses som rättvist eller rimligt. Något som väl 

borde ingå i den juridiska kärnverksamheten? 

 I den svenska rättsordningen finns många bestämmelser som innehåller 

skälighetsrekvisit.33 Ett av de mer uppmärksammade skälighetsrekvisit är 

sannolikt det som finns i 36 § avtalslagen. Enligt denna bestämmelse får avtals-

villkor jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn 

till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade 

förhållanden och omständigheterna i övrigt. På rättsfaktumsidan i denna 

bestämmelse är oskälighetsrekvisitet centralt. Rättsföljden inträder således om 

ett villkor i avtalet är oskäligt. Samuelsson & Melander betecknar oskälighets-

rekvisitet i 36 § avtalslagen som elastiskt.34 Oskälighet är således ungefär 

detsamma som orättvisa, vilket vi på ett allmänt plan kan förstå innebörden av. 

Vi använder ord av detta slag för att uttrycka värderingar, men ordet i sig ger 

ingen klarhet i vilka dessa värderingar ska vara. Genom att lagstiftaren använder 

skälighet eller oskälighet i en bestämmelse lämnas, enligt Samuelsson & 

Melander, tillämpningsfrågan till stor del öppen. Frågan om en regel som 

innehåller ett skälighetsrekvisit tillämpas korrekt eller inte blir följaktligen en 

bedömning av vilka värderingar som ska läggas in i det värderande uttrycket, 

samtidigt som det värderande uttrycket i sig inte ger någon ledning. Samuelsson 

& Melander konstaterar att 36 § avtalslagen är en typisk generalklausul. Det 

finns två orsaker till detta, dels är det kritiska rekvisitet elastiskt, dels är detta 

rekvisit i det närmast ensamt bestämmande för stadgandets tillämpningsområde. 

En generalklausuler har ett brett tillämpningsområde. 

 Enligt Samuelsson & Melander utgör generalklausuler något av ett 

problem i det rättsliga sammanhanget. En av rättens grundläggande idéer är att 

lika fall ska behandlas lika, eller regelmässigt. Rätten förutsätter enhetlighet i 

tillämpningen av specifika regler och när det gäller generalklausuler kan det vara 

svårt att se hur denna enhetlighet ska kunna säkerställs. Ett annat rättsligt ideal 

är förutsebarheten. En medborgare ska i princip kunna förutse vilka rättsliga 

konsekvenser som hans eller hennes handlingar kan få. En alltför öppen och 

generell regel hotar förutsebarheten och därmed rättssäkerheten. Även om vi 

vanligen inte betecknar 7 § 2 st. LAS som en generalklausul är skälighets-

                                                 
33Exempelvis 54 § upphovsrättslagen, 6 § 5 kap. skadeståndslagen, 1 § 4 kap. socialtjänstlagen 

och 1 § 5 kap. utsökningsbalken (som innehåller inte mindre än fyra skälighetsrekvisit). 
34Samuelsson, J & Melander, J, s. 111 f. 
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rekvisitet, som är ämnet för denna uppsats, i det närmaste ensamt bestämmande 

för regelns tillämpningsområde. De tillämpningsproblem när det gäller general-

klausuler, som Samuelsson & Melander pekar på, kan därmed uppkomma även 

vid tillämpningen av omplaceringsregeln i 7 § LAS. 

 Samuelsson & Melander menar att generalklausuler inte är oförenliga 

med rättsstatstanken, men att de måste hanteras på ett visst sätt. Det står givetvis 

inte juristen fritt att lägga sina personliga värderingar till grund för 

bedömningen. Tolkningen måste harmonisera med de värderingar som kommer 

till uttryck i rättsordningen i övrigt. Dessutom menar Samuelsson & Melander 

att generalklausuler, med hänsyn till just rättssäkerheten, ska tolkas restriktivt, 

dvs. med försiktighet. Generalklausuler kompletteras vanligen av sekundära 

rättskällor, framförallt rättspraxis. En av poängerna med att införa 

generalklausuler är att lagstiftaren i stor utsträckning överlåter till domstolarna 

att bestämma regelns tillämpningsområde. Detta skapar utrymme för en 

nyanserad reglering av området som gradvis växer fram allteftersom 

problematiska fall når de högsta instanserna. Regleringstekniken är särskilt väl 

lämpad för komplexa problemsituationer där en rättvis bedömning kräver att stor 

hänsyn tas till de specifika omständigheterna i det enskilda fallet.35 Med tiden 

får bedömningen alltmer stadga ju fler mål som avgörs i högsta instans. När en 

generalklausul är helt ny får förarbetena särskilt stor betydelse.  

 Ett skälighetsrekvisit som det i 7 § 2 st. LAS ska således av rättssäker-

hetsskäl tillämpas restriktivt. Bestämmelsens tillämpningsområde bestäms i hög 

grad av domstolarna, i första hand av Arbetsdomstolen. I denna tillämpning är 

givetvis principen om likabehandling av avgörande betydelse (som vid all 

rättstillämpning). Tolkningen av omplaceringsbestämmelsen ska spegla de 

värderingar som kommer till uttryck i rättsordningen i övrigt. Detta innebär 

rimligen att domstolen vid tillämpningen av 7 § 2 st. LAS bland annat måste ta 

hänsyn till arbetsrättens allmänna läror. De allmänna lärorna utgör inte 

rättsregler som omedelbart kan läggas till grund för att ålägga arbetsgivare eller 

arbetstagare rättsliga skyldigheter.36 Det är snarare fråga om ändamål, värden 

eller rättsliga bedömningsgrunder vilka kommer till uttryck i det rättsliga 

materialet (exempelvis internationella konventioner, lager eller rättspraxis), och 

som har indirekt betydelse för den rättsliga argumentationen. Allmänna läror 

som kan tänkas påverka tillämpningen av omplaceringsregeln är subordinations-

principen (arbetsgivarens verksamhets- och arbetsledningsrätt), principen om 

rätten till arbete och senioritetsprincipen. Källström & Malmberg konstaterar att 

dessa principer och läror kan vara motstående och i många fall måste balanserar 

mot varandra i rättstillämpningen. 

 Inom civilrätten har sedvänja och handelsbruk alltid varit en viktig 

rättskälla.37 Utan tvekan har sedvänja stor betydelse som rättskälla även inom 

arbetsrätten. Sedvänjan, inte minst när den har kommit till uttryck i kollektiv-

avtal, påverkar troligtvis rättsliga bedömningar indirekt. Även om det inte alltid 

                                                 
35Se t.ex. AD 1984:141 och AD 1995:2 
36Källström & Malmberg, s. 71 f. 
37Källström & Malmberg, s. 70 f. 
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framgår uttryckligen påverkar sannolikt sedvanerättslig argumentation tolkning-

en av arbetsrättsliga regler. Följaktligen är det tänkbart att sedvana kring omplac-

eringar som finns på arbetsmarknaden och kollektivavtal har haft betydelse vid 

Arbetsdomstolens tillämpning av 7 § 2 st. LAS. 

 

Avsikten med detta avsnitt var att ge en ökad förståelse av hur skälighetsrekvisit 

i allmänhet ska hanteras och därmed hur omplacerings-bestämmelsen bör tolkas 

och tillämpas av domstolarna. Tanken är att dessa insikter ska underlätta 

förståelsen av hur Arbetsdomstolen har tillämpat bestämmelsen i praktiken. 

Detta är ämnet för de tre nästföljande avsnitten. 
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5. Grundläggande förutsättningar för omplacering 

 

För att omplacering enligt 7 § 2 st. LAS överhuvudtaget ska vara möjligt måste 

två grundläggande förutsättningar vara uppfyllda. Dels måste det finnas en ledig 

befattning hos arbetsgivaren som arbetstagaren kan omplaceras till, dels måste 

arbetstagaren ha tillräckliga kvalifikationer för omplaceringstjänsten. Dessa 

grundförutsättningar för omplaceringsregeln tillämpning ska behandlas i detta 

avsnitt.   

 

5.1 Lediga befattningar 

 

En grundläggande förutsättning för arbetsgivarens omplaceringsskyldighet är att 

det finns lediga befattningar inom verksamheten som arbetstagaren kan 

omplaceras till. Arbetsgivaren är endast skyldig att omplacera den anställde om 

det kan ske utan att en annan arbetstagare friställs.38 Arbetsgivaren är inte heller 

skyldig att inrätta nya, permanenta befattningar för att en arbetstagare ska kunna 

beredas fortsatt anställning.39 Av arbetsgivarens arbetsledningsrätt följer att 

arbetsgivaren ensidigt har rätt att besluta om hur verksamheten ska organiseras. 

Domstolarna ska således inte överpröva arbetsgivarens beslut när det gäller 

organisation och fördelning av arbetsuppgifter mellan arbetstagarna. I AD 

1983:127 uttalade emellertid domstolen att en arbetsgivare i vissa fall kan vara 

skyldig att vidta organisationsförändringar så att uppsägningar kan undvikas. 

Förutsättningen är att förändringen kan ske utan att verksamheten måste läggas 

om på något mer genomgripande sätt och att den även i fortsättningen kan 

bedrivas utan svårighet. 

 En annan förutsättning är att en omorganisation kan genomföras utan att 

andra arbetstagare måste friställas eller får försämrade anställningsförhåll-

anden.40 I AD 2001:92 hade en arbetstagare som drabbats av allergi och astma 

sagts upp av arbetsgivaren på grund av att han inte kunde utföra städarbete som 

ingick i hans arbetsuppgifter. Städningen utgjorde endast 10 procent av den 

anställdes arbetsåtagande. Arbetsdomstolen ansåg att arbetsgivaren borde ha 

omfördelat arbetsuppgifterna så att andra arbetstagare utförde städningen. 

Därmed kunde en uppsägning ha undvikits. Domstolen betonade att omfattning-

en av det arbete som skulle omfördelas var begränsat. 

 En aspekt av att omplaceringar enligt 7 § 2 st. LAS är begränsade till 

lediga befattningar är att arbetsgivaren, inför exempelvis en driftsinskränkning, 

kan ha möjlighet att skapa lediga befattningar. Som Rönnmar & Numhauser-

Henning har påpekat gäller redan initialt att eventuellt lediga befattningar, ”hål i 

befattningsstrukturen”, är en fråga om hur arbetsgivaren tidigare har använt sin 

verksamhets- och arbetsledningsrätt som ju princip är fri och en central del av 

                                                 
38Prop. 1973:129 s. 122.        
39AD 1977:151, AD 1980:168 och AD 1987:43. 
40Se AD 1993:42 och 2006:57. 
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arbetsgivarprerogativen.41 

 

 

5.2 Tillräckliga kvalifikationer 

 

Ett annat grundläggande krav för omplacering med stöd av 7 § 2 st. LAS är att 

arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för omplaceringstjänsten. Kravet 

finns inte medtaget i lagtexten – vilket är fallet i 22, 25 och 25 a §§ LAS – men 

det framgår av förarbetena och har utvecklats i praxis. Lagstiftaren konstaterade 

att kravet på tillräckliga kvalifikationer är en del av skälighetsbedömningen i 7 

§ 2 st. LAS.42 Det är således inte skäligt att kräva att arbetsgivaren ska omplacera 

en arbetstagare till ett arbete som denne inte har tillräckliga kvalifikationer för. 

 Lagstiftaren slog fast att arbetsgivaren inte behöver överväga att 

omplacera arbetstagaren till ett arbete som denne inte har förutsättningar att klara 

av.43 Lagstiftaren betonade också att kravet på tillräckliga kvalifikationer inte får 

ges en vidare innebörd än att arbetstagaren ska ha de allmänna kvalifikationer 

som normalt ställs på den som söker det arbete det är fråga om.44 En viss 

upplärningstid måste arbetsgivaren räkna med, arbetstagaren behöver således 

inte behärska de nya arbetsuppgifterna från första dagen. Arbetstagaren kan inte 

göra anspråk på arbetsuppgifter som skulle kräva omskolning eller som kräver 

yrkesvana som denne inte besitter.45 Arbetstagaren kan inte heller göra anspråk 

på utbildning.46 Begreppet kvalifikationer inbegriper inte bara utbildning, 

yrkeserfarenhet, vana och kunnande, utan även personlig lämplighet.47 För 

arbeten som enligt författning kräver särskild behörighet anses arbetstagare utan 

sådan behörighet sakna tillräckliga kvalifikationer.48 Av AD 1995:2 framgår att 

arbetstagarens personliga förutsättningar för ett arbete ska vägas in vid 

prövningen av om han eller hon har tillräckliga kvalifikationer för ett visst 

arbete. Fel och brister hos en arbetstagare som eventuellt inte skulle räcka för en 

uppsägning av personliga skäl, kan däremot få en avgörande betydelse vid 

prövningen av om en omplacering enligt 7 § 2 st. LAS är möjlig vid en uppsäg-

ning på grund av arbetsbrist. 

 Bevisbördan när det handlar om tillräckliga kvalifikationer vilar på 

arbetsgivaren, när denne påstår att en arbetstagare saknar kvalifikationer.49 Men 

samtidigt har en arbetsgivare i princip rätt att själv bestämma vilka kvalifika-

tioner som ska finnas för anställning på en viss befattning. Om det finns skäl för 

det, kan det exempelvis i samband med en organisationsförändring, ställas högre 

                                                 
41Rönnmar & Numhauser-Henning, s. 390 f. 
42Prop. 1973:129 s. 243. 
43Prop. 1973:129 s. 121 f. 
44Prop. 1973:129 s. 159. 
45Källström & Malmberg, s. 149. 
46AD 1991:118. 
47AD 1995:2, AD 1994:88 och AD 1984:133. 
48AD 1984:19. 
49Bl.a. AD 1978:84. 
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eller mer långtgående krav på innehavaren av en viss befattning än vad som 

tidigare varit fallet. Denna rätt anses ingå i arbetsgivarens antagningsrätt 

respektive arbetsledningsrätt.50  Det är dock tänkbart att det finns undantag från 

denna rätt, om de nya kraven framstår som ett försök att kringgå bestämmelser i 

lag eller avtal eller om de på något annat sätt strider mot god sed på arbetsmark-

naden.51 En allmän begränsning av arbetsgivarens rätt att bestämma kvalifika-

tionskraven vid omplaceringar finns dock i lagstiftningen mot diskriminering.52 

 

Finns inte någon ledig befattning hos arbetsgivaren som arbetstagaren kan 

förflyttas till eller har arbetstagaren inte tillräckliga kvalifikationer för en befatt-

ning som faktiskt finns, kommer en omplacering inte att kunna genomföras. Men 

även när dessa grundläggande förutsättningar är uppfyllda, är det långt ifrån 

säkert att någon omplacering kan komma till stånd. I de två nästkommande 

avsnitten ska andra problem som har uppkommit i tillämpningen av 7 § 2 st. LAS 

behandlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Calleman, s. 138 f. 
51 AD 1996:54. 
52 AD 1983:107 
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6. Skäligt skyddsområde för arbetstagaren 

 

Tanken med omplaceringsbestämmelsen i 7 § 2 st. LAS är att den ska ge arbets-

tagaren ett utökat skydd i en uppsägningssituation. I detta avsnitt ska frågan om 

hur långt detta skydd sträcker sig i möjligaste mån besvaras. 

 

 

6.1 Omplaceringstjänstens karaktär 

 

Lagstiftaren uttalade att en omplacering enligt 7 § 2 st. LAS i första hand bör ske 

inom ramen för anställningen.53 Om detta visar sig vara omöjligt ska 

arbetsgivaren undersöka om arbetstagaren kan beredas annan anställning. I AD 

1978:161 (Verdexamålet) slog Arbetsdomstolen fast att syftet med anställnings-

skyddslagen inte vara att skapa ett långtgående skydd för arbetstagaren att 

behålla en viss befattning. Avsikten var istället att skapa ett skydd för arbets-

tagarens anställning i vidare mening, det vill säga ett skydd mot friställningar. 

Målet rörde en bilförsäljare med drygt 20 år i yrket. Arbetstagarens försäljnings-

resultat hade, jämfört med bolagets övriga säljare, försämrats avsevärt. 

Arbetsgivaren hade erbjudit den anställde omplacering till kontorsarbete, men 

han hade avböjt erbjudandet och bolaget hade därefter sagt upp honom. 

Arbetsgivaren gjort i målet inte gällande att arbetet som kontorist låg inom 

bilförsäljarens arbetsskyldighet. Således var arbetstagaren inte skyldig att 

acceptera omplaceringen. Men enligt domstolen hade arbetsgivaren ett legitimt 

skäl av inte låta arbetstagaren fortsätta arbeta som bilförsäljare. Några 

omplaceringsmöjligheter inom anställningens ram fanns inte hos bolaget. 

Domstolen slog dessutom fast att kontorsarbetet objektivt sett i huvudsak var 

likvärdigt med arbetet som bilförsäljare. Arbetstagaren skulle få ungefär samma 

lön som tidigare. Omplaceringserbjudandet var därmed skäligt och uppsägning-

en var sakligt grundad. Det centrala i Verdexamålet var den grundläggande 

princip som Arbetsdomstolen fastslog, dvs. att arbetstagaren, på anställnings-

skyddslagen, inte kan grunda någon absolut rätt att behålla en viss befattning. 

Lagen ger således framförallt ett skydd mot friställningar. 

 Ett problem i Verdexamålet, som Glavå har uppmärksammat, är att 

Arbetsdomstolen lät prövningen av om saklig grund för uppsägning förelåg, 

påverkas av förekomsten av skäliga omplaceringserbjudandena.54 Arbets-

domstolen fastslog att: ”Skulle den av arbetsgivaren erbjudna nya tjänsten 

emellertid objektivt sett vara i huvudsak likvärdig med den tjänst arbetstagaren 

innehar måste detta förhållande få betydelse vid bedömningen av huruvida de av 

arbetsgivaren åberopade omständigheterna fyller kravet på grund för uppsäg-

ning. Man måste med andra ord beakta att arbetsgivaren inte avser att friställa 

arbetstagaren utan placera om honom till annat arbete.” Detta uttalande kan 

                                                 
53Prop. 1973:129 s. 121 f. 
54Glavå, s. 479 f. 
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tolkas så att det i och för sig inte fanns tillräcklig grund för att säga upp 

bilförsäljaren. Arbetsgivaren hade dock, enligt domstolen, ett legitimt skäl för 

att förflytta arbetstagaren till ett annat arbete (utanför anställningens ram). 

Dessutom var omplaceringsförslagen som arbetsgivaren hade lämnat och 

arbetstagaren hade avböjt, enligt domstolens bedömning, skäliga. Sammantaget 

hade arbetsgivaren därmed tillräckliga skäl för att säga upp arbetstagaren. Den 

slutsats som eventuellt kan dras, som är av intresse för denna uppsats, är att om 

arbetsgivaren inte har ett fullgott skäl för att säga upp en arbetstagare kan ett 

skäligt omplaceringserbjudande ”läka” denna brist. Detta leder vidare till frågan 

om ett avböjande av ett skäligt omplaceringserbjudande, i sig kan utgöra saklig 

grund för uppsägning. Denna fråga behandlas mer utförligt i avsnitt 7.3. 

 

Som konstaterades ovan slog lagstiftaren fast att en omplacering enligt 7 § 2 st. 

LAS i första hand bör ske inom ramen för anställningen.55 Om detta visar sig 

vara omöjligt ska arbetsgivaren således undersöka om arbetstagaren kan beredas 

annan anställning. Men i AD 1981:1 kom domstolen till den slutsatsen att en 

kommun inte var skyldig att omplacera en förskolelärare inom ramen för 

anställningen, trots att det fanns lediga förskolelärartjänster hos kommunen. 

Arbetstagaren hade under längre tid haft stora samarbetssvårigheter med sina 

kollegor och med föräldrarna. AD fann därför att den anställde inte var lämpad 

för att arbeta som förskolelärare. En omplacering inom anställningens ram skulle 

endast förvärra situationen. Därmed var kommunens erbjudanden om 

omplacering, bl.a. till sysselsättningsterapeut inom äldrevården, skäliga. 

Domstolen gjorde dessutom bedömningen att tjänsten som sysselsättnings-

terapeut var likvärdig med arbetstagarens tidigare arbete. I målet slog Arbets-

domstolen således fast att en arbetstagare inte har någon absolut rätt att bli 

omplacerad till en anställning inom anställningens ram, även när en sådan tjänst 

finns tillgänglig hos arbetsgivaren. Detta ställningstagande låg i linje med den i 

Verdexamålet fastslagna principen. 

 I propositionen till 1974 års anställningsskyddslag uttalade lagstiftaren 

att arbetstagaren så långt som möjligt bör omplaceras till ett arbete som är 

likvärdigt med det som arbetstagaren dittills har haft.56 I både AD 1978:161 och 

AD 1981:1 konstaterade, som sagt, domstolen att de omplaceringar som 

arbetstagarna hade erbjudits vara likvärdiga med deras tidigare arbeten. Men 

som framgår av AD 1996:144 har arbetstagaren inte någon ovillkorlig rätt att bli 

omplacerad till ett likvärdigt arbete. Domstolen uttalade att varken av lagen eller 

förarbetena kan den slutsatsen dras att bestämmelserna i 7 § 2 st. LAS ger en 

övertalig arbetstagare en absolut rätt till omplacering till en likvärdig anställning, 

även när en sådan finns ledig hos arbetsgivaren. Men även om arbetstagaren inte 

är garanterad en likvärdig anställning ansåg domstolen, i linje med lagstiftaren, 

att arbetsgivaren så långt som möjligt bör eftersträva att erbjuda den anställde ett 

sådant arbete. Hur långt arbetsgivarens skyldighet härvid sträcker sig måste 

prövas med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet. Vid denna 

                                                 
55Prop. 1973:129 s. 121 f. 
56Prop. 1973:129 s. 243. 
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bedömning ska en jämförelse göras mellan de omplaceringstjänster som 

arbetsgivaren erbjudit arbetstagaren och den tjänst som arbetstagaren tidigare 

haft. Dessutom ska de erbjudna tjänsterna jämföras med alternativa tjänster som 

finns lediga hos arbetsgivaren och som hade kunnat erbjudas arbetstagaren. För 

att domstolen ska finna att arbetstagaren skäligen hade bort erbjudas någon av 

de alternativa tjänsterna, krävas att detta alternativ framstår som klart mer 

lämpligt än den tjänst som arbetstagaren faktiskt blivit erbjuden (mer om AD 

1996:144 i avsnitt 7.1). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att omplaceringsregeln i 7 § 2 st. LAS inte ger 

arbetstagaren några absoluta rättigheter när det gäller vilken slags anställning 

som denne ska omplaceras till. Den grundläggande principen är således att lagen 

ger arbetstagaren ett skydd mot att bli friställd, inte en rätt att behålla en viss 

befattning. Lagstiftaren menade sålunda att arbetstagaren, i en uppsägnings-

situation, primärt ska omplaceras inom ramen för anställningen. Det kan dock 

ifrågasättas huruvida omplaceringar inom anställningens ram alls ska prövas 

enligt 7 § 2 st. LAS (se avsnitt 3.4). När det visar sig omöjligt med en 

omplacering inom ramen för anställningen, ska omplacering ske till annat arbete. 

AD 1981:1 kan sägas vara ett exempel på detta. Arbetstagaren var inte lämplig 

för sitt nuvarande arbete, och det kan därmed sägas ha varit omöjligt att 

omplacera henne inom ramen för anställningen, trots att det fanns sådana lediga 

befattningar hos arbetsgivaren. Lagstiftaren slog också fast att arbetstagaren så 

långt som möjligt ska omplaceras till ett likvärdigt arbete. Men som AD 

1996:144 visar har arbetstagaren dock inte någon ovillkorlig rätt att bli 

omplacerad till ett likvärdigt arbete, trots att ett sådant finns ledigt hos 

arbetsgivaren. För att arbetstagaren ska kunna kräva att bli omplacerad till det 

likvärdiga arbetet, krävs att detta alternativ framstår som klart mer lämpligt än 

den tjänst som arbetstagaren blev omplacerad till. 

 

 

6.1.1 Likvärdigt arbete 

 

Som konstaterades i förra avsnittet uttalade lagstiftaren i propositionen till 1974 

års anställningsskyddslag att arbetstagaren så långt som möjligt bör omplaceras 

till ett arbete som är likvärdigt med det som arbetstagaren dittills har haft.57 Som 

exempel kan nämnas AD 1993:80 i vilket en civilingenjör med inriktning teknisk 

fysik vid en driftsinskränkning blev erbjuden en omplacering till en tjänst som 

biträdande konstruktör. Detta arbete var betydligt mindre kvalificerat än det 

arbete som ingenjören tidigare hade utfört. Omplaceringen skulle dessutom gett 

ingenjören en 30 procent lägre lön. Arbetstagaren avböjde omplacerings-

erbjudandet. Arbetsdomstolen konstaterade att det fanns en mer kvalificerad 

tjänst som ingenjören hade tillräckliga kvalifikationer för. Arbetsgivaren borde 

                                                 
57Prop. 1973:129 s. 243. 
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ha omplacerat arbetstagaren till denna tjänst och därmed hade arbetsgivaren inte 

uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. 

 Arbetsdomstolen har i ett flertal mål tagit ställning till frågan om vad som 

är att anse som ett likvärdigt arbete.58 Det är inte helt enkelt att generellt ange 

hur domstolen gör denna bedömning. I flera domslut konstaterar domstolen 

endast att ett visst arbete är likvärdigt med ett annat arbete, utan att närmare 

redogöra för hur bedömningen har gått till. Det står emellertid klart att 

likvärdighetsbedömningen ska göras objektivt.59 Det är således inte parternas 

uppfattning om huruvida ett arbete är likvärdigt med ett annat arbete som ska bli 

avgörande. Arbetsdomstolen verkar snarare utgå ifrån vad som i allmänhet kan 

anses som likvärdiga arbeten. Rättspraxis ger dock vid handen att domstolen 

alltid jämför vissa centrala aspekter. Av bl.a. AD 1983:110 och AD 1993:80 

framgår att Arbetsdomstolen i sin prövning av om en erbjuden tjänst är likvärdig 

med arbetstagarens tidigare arbete, framförallt gör en jämförelse av arbets-

uppgifternas karaktär. I AD 1983:110 blev en metallarbetare, som arbetade med 

reparationsarbete på företagets utrustningsavdelning, erbjuden omplacering till 

en tjänst som fastighetsskötare. Domstolen menade att arbetstagaren istället 

borde ha omplacerats till reparationsverkstaden. Där skulle den anställde haft 

möjlighet att utnyttja sitt yrkeskunnande. I arbetet som fastighetsskötare skulle 

metallarbetaren däremot ha fått i uppgift att en eller ett par timmar om dagen 

städa i verkstaden, vilket, enligt domstolen, skulle ha varit ett arbete som 

arbetstagaren: ”säkerligen skulle ha upplevt som mindre tillfredsställande 

jämfört med sin tidigare syssla”. Arbetsdomstolen konstaterade också att i 

arbetet som fastighetsskötare skulle arbetstagaren ha fått arbetsuppgifter som var 

helt artskilda från dem på utrustningsenheten. 

 En annan faktor som Arbetsdomstolen beaktar vid likvärdighets-

bedömningen är omplaceringstjänstens lönenivå jämfört med arbetstagarens 

tidigare lön. I det tidigare nämnda målet AD 1993:80 jämförde domstolen inte 

endast arbetsuppgifternas karaktär och svårighetsgrad utan även lönenivåerna. I 

tjänsten som biträdande konstruktör skulle civilingenjören fått ca 30 procent 

lägre lön än vad han tidigare haft. Det föreligger dock ingen absolut rätt för en 

arbetstagare att behålla sin gamla lön vid en omplacering. I AD 1993:191 slog 

domstolen fast att en arbetstagare som blir omplacerad inte på anställnings-

skyddslagen kan grunda något krav på att få behålla sin tidigare lön, utan måste 

godta den lön som är förenad med det nya arbetet (se vidare avsnitt 7.1). Men en 

lönejämförelse kan likväl i många fall vara en del av bedömningen av om en 

omplaceringstjänst kan anses vara likvärdigt med det arbete som arbetstagaren 

dittills haft.    

 

 

 

 

 

                                                 
58 T.ex. AD 1978:161, AD 1981:1, AD 1983:110, AD 1993:80 och AD 1996:144 
59 Se t.ex. AD 1978:161 
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6.2 Omplaceringsskyldighetens utsträckning i 

arbetsgivarens verksamhet 

 

En ur arbetstagarens perspektiv viktig fråga är hur stor del av arbetsgivarens 

verksamhet som omplaceringsskyldigheten omfattar. Ett omplaceringsansvar 

som är uträckt till hela eller en stor del av arbetsgivarens organisation kan, som 

nämndes tidigare, för vissa arbetstagare vara en fördel och för andra en nackdel. 

Fördelen med en vidsträckt omplaceringsskyldighet är uppenbarligen att antalet 

omplaceringsmöjligheter kan vara fler än om omplaceringsansvaret är mer 

begränsat. Chansen för arbetstagaren att få behålla sin anställning ökar därmed. 

För vissa arbetstagare kan dock en omfattande omplaceringsskyldighet vara ett 

problem. Vid exempelvis en driftsinskränkning kan arbetsgivaren uppfylla sin 

skyldighet enligt 7 § 2 st. LAS genom att omplacera en arbetstagare till en tjänst 

på en ort till vilken arbetstagaren inte är beredd att flytta.60 

 

Som konstaterades tidigare slog lagstiftaren fast att en omplacering enligt 7 § 2 

st. LAS i första hand bör avse sysselsättning på samma arbetsplats eller inom 

samma företagsenhet som den där arbetstagaren tidigare var sysselsatt.61 Detta 

innebär, enligt lagstiftaren, att arbetsgivaren till att börja med bör undersöka 

möjligheterna att omplacerar den anställde inom ramen för anställningen (min 

kurs.). Om detta visar sig vara omöjligt ska arbetsgivaren undersöka om 

arbetstagaren kan beredas arbete någon annanstans inom företaget. Finns flera 

driftenheter bör undersökningen utsträckas till samtliga enheter. Lagstiftaren 

jämställde i detta uttalande en omplacering som sker på samma arbetsplats eller 

inom samma företagsenhet med att omplaceringen sker inom ramen för 

anställningen. Det är emellertid fullt möjligt att en omplacering kan ske till en 

annan arbetsplats eller annan företagsenhet och ändå ligga inom ramen för 

anställningen. En anställning är inte knuten till en viss arbetsplats.62 

Arbetsgivaren har befogenhet att inom vissa ramar förflytta arbetstagaren. Enligt 

Källström & Malmberg ger rättspraxis starkt stöd för att arbetstagaren är skyldig 

att såväl tillfälligt som permanent godta att placeras på annan arbetsplats på 

samma ort eller på ort som ligger nära. Slutsatsen måste bli att den omplacering 

som arbetsgivaren bör genomföra i första hand, sträcker sig längre än vad 

lagstiftaren hade tänkt sig. En omplacering inom ramen för anställningen kan 

följaktligen innebära att arbetstagaren blir förflyttat till en annan arbetsplats på 

samma ort eller till och med på en närliggande ort. När arbetsgivaren genomför 

en dylik omplacering utövar denne sin omplaceringsrätt (se avsnitt 3.4). Detta 

innebär att den anställde således är skyldig att acceptera den. 

  

I andra hand, om en omplacering inom anställningens ram inte är möjlig, ska 

arbetsgivare enligt förarbetena försöka omplacera arbetstagaren någon annan-

                                                 
60Se t.ex. AD 2009:50 
61Prop. 1973:129 s. 121 f. 
62Källström & Malmberg s. 220 f. 
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stans inom företaget. Detta innebär således att arbetsgivaren ska undersöka om 

det är möjligt att omplacera den anställde utanför anställningens ram, vilket i 

geografiskt hänseende kan innefatta förflyttning till arbetsplatser på ej 

närliggande orter. Frågan uppkommer då om det finns någon gräns för hur långt 

från den ursprungliga arbetsplatsen som arbetsgivaren kan omplacera 

arbetstagaren? Av AD 2006:15 framgår att arbetsdomstolen anser att det finns en 

gräns för hur långt en arbetstagare kan tvingas flytta. I målet hade en 57-årig 

arbetstagare med placering i Uppsala blivit erbjuden en omplacering till Åre. 

Den anställde hade sin familj i Uppsala. Domstolen konstaterade att 

arbetstagarens anknytning till Uppsala var så stark att det inte kunde krävas att 

en person i hans ålder skulle bosätta sig i Åre och veckopendla till Uppsala. 

Därmed var omplaceringserbjudandet inte skäligt. Några bestämda slutsatser om 

hur långt en arbetstagare kan tvingas flytta vid en omplacering kan inte dras från 

detta avgörande. Det står dock klart dels att det finns en gräns för hur långt en 

arbetstagare kan tvingas flytta, dels att denna gräns är beroende av den anställdes 

familjesituation och sannolikt även ålder. Som Rönnmar & Numhauser-Henning 

konstaterar tar prövningen av huruvida ett omplaceringserbjudande utanför 

arbetsskyldighet är skäligt närmast sikte på arbetstagarens personliga förhåll-

anden.63 

  

Enligt Malmberg & Källström är omplaceringsskyldigheten begränsad till den 

verksamhet som arbetsgivaren (den juridiska personen) bedriver.64 Som 

konstaterats tidigare slog lagstiftaren fast att omplaceringsundersökningen ska 

utsträckas till arbetsgivarens samtliga driftenheter. Emellertid menade lagstift-

aren att omplaceringsskyldigheten, av praktiska skäl, inte kunde utsträckas till 

andra företag, även om företagen ingår i samma koncern som arbetsgivarens 

företag.65 Om företaget bedriver rörelser på skilda orter är det ofta inte skäligt 

att kräva att arbetsgivaren ska omplacerar en arbetstagare från en rörelsegren till 

en annan.66 Detta gäller särskilt i de fall där de olika rörelsegrenarna har egna 

personalavdelningar som självständigt sköter rekrytering och andra personal-

frågor. 

 Vid en företagsöverlåtelse övergår, enligt 6 b § LAS, de rättigheter och 

skyldigheter på grund av anställningsavtalet och de anställningsförhållanden 

som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren. Enligt tredje 

stycket i samma paragraf skall anställningsavtalet och anställningsförhållandet 

inte övergå till den nya arbetsgivaren, om arbetstagaren motsätter sig detta. 

Redan före denna bestämmelses tillkomst hade Arbetsdomstolen slagit fast att 

en arbetsgivare inte kan uppfylla sin omplaceringsskyldighet genom att erbjuda 

arbetstagaren ett arbete hos en annan arbetsgivare.67 Detta följer av att lagen om 

anställningsskydd är tvingande till den anställdes förmån (2 § 2 st. LAS). Den 

                                                 
63Rönnmar & Numhauser-Henning, s. 401. 
64Malmberg & Källström s. 140. 
65Prop. 1973:129 s. 121. 
66Prop. 1973:129 s. 243. 
67AD 1987:2. 
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anställde har således rätt att kräva att bli omplacerad inom arbetsgivarens 

kvarvarande verksamhet. 

 

En annan fråga är hur långt statens omplaceringsskyldighet sträcker sig. Frågan 

hänger samman med hur det statliga arbetsgivarbegreppet definieras. Till att 

börja med kan konstateras att lagstiftaren vid anställningsskyddslagens tillkomst 

slog fast att omplaceringsskyldigheten ska omfatta anställningsmyndighetens 

verksamhetsområde.68 Detta uttalande kan dock tolkas på olika sätt, vilket 

framgår av rättspraxis. Oftast är det relativt enkelt att konstatera vem som är 

arbetsgivare. Arbetsdomstolen brukar vanligtvis som arbetsgivare betrakta "den 

fysiska eller juridiska person som har träffat avtal med annan om utförande av 

arbete under sådana förhållanden att ett anställningsförhållande föreligger".69 

Detta formalistiska synsätt fungerar dock mindre väl när det gäller det statliga 

arbetsgivarbegreppet, eftersom staten formellt sett utgör en enda juridisk person. 

De statliga myndigheterna har ingen självständig ställning som rättssubjekt. I 

praktiken har dock fler och fler arbetsgivaruppgifter lagts på de enskilda 

myndigheterna vilket har fått till följd att ett funktionellt arbetsgivarbegrepp har 

utvecklats. I AD 1996:66 behandlade domstolen frågan om hur långt statens 

arbetsgivaransvar sträcker sig vid tillämpning av omplaceringsbestämmelsen i 7 

§ 2 st. LAS. Arbetsdomstolen slog fast att gränsen för statens omplacerings-

skyldighet går vid regionmyndighetens (min kurs.) verksamhetsområde. Enligt 

Lunning & Toijer är detta avgörande dock överspelat i och med att de regionala 

myndighetsfunktionerna har avvecklats.70 Det är emellertid inget som tyder på 

att det statliga arbetsgivaransvaret därmed skulle ha utvidgats till att gälla 

samtliga lokala myndigheter inom ett verksamhetsområde. Lunning & Toijer 

menar att statens arbetsgivaransvar och därmed omplaceringsskyldighetens 

omfattning snarare skulle vara begränsat till den lokala myndighetens område. I 

AD 2003:10, som rörde tillämpning av den s.k. vikarieregeln i 5 § LAS, 

konstaterade domstolen att det funktionella arbetsgivarbegreppet alltmer har fått 

genomslag vid tillämpning av anställningsskyddslagen. Detta innebär, enligt 

domstolen, att varje enskild myndighet inom ramen för sin verksamhet utför 

många av de uppgifter som ligger på en arbetsgivare, t.ex. att anställa eller säga 

upp personal. Som anställningsmyndigheten räknas därmed som regel den lokala 

statsmyndigheten som anses vara anställningsmyndighet vid tillämpningen av 

olika regler i anställningsskyddslagen. I både 1996 och 2003 års rättsfall var 

arbetsgivaren kriminalvården. Denna myndighet här numera återinfört den 

regionala nivån i sin organisation.71 Om 1996 års avgörande därmed fått förnyad 

aktualitet är svårt att säga. Det står dock klart att omplaceringsskyldigheten 

omfattar anställningsmyndigheten. Huruvida anställningsmyndigheten är den 

lokala eller regionala myndigheten får sannolikt avgöras från fall till fall. 

                                                 
68Prop. 1973:129 s. 121. 
69Se t.ex. AD 1984:141. 
70Lunning & Toijer s. 506. 
71Kriminalvården, Organisation, http://www.kriminalvarden.se/sv/Om-

Kriminalvarden/Organisation/ 



31 

 

  

I AD 1984:141 behandlade domstolen frågan om hur långt arbetsgivarens 

omplaceringsskyldighet sträcker sig inom ett landsting eller en kommun. I målet 

hade ett landsting organiserat sjukvårdsverksamheten i sex sjukvårdsdirektioner 

som hade eget personalansvar och skötte rekryteringen. Arbetsdomstolen ansåg 

dock att det skäligen kunde krävas att landstinget omplacerade den anställde 

inom hela landstingets verksamhet, oberoende av hur förvaltningen var 

organiserad. Omplaceringar skulle således kunna ske mellan olika sjukvårds-

direktioner. Om det emellertid rör sig om vitt skilda verksamhetsområden, till 

exempel att ett landsting bedriver både sjukvårds- och trafikverksamhet, kan det 

enligt Arbetsdomstolen inte krävas att arbetsgivarens ska omplacera arbets-

tagaren från en verksamhetsgren till en annan. I alla fall gäller detta om det finns 

en egen organisatorisk struktur inom vartdera område. När det gäller primär-

kommuner kan det tidigare nämnda målet AD 1996:144 lyftas fram. I rättsfallet 

hade Göteborgs kommun sagt upp tre arbetstagare som hade arbetat inom en av 

kommunens 21 stadsdelsförvaltningar. Arbetsdomstolen fastslog att kommunens 

omplaceringsskyldighet inte var begränsad till den stadsdelsförvaltning där de 

uppsagda arbetstagarna tidigare hade arbetat, trots den administrativa indelning 

som hade gjorts inom kommun och som var en konsekvens av kommunens 

storlek.  

 

 

6.3 Omplacering vid uppsägning på grund av personliga 

skäl 

 

I förarbetena gjorde lagstiftaren skillnad på tre olika grupper av omständigheter 

som kan aktualisera att arbetstagaren omplaceras eller sägs upp. Dessa grupper 

av omständigheter är: 1) samarbetssvårigheter; 2) sjukdom, tilltagande ålder 

eller nedsatt arbetsförmåga; 3) misskötsamhet eller bristande lämplighet. Det är 

stora skillnader vad gäller skälighetsbedömningen mellan de olika omständlig-

heterna. I den Åmanska utredningen som låg till grund för 1974 års 

anställningsskyddslag konstaterades att i skälighetsbedömningen ligger att 

omplaceringsbestämmelsen inte blir tillämplig, i samma utsträckning som vid en 

driftsinskränkning, då en arbetstagare sägs upp på grund av misskötsamhet eller 

annan därmed jämförlig anledning.72 När det å andra sidan gäller sjukdom, 

tilltagande ålder eller nedsatt arbetsförmåga menade lagstiftaren att uppsägning 

oftast inte kan komma ifråga överhuvudtaget. Arbetsgivarens är i dessa fall 

skyldig att i hög utsträckning försöka lösa problemet genom omplacering till ett 

annat arbete eller med hjälp av rehabilitering. Frågan om det är skäligt att kräva 

att arbetsgivaren ska omplacera arbetstagaren ges således helt olika svar 

beroende på vilka personliga omständigheter som ligger till grund för att 

arbetsgivaren planerar att säga upp en arbetstagare. Därför behandlas för varje 

                                                 
72SOU 1973:7 s. 149. 
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grupp av omständigheter var för sig.   

 

I fråga om samarbetssvårigheter mellan arbetsgivaren och arbetstagaren menade 

lagstiftaren att dessa normalt inte ska kunna åberopas som grund för uppsägning 

och att problemen bör kunna lösas genom att arbetstagaren förflyttas.73 Här 

gjordes dock en skillnad mellan å ena sidan små företag och å andra sidan 

medelstora och stora företag. I de sistnämnda företagen bör samarbetssvårig-

heterna som regel kunna lösas genom att arbetstagaren förflyttas. I ett litet 

företag kan möjligheterna att begränsa skadeverkningarna av bland annat 

samarbetssvårigheter vara mindre än i ett större företag. Därmed kan 

arbetsgivaren i ett litet företag ha rätt att säga upp en arbetstagare i en situation 

där det i ett större företag skulle ställas krav på ytterligare åtgärder innan en 

uppsägning fick äga rum. I specialmotiveringen tog lagstiftaren ett exempel med 

en anställd som har haft svårigheter att samarbeta med arbetsledningen och 

arbetskamraterna och därför har placerats om en eller flera gånger.74 Om 

samarbetssvårigheter trots åtgärderna kvarstår är det inte skäligt att kräva att 

arbetsgivaren ska göra ytterligare omplaceringsförsök. Arbetsdomstolen har i 

flera avgöranden uttalat att för att en uppsägning ska kunna komma ifråga krävs 

att samarbetssvårigheterna i någon nämnvärd grad har gått ut över arbetsgivarens 

verksamhet. Det är således inte tillräckligt att det finns irritation mellan olika 

personer på en arbetsplats.75 Det som i slutändan blir avgörande är om 

arbetstagaren är lämplig för sitt nuvarande arbete. Om så inte är fallet, kan 

arbetsgivaren ändå vara skyldig att försöka omplacera den anställde. I AD 

2009:41 ansåg domstolen att en biståndshandläggare i en kommun inte vara 

lämplig för sitt arbete, bl.a. på grund av de samarbetssvårigheter som 

handläggaren hade uppvisat. Detta innebar dock inte, enligt Arbetsdomstolen, att 

arbetstagaren därmed saknade personliga förutsättningar för andra arbeten. 

Domstolen menade att det torde vara obestridligt att olika arbeten, som t.ex. i 

högre eller mindre grad ställer krav på samarbete med andra, också ställer olika 

krav i personligt hänseende på den som ska utföra arbetet. Det är således inte 

uteslutet att en arbetstagare kan omplaceras till en annan tjänst även när den 

anställde uppvisat samarbetssvårigheter i sitt tidigare arbete. 

 Det finns dock en gräns för hur långt omplaceringsskyldigheten sträcker 

sig. Av AD 1985:27 framgår att Arbetsdomstolen visserligen anser att även 

allvarliga samarbetssvårigheter på en arbetsplats ska kunna lösas genom 

omplacering, i alla fall hos en arbetsgivare med en omfattande verksamhet. I 

målet hade emellertid arbetstagaren utövat våld och hot mot chefer och kollegor. 

Därmed kunde det inte skäligen krävas av arbetsgivaren att denne skulle 

omplacera arbetstagaren. I AD 1987:144 hade en präst blivit uppsagd från sin 

anställning i ett pastorat på grund av samarbetssvårigheter. Arbetsdomstolen 

konstaterade att samarbetssvårigheterna var så allvarliga att den övriga 

personalens psykiska hälsa var hotad om prästen hade fått jobba kvar eller 

                                                 
73Prop. 1973:129 s. 124 f. 
74Prop. 1973:129 s. 243. 
75T.ex. AD 1989:99 
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omplacerats till annan tjänst. Det kunde därmed inte skäligen krävas av arbets-

givaren att den anställde skulle omplaceras till en annan prästtjänst. 

 

En andra grupp av uppsägningsfall som också grundas på arbetstagarens 

personliga förhållanden är när arbetstagaren har visat prov på bristande 

lämplighet eller misskötsamhet, exempelvis om den anställde gjort sig skyldig 

till olovlig utevaro, ordervägran eller olämpligt uppträde.76 I likhet med 

utredningen ansåg departementschefen att bedömningen i dessa fall inte i bör 

inriktas på vad som har skett i det särskilda fallet, utan istället på de slutsatser 

som kan dras om arbetstagarens lämplighet av det som har inträffat. Först vid 

klart dokumenterade fall av olämplighet bör kravet för saklig grund vara 

uppfyllt. Som exempel på när det i dylika fall inte är skäligt att kräva att 

arbetsgivaren ska omplacera arbetstagaren tog lagstiftaren en situation där 

arbetstagaren varit grovt misskötsam.77 I utredningen som låg till grund för 

lagförslaget konstaterades att i skälighetsbedömningen ligger att omplacerings-

bestämmelsen inte i samma utsträckning som vid en driftsinskränkning blir 

tillämplig, då en arbetstagare sägs upp på grund av misskötsamhet eller annan 

därmed jämförlig anledning.78 Någon rätt till annan anställning enligt 

omplaceringsregeln föreligger inte då arbetstagaren avskedas med stöd av 

LAS.79 Detsamma bör gälla i de uppsägningsfall som ligger nära avskedande 

eller där det ligger i saken natur fortsatt anställning inte kan komma i fråga. 

 Det kan konstateras att Arbetsdomstolen i ett flertal mål har ansett att det 

är skäligt att kräva att arbetsgivaren ska omplacera en anställde även vid 

allvarliga förseelser.80 I exempelvis AD 1989:102 hade arbetstagaren gjort sig 

skyldig till ett flertal förseelser som domstolen ansåg var allvarliga. Han hade 

vid flera tillfällen uppträtt aggressivt och mycket obalanserat mot personer i 

bolagets ledning och dessutom skrivit brev till ledningen och till en chef där han 

uttalat sig aggressivt och på ett synnerligen kränkande sätt. Enligt domstolen 

stod det klart att den anställdes beteende inte kan godtas i ett anställnings-

förhållande. Arbetsdomstolen slog trots detta fast att arbetsgivaren borde ha 

undersökt möjligheten att omplacera den anställde. En faktor som synes ha varit 

avgörande var att arbetstagaren utan anmärkning hade arbetat hos arbetsgivaren 

under mer än 10 års tid. Motsatt utgång fick emellertid AD 2006:121 där Arbets-

domstolen ansåg att det inte skäligen kunde krävas att arbetsgivaren skulle 

genomföra en omplacering. Arbetstagaren hade vid upprepade tillfällen – både 

före och efter uppsägning – och trots flera tillsägelser brutit mot sådana regler 

som de anställda var ålagda att följa. Enligt domstolen var det inte troligt att 

arbetstagaren skulle bättre följa reglerna i framtiden. Bristande respekt för olika 

regler på arbetsplatsen ansågs således utgöra misskötsamhet av sådant slag att 

det saknades skäl att anta att en omplacering skulle avhjälpa problemet. Av AD 

                                                 
76Prop. 1973:129 s. 124. 
77Prop. 1973:129 s. 242 f. 
78SOU 1973:7 s. 149. 
79SOU 1973:7 s. 181. 
80Bl.a. AD 1982:110, AD 1989:102 och AD 1999:2. 
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1982:110 framgår att domstolen ställer högre krav på lojalitet mot arbetsgivaren 

av en anställd som har en relativt hög befattning. Arbetstagaren hade vid ett 

flertal tillfällen framfört allvarliga anklagelser mot bolagets ledning både till 

andra anställda och utomstående. Arbetsdomstolen konstaterade att rätten för 

arbetstagare att kritisera arbetsgivarens handlande är vidsträckt. Det finns dock 

gränser för denna rätt som bestäms bl.a. av arbetstagarens ställning i 

verksamheten. Ju högre befattning en arbetstagare har desto större lojalitet kan 

arbetsgivaren kräva. Arbetsdomstolens slutsats blev därför att det inte var 

möjligt för den anställde och företagsledningen att fortsätta samarbeta. 

Domstolen konstaterade trots detta att det inte var oskäligt att kräva att 

arbetsgivaren skulle omplacera den anställde till en annan befattning. I AD 

2001:60 var det fråga om en arbetstagare som hade dömt för brott (häleri) 

begånget på fritiden. Mannen hade varit anställd som skyddsvakt på Riksbanken 

och sagts upp på grund av brottsligheten. Domstolen konstaterade att brottet inte 

var riktat mot arbetsgivaren och inte heller hade något samband med 

arbetsgivarens verksamhet. Det var dessutom fråga om ett oaktsamhetsbrott och 

arbetstagaren hade 25 års anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetsdomstolen 

ansåg visserligen att arbetstagaren inte kunde fortsätta arbeta som skyddsvakt 

men att det var skäligt att kräva att Riksbanken skulle omplacera mannen till ett 

arbete som växeltelefonist. 

 

Den tredje gruppen av uppsägningsfall där förhållandena hänför sig till 

arbetstagaren personligen, är när den anställde på grund av tilltagande ålder, 

sjukdom, nedsatt arbetsförmåga eller dylikt får svårt att klara sina arbets-

uppgifter. Som konstaterades i avsnitt 3.2 var det sociala skyddet av svaga 

grupper på arbetsmarknaden centralt vid lagens tillkomst. Lagstiftaren slog fast 

att den här typen omständigheter i princip inte kan godtas som saklig grund för 

uppsägning.81 Departementschefen nämnde att ett alternativ kan vara att förflytta 

arbetstagaren till ett mindre krävande arbete. Som framgick i avsnitt 3.2 

konstaterade den Åmanska utredningen att skyddet för denna grupp var ett av de 

huvudsakliga skälen till att utredningen föreslog omplaceringsregeln.82 Denna 

grupp av arbetstagare skulle enligt utredningsdirektiven tillförsäkras ett särskilt 

skydd. Tanken var således att denna grupp i större utsträckning än tidigare skulle 

omplaceras istället för att sägas upp.   

 Av fast praxis i Arbetsdomstolen framgår således att det är endast i 

undantagsfall som en arbetsgivare har saklig grund för uppsägning med 

hänvisning till arbetstagarens sjukdom.83 Arbetsdomstolen har också uttalat att 

uppsägningsfrågan skall bedömas med hänsyn tagen även till bestämmelser i 

arbetsmiljölagen och i lagen om allmän försäkring enligt vilka arbetsgivaren har 

ett ansvar för rehabilitering av arbetstagare.84 Arbetsgivaren har således ett 

långtgående ansvar att både föröka rehabilitera och omplacera en arbetstagare 

                                                 
81Prop. 1973:129 s. 126. 
82SOU 1973:7 s. 148. 
83Se t.ex. AD 1987:164 och 1996:115 
84AD 1993:42 
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som är sjuk eller av andra orsaker har begränsad prestationsförmåga. 

 Lagstiftaren slog emellertid fast att i de fall där ålder eller sjukdom lett 

till en permanent och väsentlig nedsättning av arbetsförmågan eller förlust av 

arbetsförmågan som är så väsentlig att arbetstagaren inte kan förväntas utföra 

arbete av någon betydelse hos arbetsgivaren, skulle saklig grund för uppsägning 

anses föreligga. I dessa fall upphör således omplaceringsansvaret. I AD 1993:42 

ansåg domstolen att det inte kunde krävas att arbetsgivaren skulle omplacera två 

montörer med konstanta förslitningsskador respektive kärlförträngningar. Det 

rörde sig om ett litet företag med endast fem arbetstagare, och det skulle enligt 

domstolen lett till stora praktiska problem, om arbetsgivaren skulle tvingas 

organisera arbete så att en eller ett par av montörerna inte kunde tas i anspråk för 

vanliga moment i arbetet. Enligt Arbetsdomstolen var det visserligen inte 

omöjligt att de båda arbetstagarna kunde beredas viss sysselsättning, om bolaget 

utökade sin verksamhet på ett visst sätt. En sådan utökning låg dock inte i linje 

med arbetsgivarens planer för verksamheten och enligt domstolen måste 

arbetsgivaren ha en principiell rätt att besluta om sin verksamhet. Arbetsgivaren 

var därmed inte skyldig att utvidga sin verksamhet så att arbetstagarna kunde 

beredas arbete. I detta mål satte följaktligen verksamhetsledningsrätten en gräns 

för vilka åtgärder som det var skäligt att kräva att arbetsgivaren skulle vidta för 

att kunna genomföra en omplacering. Av bl.a. AD 2004:92 framgår emellertid 

att arbetsgivaren kan vara skyldig att vidta begränsade organisatoriska föränd-

ringar (omfördelning av en viss arbetsuppgift) så att en sjuklig arbetstagare ska 

kunna arbeta kvar. 

 

Som det tidigare beskrivna rättsfallet AD 1978:161 visar kan dålig 

arbetsprestation i princip utgöra saklig grund för uppsägning och därmed 

aktualisera arbetsgivarens omplaceringsansvar enligt 7 § 2 st. LAS. Lagstiftaren 

gjorde dock inga uttalanden i frågan om huruvida bristande duglighet eller dåliga 

arbetsprestationer, som inte beror på exempelvis sjukdom, ålder eller 

misskötsamhet, kan utgöra saklig grund för uppsägning. Men som framgår av 

bland annat AD 1934:182 har Arbetsdomstolen under lång tid utgått ifrån att en 

arbetstagare ska ha det kunnande och den förmåga som anställningen kräver 

samt att den anställde är skyldig att göra sitt bästa. I ett flertal mål har 

Arbetsdomstolen slagit fast att uppsägning kan vara aktuell när en arbetstagares 

prestationer väsentligt understiger vad arbetsgivaren normalt borde kunna räkna 

med. Uppsägning kan även komma ifråga i det fall att den anställdes brister 

orsaker arbetsgivaren påtagliga olägenheter.85 

 Det är troligt att omplacering i dessa fall mer sällan kan komma ifråga. 

För att en omplacering enligt 7 § 2 st. LAS ska kunna ske krävs att arbetstagaren 

har tillräckliga kvalifikationer för omplaceringstjänsten (se avsnitt 5.2). Själva 

grunden för uppsägning i dessa fall är att arbetstagaren inte är tillräckligt 

kvalificerad eller på annat sätt inte är lämpad för sitt nuvarande arbete. Samtidigt 

är möjligheten att omplacera en arbetstagare till ett annat arbete också liten, 

                                                 
85Lunning & Toijer, s. 475 som hänvisar till AD 1939:69, AD 1939:140, AD 1941:113, AD 

1943:116 och AD 1944:7. 
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eftersom den anställde i många fall saknar kvalifikationer för ett sådant arbete. 

Som konstaterades i avsnitt 5.2  har arbetstagaren inte någon rätt att kräva att 

arbetsgivaren ska stå för omskolning. Naturligtvis blir utrymmet för omplacering 

större om omplaceringstjänsten är relativt okvalificerat och endast kräver en 

kortare inlärningstid. Ett exempel på detta är AD 1978:161, där en bilförsäljare, 

vars arbetsprestation hade försämrats avsevärt, fick ett flertal omplacerings-

erbjudande till olika kontoristtjänster (se avsnitt 6.1). Ett annat exempel är AD 

1986:13 som rörde en sjukgymnast med så stora svårigheter att klara sina 

arbetsuppgifter att det, med hänsyn till patienternas hälsa och säkerhet, inte var 

försvarligt att låta honom fortsätta i tjänsten. Arbetsgivaren hade därför erbjudit 

arbetstagaren ett mindre kvalificerat arbete som sjukgymnastassistent med 

bibehållen lön. Arbetsgivarens avsikt var emellertid att arbetstagaren, under 

förutsättning han efter en opartisk prövning visade sig ha tillräckliga kunskaper 

i yrket och i svenska språket, skulle återgå till att tjänstgöra som sjukgymnast. 

Eftersom arbetstagaren avböjde detta erbjudanden förelåg saklig grund för 

uppsägning. 

 

 

6.4 Omplacering på prov 

  

En grundläggande förutsättning för att en arbetstagare ska kunna omplaceras till 

en tjänst är att den anställde har tillräckliga kvalifikationer för detta arbete. 

Denna fråga har behandlats i avsnitt 5.2. En fråga som dock ska behandlas i detta 

sammanhang är om arbetsgivaren har möjlighet att omplacera en arbetstagare på 

prov, för att på så sätt fastställa om den anställde har tillräckliga kvalifikationer 

för omplaceringstjänsten. Arbetsdomstolen har prövat denna fråga i AD 2012:53. 

Ett företag hade lagt ut lokalvården på entreprenad varvid en tillsvidareanställd 

lokalvårdare hade omplacerats till en tjänst på bolagets godsavdelning. 

Fackföreningen och arbetsgivaren hade slutit ett avtal med innebörden att 

arbetstagaren skulle provanställas på godsavdelningen under sex månader. Om 

arbetstagaren inte visade sig lämpad för detta arbete skulle hon sägas med 

hänvisning till att arbetsbrist förelåg. Arbetstagaren sades också upp vid 

provperiodens utgång. Arbetsdomstolen ifrågasatte inledningsvis om arbets-

tagaren var bunden av denna överenskommelse. Lagen om anställningsskydd är 

tvingande till den anställdes förmån. Ett avtal är ogiltigt om det upphäver eller 

inskränker arbetstagarens rätt enligt lagen (2 § 2 st. LAS). Bestämmelserna i 7 § 

LAS kan inte heller inskränkas eller upphävas av kollektivavtal (2 § 3 st. LAS e 

cont.). Domstolen menade att avtalet mellan fackförbundet och bolaget stred mot 

anställningsskyddslagens tvingande regler i 7 § om saklig grund för uppsägning, 

eftersom arbetsbrist inte förelåg på godsavdelning vid prövotidens utgång. 

Dessutom slog domstolen fast att frågan om huruvida den anställde har 

tillräckliga kvalifikationer för att omplaceras till en annan tjänst måste avgöras 

vid tidpunkten när arbetsbristsituationen uppstår. Det finns således ingen 

möjlighet för arbetsgivaren att ”bygga in” en prövotid för den enskilde 
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arbetstagaren på omplaceringstjänsten.   

 Vid en första anblick förefaller detta avgörande ge arbetstagaren ett 

utökat skydd. Arbetstagaren har således ingen skyldighet att acceptera att bli 

omplacerad på prov. Å andra sidan kan det tänkas att en prövotid i vissa skulle 

kunna vara en fördel för den uppsägningshotade anställde. I tveksamma fall, dvs. 

när arbetsgivaren är osäker på om arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer 

för en omplaceringstjänst, kan en provperiod vara det enda alternativet till en 

uppsägning. Om kvalifikationsfrågan är svårbedömd vid den tidpunkt då 

arbetsbrist föreligger, kanske arbetsgivaren tar det säkra före det osäkra och 

väljer att säga upp arbetstagaren. Givetvis kan en dylik uppsägning och frågan 

om arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer i slutända prövas av domstol, 

men i många fall kanske arbetstagaren drar sig för att stämma arbetsgivaren. 

 

 

6.5 Omplacering vid partiell uppsägning och 

deltidsanställning 

 

En annan fråga som har prövats av Arbetsdomstolen är huruvida omplacerings-

skyldigheten i 7 § 2 st. LAS ger arbetstagaren skydd vid en partiell uppsägning 

från arbetsgivarens sida. Domstolen har besvarat denna fråga jakande. I AD 

1984:2 hade en arbetstagare två deltidstjänster hos samma arbetsgivare. 

Arbetsgivare sade upp den anställde från en av tjänsterna med hänvisning till att 

arbetsbrist förelåg. En första fråga inför Arbetsdomstolen var om arbetstagaren 

kunde anses ha en eller två anställningar hos arbetsgivaren. Domstolen 

konstaterade att om arbetstagaren hade två skilda anställningar hos arbets-

givaren, måste arbetsgivaren iaktta anställningsskyddslagens regler vid 

uppsägningen av den anställde från en av dessa anställningar. Men även om 

arbetstagaren bara skulle anses ha en anställning måste, enligt domstolen, samma 

förfarande iakttas av arbetsgivaren. Detta eftersom det i så fall var en fråga om 

en omfattande förändring av anställningsförhållandena som arbetstagaren inte 

frivilligt accepterade. Domstolen konstaterade således att oavsett om den 

anställde hade en eller två anställningar, blev omplaceringsbestämmelsen i 7 § 2 

st. LAS tillämplig vid partiell uppsägning från arbetsgivarens sida. 

Arbetsgivaren var således skyldig att försöka omplacera den anställde när han 

sades upp från den ena deltidstjänsten. 

 Det kan tilläggas att en anställning endast kan sägas upp i sin helhet.86 

Det är främmande för anställningsskyddslagens regelsystem att en uppsägning 

skulle kunna avse endast en del av ett anställningsavtal. En partiell uppsägning 

av en anställning saknar därmed rättslig verkan. Som AD 1984:2 visar betraktar 

Arbetsdomstolen en partiell uppsägning av en anställning, inte som en uppsäg-

ning, utan som en förändring av anställningsvillkoren. 

                                                 
86Se t.ex. AD 1985:72 
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En närliggande fråga är huruvida omplaceringsskyldighet även gäller för de 

arbetstagare som är deltidsanställda. I AD 1984:82 hade ett flertal arbetstagaren 

som innehade deltidstjänster på minst 20 procent av heltidstjänstgöring blivit 

uppsagda på grund av arbetsbrist. Det fanns dock ett stort antal hel- och 

halvtidstjänster lediga hos arbetsgivaren. Arbetsgivarsidan hävdade att omplac-

eringsskyldigheten inte innefattar en skyldighet att erbjuda arbetstagarna tjänster 

med högre tjänstgöringsvolym än den som de anställda hade haft i sina 

deltidstjänster. Arbetsdomstolen menade dock att lagen och förarbetena inte gav 

stöd för ett sådant ställningstagande. En deltidsanställd arbetstagare kan således 

göra anspråk på att bli omplacerad till en heltidstjänst om en sådan finns ledig 

hos arbetsgivaren. 

 

 

6.6 Arbetsgivarens skyldigheter vid en omplacering 

 

En del av arbetstagarens skydd vid uppsägning är de krav som ställs på hur 

arbetsgivaren ska hantera omplaceringsfrågan. Arbetsdomstolen ställer ett stort 

antal krav på hur arbetsgivaren bör handha en omplacering enligt 7 § 2 st. LAS. 

Exempelvis måste arbetsgivaren genomföra en noggrann omplaceringsutredning 

och rikta erbjudandet direkt till den uppsägningshotade arbetstagaren. Dessa 

krav på förfarandet vid omplaceringar, som ska behandlas i det följande, innebär 

ett utökat skydd för arbetstagarnas rättigheter. För arbetsgivarnas del bör risken 

att förlora en uppsägningstvist på något av dessa detaljkrav inte underskattas.87   

 

Arbetsgivaren är skyldig att göra en noggrann omplaceringsutredning och 

verkligen ta till vara de möjligheter som finns till omplacering.88 Syftet med en 

sådan utredning är helt enkelt att ta reda på om det finns förutsättningar att bereda 

arbetstagaren ett annat arbete hos arbetsgivaren.89 Vid en omplacering enligt 7 § 

2 st. LAS är det sålunda fråga om att ta reda på vilka lediga befattningar som 

finns i arbetsgivarens verksamhet. Om det är oklart huruvida en omplacering 

hade kunnat ske eller inte, bör detta normalt anses som att arbetsgivaren inte har 

uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.90 Arbetsgivaren har dock ingen skyldighet 

att genomföra en utredning om det står klart att någon omplaceringsskyldighet 

inte föreligger, exempelvis när arbetstagaren varit grovt misskötsam eller illojal 

gentemot arbetsgivaren.91 Detta rör sig dock endast om ett fåtal situationer, och 

det är arbetsgivaren som bär risken för en felbedömning.92 När arbetstagaren har 

varit misskötsam kan arbetsgivaren likväl vara skyldig att försöka omplacera den 

                                                 
87Lunning & Toijer s. 504. 
88AD 1981:51 
89Lunning & Toijer s. 498. 
90AD 1995:152 och AD 1997:73. 
91AD 2004:56 och AD 2005:85. 
92Lunning & Toijer s. 499. 
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anställde. I dessa fall är arbetsgivaren givetvis skyldig att genomföra en 

omplaceringsutredning.93 Av AD 1997:73 framgår att en omplaceringsutredning 

inför en uppsägning som grundas på arbetstagarens sjukdom bör omfatta både 

en noggrann undersökning av arbetstagarens önskemål och förutsättningar och 

en systematisk genomgång av eventuellt ledig anställning. Att domstolen i dessa 

fall ställer särskilt stora krav på arbetsgivaren ska ses i ljuset av att lagstiftaren i 

förarbetena slog fast att en arbetstagares sjukdom i princip inte kan godtas som 

saklig grund för uppsägning (se avsnitt 3.2).94 Visserligen är kraven på att 

arbetsgivaren ska genomföra omplaceringsutredningar inte lika hård när det rör 

sig om uppsägning av ett större antal anställda. I dessa fall kan, enligt 

Arbetsdomstolen, inte krävas att noggranna individuella undersökningar görs för 

varje enskild arbetstagare, utan arbetsgivaren har rätt att göra en mer översiktlig 

bedömning.95 Men som AD 1987:91 visar kan även i fall som rör uppsägningar 

av många anställda krävas att arbetsgivaren gör en relativt grundlig 

undersökning. En faktor som sannolikt spelade in i detta avgörande var att 

arbetsgivaren var ett stort bolag med betydande resurser och en omfattande 

verksamhet. Företaget hade således goda möjligheter att genomföra en grundlig 

omplaceringsundersökning och dessutom fanns sannolikt många omplacerings-

alternativ. 

  

Ett annat krav som Arbetsdomstolen har ställt på arbetsgivaren är att denne ska 

försäkra sig om att arbetstagaren har uppfattat omplaceringserbjudandets 

innebörd.96 Om arbetstagaren inte svarar på ett erbjudande kan arbetsgivaren inte 

låta sig nöja med detta, utan måste vidta ytterligare åtgärder.97 Det är dessutom 

så att om arbetstagaren motsätter sig ett omplaceringserbjudande utan att vara 

medveten om att det enda alternativet till omplaceringen är uppsägning, är 

avböjandet utan verkan.98 Vid en tvist är det arbetsgivaren som har bevisbördan 

för huruvida ett omplaceringserbjudande har lämnats eller inte.99 Även om 

arbetstagaren har ett visst medansvar för att omplaceringsfrågan ägnas tillbörlig 

uppmärksamhet, är det arbetsgivaren som har det huvudsakliga ansvaret och som 

ska vara aktiv (om arbetstagarens medansvar se avsnitt 7.2).100 Omplacerings-

erbjudandet ska vara individualiserat, konkret och preciserat och när det väl har 

lämnats krävs att arbetstagaren får betänketid.101 Arbetsdomstolen har således 

rekommenderat att omplaceringserbjudandet lämnas skriftligt. Men skriftlighet 

är inte ett formellt krav som framgår av lagen.102 En arbetsgivare som, på 

exempelvis ett stormöte, uppmanar de uppsägningshotade anställda att söka ett 

                                                 
93 AD 1982:30 
94 Prop. 1973:129 s. 126. 
95 AD 1984:19. 
96 AD 1995:82. 
97 Lunning & Toijer s 502. 
98 AD 1988:32. 
99 AD 1987:2. 
100

AD 1988:82 
101 AD 1989:126 och AD 1995:82. 
102 AD 1987:2. 
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antal lediga befattningar har inte uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.103 

Erbjudandet ska riktas dessutom till arbetstagaren personligen, inte till en 

mellanhand, exempelvis en facklig organisation.104 Omplaceringsskyldigheten 

kan inte heller uppfyllas i en annan form än ett erbjudande om ett arbete. Att 

arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren ekonomiskt stöd för att starta ett eget 

företag, innebär inte att arbetsgivaren har uppfyllt sin skyldighet enligt 7 § 2 st. 

LAS.105 

 

I detta avsnitt har en bild getts av hur långt det skydd som arbetstagaren får 

genom omplaceringsbestämmelsen sträcker sig. Det allmänna intrycket kan 

sägas vara att bestämmelsen inte ger den anställde några ovillkorliga rättigheter 

som kan hävdas mot arbetsgivaren. Ofta blir omständigheterna i det enskilda 

fallet avgörande för om en omplacering kan komma till stånd. I nästa avsnitt ska 

en närmare granskning göras av vad arbetstagaren måste acceptera vid en 

omplacering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 AD 2002:75. 
104 AD 1984:82. 
105 AD 1988:32. 
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7. Vad arbetstagaren måste acceptera 

 

Som konstaterades i avsnitt 6 ger omplaceringsregeln arbetstagaren vissa 

rättigheter i en uppsägningssituation, även om dessa rättigheter sällan eller aldrig 

är ovillkorliga. I detta avsnitt ska frågan om vad arbetstagaren måste acceptera 

vid en omplacering diskuteras. I avsnittet behandlas även arbetstagarsidans 

ansvar vid en omplacering och huruvida arbetstagaren är skyldig att lämna 

omplaceringarna i turordning. 

 Som inledning kan ett klargörande som Arbetsdomstolen gjorde i AD 

2009:50 återges: 

 

”Ett omplaceringserbjudande till ett annat arbete hos arbetsgivaren 

i en arbetsbristsituation kan anses skäligt även om det medför 

förändringar eller försämringar för arbetstagaren genom att det 

ligger på en annan ort än det tidigare arbete eller att det innebär en 

inkomstminskning.” 

 

 

7.1 Omplaceringstjänstens karaktär 

 

Som framgick i avsnitt 6.1 ger lagen om anställningsskydd arbetstagaren i första 

hand ett skydd mot friställning, inte ett skydd för att få behålla en viss 

befattning.106 Arbetstagaren har inte heller någon absolut rätt att bli omplacerad 

inom anställningens ram, även när en sådan tjänst finns ledig hos 

arbetsgivaren.107 Inte heller kan arbetstagaren på anställningsskyddslagen 

grunda en absolut rätt att bli omplacerad till ett likvärdigt arbete. I AD 1996:144 

hade tre arbetstagare arbetat som föreståndare inom barnomsorgen i en kommun. 

Vid en omorganisation försvann tjänsterna som föreståndare och arbetsgivaren 

erbjöd de tre arbetstagarna arbete som förskolelärare, fritidspedagog respektive 

fritidsassistent. De anställda avböjde dessa erbjudande och blev därefter 

uppsagda med hänvisning till att arbetsbrist förelåg. Arbetstagarsidan hävdade 

att kommunen borde ha omplacerad arbetstagarna till andra tjänster som 

föreståndare och liknande tjänster som fanns lediga inom kommunen. Det var i 

målet ostridigt att de tre arbetstagarna hade tillräckliga kvalifikationer för dessa 

tjänster. Arbetsdomstolen fann dock att det inte skäligen kunde krävas av 

kommunen att de tre arbetstagarna skulle omplaceras till någon av dessa tjänster. 

Som konstaterades i avsnitt 6.1 slog Arbetsdomstolen fast att arbetstagaren inte 

har någon ovillkorlig rätt att bli omplacerad till ett likvärdigt arbete, trots att ett 

sådant finns ledigt hos arbetsgivaren. För att arbetstagaren ska kunna kräva att 

bli omplacerad till det likvärdiga arbetet, krävs att detta alternativ framstår som 

                                                 
106 AD 1978:161. 
107 AD 1981:1. 
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klart mer lämpligt än den tjänst som arbetstagaren blev omplacerad till.  (se 

vidare avsnitt 6.1). 

 I ett flertal mål har Arbetsdomstolen slagit fast att arbetstagare vid en 

omplacering kan vara tvungna att acceptera lönesänkning och även i övrigt 

försämrade anställningsvillkor. I exempelvis AD 1982:60 blev en marknadschef 

uppsagd med hänvisning till att arbetsbrist förelåg. Domstolen konstaterade dock 

att den uppsagde arbetstagaren borde ha omplacerats till en tjänst som 

försäljningsdirektör som fanns ledig i arbetsgivarens verksamhet. AD uttalade 

vidare att det kunde krävas av arbetstagaren att när han erbjöds tjänsten som 

försäljningsdirektör skulle acceptera dels en sänkning av lönen till en nivå som 

var anpassad till denna tjänst, dels de villkor i övrigt som skulle gälla för tjänsten. 

I AD 1993:191, som gällde omplacering med stöd av 22 § LAS, uttalade 

domstolen att en arbetstagare, som blir omplacerad på grund av att arbetsgivaren 

enligt lagen om anställningsskydd är skyldig att genomföra en omplacering, har 

att godta den lön som gäller för det nya arbetet. Arbetstagaren kan således inte 

på anställningsskyddslagen grunda något krav att behålla sin tidigare lön. I AD 

1997:121 uttalade domstolen att: ”Omplaceringsskyldigheten innebär i princip 

inte någon rätt för arbetstagaren att behålla samma slags befattning eller samma 

slags anställningsvillkor, t.ex. lön, som tidigare. Detta kan uttryckas så att varken 

anställningsskyddslagen som helhet eller omplaceringsskyldigheten enligt 7 § 2 

st. i lagen utgör något skydd för arbetstagarens befattning. Lagens bestämmelser 

syftar i stället primärt till att skydda en fortsatt anställning som sådan.” 

 När det gäller omlokalisering av arbetstagare i samband med en 

omplacering uppkommer frågan hur långt arbetstagaren kan vara tvungen att 

flytta. Som tidigare konstaterades är arbetstagaren i princip alltid skyldig att 

acceptera en omplacering inom anställningens ram. I avsnitt 6.2 påpekades att 

en anställning inte är knuten till en viss arbetsplats. Arbetsgivaren har befogenhet 

att inom vissa ramar förflytta arbetstagaren. En arbetstagare är således skyldig 

att såväl tillfälligt som permanent godta att placeras på en annan arbetsplats på 

samma ort eller på en närliggande ort. I andra hand ska arbetsgivaren försöka 

omplacera arbetstagaren utanför anställningens ram. Detta kan i geografiskt 

hänseende innebära omplacering till ej närliggande orter. Något exakt svar på 

hur långt arbetstagaren kan tvingas flytta går inte att ge utifrån praxis. Som 

vanligt blir förhållandena i det enskilda fallet avgörande. I AD 2009:50 var det 

fråga om en arbetstagare som blivit erbjuden en omplacering från Uppsala, där 

han var bosatt, till en arbetsplats i Stockholmsområdet. Arbetstagaren hade 

varannan vecka ensam vårdnad av sin son, som var i 6-årsåldern. Arbetstagaren 

hävdade att barnomsorgens öppettider var sådana att han inte skulle hinna till 

arbetsplatsen i tid till följd av den avsevärt längre restid som omplaceringen 

skulle föra med sig. Domstolen konstaterade dock att det var möjligt att 

dagpendla mellan bostaden och arbetsplatsen. Även om arbetstagarens 

familjesituation innebar svårigheter var den inte var av sådan karaktär och tyngd 

att det var oskälig att kräva att han skulle pendla. Omplaceringserbjudandet var 

därmed skäligt. Som konstaterades i avsnitt 6.2 har emellertid domstolen ansett 
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att det finns en gräns för hur långt arbetstagaren kan tvingas flytta.108 

 

 

7.2 Arbetstagarsidans skyldigheter vid omplacering 

 

Som behandlats i förra avsnittet har arbetsgivaren ett flertal skyldigheter när det 

gäller hur en omplacering ska hanteras, exempelvis krävs i många fall att 

arbetsgivaren gör en noggrann omplaceringsutredning. Men även den enskilde 

arbetstagaren och den fackliga organisationen kan ha ett visst ansvar för att 

omplaceringsfrågan behandlas korrekt. I AD 1984:26 hade en kommun sagt upp 

23 lärare i en arbetsbristsituation. Uppsägningarna var en del av en komplicerad 

beslutsprocess som berörde cirka 4 000 arbetstagare. Inom kommunen fanns ett 

antal lediga lärartjänster som arbetsgivaren genom en intern kungörelse hade 

uppmanat arbetstagarna att söka. Arbetsdomstolen ansåg att kommunen i denna 

situation hade haft rätt att göra en mer översiktlig bedömning i omplacerings-

frågan. Som nämnts tidigare i denna uppsats ställer Arbetsdomstolen inte lika 

långtgående krav på arbetsgivaren när det gäller omplaceringsutredning när ett 

större antal anställda ska sägas upp.109 Under de centrala MBL-förhandlingarna 

ville arbetsgivaren diskutera enskilda arbetstagare men arbetstagarorganisa-

tionen vägrade. Orsaken var att fackförbundet inte ansåg att det förelåg arbets-

brist och att uppsägningarna därför inte var sakligt grundade. Följaktligen 

avhandlades inte frågan om omplaceringar av enskilda lärare. Arbetsdomstolen 

ansåg att kommunen i detta läge inte kunde lastas för att några ytterligare 

undersökningar av omplaceringsmöjligheterna inte hade gjorts. Enligt Lunning 

& Toijer visar detta mål att arbetstagarparten har ett medansvar för att 

omplaceringsfrågan ägnas tillbörlig uppmärksamhet.110 

 Av bland annat AD 1983:94 framgår att arbetstagarparten även har en 

viss bevisbörda för ett påstående om att det fanns andra arbetsuppgifter inom 

arbetsgivarens verksamhet som den uppsagde arbetstagaren skulle ha kunna 

utföra. Det står vidare klart att om arbetstagaren inte på ett konstruktivt sätt 

medverkar till att lösa de problem som har gett upphov till en uppsägning, 

minskar eller bortfaller helt arbetsgivarens ansvar.111 

 Redan vid tillkomsten av 1974 års anställningsskyddslag uttalade 

lagstiftaren att om en arbetstagare utan godtagbar anledning avböjt ett erbjudet 

arbete, är arbetsgivaren i allmänhet inte skyldig att lämna några ytterligare 

erbjudanden.112 Om en uppsägningshotad arbetstagare avböjer ett skäligt 

omplaceringserbjudande får arbetsgivaren därför normalt anses ha uppfyllt sin 

omplaceringsskyldighet och ha saklig grund för uppsägning av arbetstagaren.113 

                                                 
108 AD 2006:15. 
109 AD 1984:19. 
110 Lunning & Toijer s. 502. 
111 Bl.a. AD 1993:215 och AD 1981:1. 
112 Prop. 1973:129 s. 243. 
113 Bl.a. AD 2005:57, AD 2006:15, AD 2009:50 och AD 2012:11. 
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Arbetstagaren kan således inte avböja ett i och för sig skäligt erbjudande om 

omplacering för att i stället vänta på att sådana arbetsuppgifter som han eller hon 

hellre vill ha. En närliggande fråga som har diskuterats i doktrinen är huruvida 

det faktum att en arbetstagare har avböjt ett skäligt omplaceringserbjudande i sig 

kan utgöra saklig grund för uppsägning (denna fråga behandlas i avsnitt 7.3). I 

vissa fall är arbetsgivaren inte ens skyldig att erbjuda en anställd ett arbete som 

finns ledigt hos arbetsgivaren. Av bland annat AD 1980:133 framgår att om det 

står klart att arbetstagaren inte kommer att acceptera att bli omplacerad till en 

ledig tjänst behöver arbetsgivaren inte erbjuda arbetet till arbetstagaren.114 I 

målet innehade arbetstagaren en chefstjänst och hade efter att uppsägningen 

genomförts förklarat för arbetsgivaren, dels att han önskade en ny chefsposition, 

dels att han inte tänkte acceptera en lägre befattning. Arbetsdomstolen fann 

därför att arbetsgivaren hade fullgjort sin omplaceringsskyldighet, trots att 

arbetstagaren inte hade erbjudits en tjänst som fanns ledig hos arbetsgivaren. 

 

I vissa uppsägningsfall har arbetstagaren på grund av ilska och frustration inte 

velat diskutera en omplacering överhuvudtaget. Ett annat skäl till att vissa 

arbetstagare vägrat att ens överväga en omplacering, har varit att de anställda har 

varit helt övertygade om att uppsägningen skulle komma att ogillas av 

domstolen.115 I andra fall har orsakerna till själva uppsägningen varit så 

dominerande, att omplaceringsfrågan helt har kommit i skymundan.116 Det är 

dock inte rättsligt möjligt för en arbetstagare att först få frågan om uppsägningen 

har varit sakligt grundad prövad, för att därefter ta ställning till om 

omplaceringserbjudandet ska accepteras. Detta följer av hur anställningsskydds-

lagens uppsägningsregler är konstruerade. Enligt 7 § 2 st. LAS är en uppsägning 

inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren ska bereda 

arbetstagaren annat arbete hos sig. Detta innebär att när domstolen väl har slagit 

fast att uppsägningen var sakligt grundad, är även omplaceringsfrågan avgjord. 

Det är således inte möjligt för en arbetstagare att i ett senare skede återkomma 

och göra gällande att arbetsgivaren ska fullgöra sin omplaceringsskyldighet. 

Detta är, enligt Arbetsdomstolen, samma sak som att återigen hävda att 

uppsägningen inte var sakligt grundad, vilket rättsligt innebär att arbetstagarens 

nya talan gäller samma sak som redan har avgjorts i den tidigare domen (res 

judicata). I AD 1979:38 avvisade Arbetsdomstolen en sådan talan med 

hänvisning till 17 kap. 11 § rättegångsbalken och principerna för en tvistemåls-

doms rättskraft. Om däremot omplaceringsfrågan inte fått en tillfredsställande 

behandling under uppsägningen och båda parterna kan hållas ansvariga för detta, 

har Arbetsdomstolen hänvisa parterna till att återuppta förhandlingarna i tvist-

en.117 

 Arbetstagaren måste således ta ställning till ett omplaceringserbjudande 

i samband med uppsägningen och kan inte vänta tills frågan om saklig grund 

                                                 
114 Även AD 2002:75 och AD 2000:76. 
115 Bl.a. AD 1981:1. 
116 T.ex. AD 1977:223 och AD 1979:93. 
117 AD 1985:79. 
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förelåg är avgjord. Enligt Lunning & Toijer får detta den konsekvensen att i en 

arbetsbristsituation måste arbetstagaren en gång för alla ta ställning till 

omplaceringserbjudanden som lämnas av arbetsgivaren.118 Enligt 27 § 3 st. LAS 

kan den anställde inte förkasta ett skäligt erbjudande om återanställning som 

exempelvis lämnas under uppsägningstiden utan att riskera att företrädesrätten 

förfaller. Lunning & Toijer menar att detsamma rimligen bör gälla för 

omplaceringserbjudanden som redan före uppsägningstidens utgång lämnats 

som ett alternativ till uppsägning. Det skulle således inte gå att förkasta ett 

skäligt omplaceringserbjudande i förhoppningen om att istället bli uppsagd och 

därmed, med stöd av 25 § LAS, förvärva en företrädesrätt till ”bättre” 

anställningserbjudanden som kan dyka upp hos arbetsgivaren vid en senare 

tidpunkt. Lunning & Toijer verkar således mena att det i detta avseende finns ett 

samband mellan omplaceringsskyldigheten och återanställningsrätten. Rätts-

verkningarna av att avböja ett skäligt omplaceringserbjudande enligt 7 § 2 st. 

LAS skulle sålunda även innefatta att rätten till återanställning går förlorad. 

Detta är en långtgående slutsats som inte framgår av lagtexten och inte heller 

verkar ha något stöd i rättspraxis. Frågeställningen är intressant, men eftersom 

denna uppsats inte handlar om återanställningsrätten ska den inte fördjupas 

ytterligare. 

 

Lunning & Toijer påpekar vidare att arbetsgivaren har möjlighet att hålla inne 

med bättre omplaceringserbjudanden tills dess att sämre alternativ har 

accepterats av arbetstagare.119 I och med att arbetstagaren har accepterat ett 

erbjudande förfaller rätten till en bättre omplacering. Detta hänger till viss del 

samman med att det i princip står arbetsgivaren fritt att vid omplaceringar enligt 

7 § 2 st. LAS välja vilken arbetstagare som ska omplaceras till en viss befattning. 

Arbetsdomstolen har slagit fast att arbetsgivaren inte är skyldig att lämna 

omplaceringserbjudandena i turordning (mer om den frågan i nästkommande 

avsnitt). 

 

 

7.3 Omplaceringsskyldighet, turordning och saklig grund 

i och för sig 

 

En fråga som uppkommit i förarbeten, rättspraxis och doktrin är om 

arbetsgivaren bör lämna omplaceringserbjudanden enligt 7 § 2 st. LAS till 

arbetstagarna med hänsyn tagen till den turordning som gäller antingen enligt 22 

§ anställningsskyddslagen eller enligt kollektivavtal. Rättsläget i denna fråga var 

länge oklart och olika uppfattningar framfördes i doktrinen. I AD 1996:144 

konstaterade domstolen att det av bestämmelserna i 7 § 2 st. LAS inte kan utläsas 

någon så kallad senioritetsprincip med den innebörden att en arbetstagare på 

                                                 
118 Lunning & Toijer, s. 515. 
119 Lunning & Toijer, s. 515. 
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grund av ålder eller tjänstetid har företrädesrätt till en ledig befattning framför 

andra hos arbetsgivaren, antingen det är fråga om andra övertaliga arbetstagare 

eller inte. I doktrinen menade Calleman att turordning enligt 22 § LAS ska 

upprättas före omplaceringar görs med stöd av 7 §.120 Argumentet var att en 

arbetstagare mot sin vilja kan omplaceras till ett arbete utanför sin arbets-

skyldighet, endast om uppsägning är alternativet. Och för att arbetsgivaren ska 

kunna veta om uppsägning är alternativet, dvs. kunna veta vem som är 

uppsägningshotad, krävs i sin tur att arbetsgivaren har upprättat turordning. 

Andra bedömare, som exempelvis Lunning & Toijer, har kommit till motsatt 

slutsats. 

 I AD 2009:50 slog Arbetsdomstolen fast, efter en noggrann genomgång 

av förarbeten, doktrin och rättspraxis, att arbetsgivaren är skyldig att först 

genomföra en omplacering till andra lediga arbeten enligt 7 § 2 st. LAS innan 

han är skyldig att turordna arbetstagarna enligt 22 § samma lag. Det kan, enligt 

domstolen, inte anses föreligga någon skyldighet för arbetsgivaren att vid 

omplaceringen enligt 7 § 2 st. LAS fördela lediga arbetena mellan arbetstagarna 

i turordning. Arbetsgivaren bör kunna fullgöra sin omplaceringsskyldighet med 

utgångspunkt från vad som, enligt arbetsgivarens bedömning, är bäst för den 

fortsatta verksamheten. Arbetsgivaren kan således, i kraft av sin arbetslednings-

rätt, placera ”rätt man på rätt plats” under förutsättning att hans agerande inte 

står i strid med god sed på arbetsmarknaden eller mot regler i diskriminerings-

lagstiftningen. Det är alltså inte nödvändigt, som Calleman antog, att 

arbetsgivaren vet exakt vem av arbetstagarna som ska sägas upp vid en drifts-

inskränkning. Det räcker med att arbetsgivaren har bestämt vid vilken driftsenhet 

som inskränkningen ska ske. Inom den enheten kan sedan arbetsgivaren fritt 

välja vilka av arbetstagarna som ska omplaceras med stöd av 7 § 2 st. LAS. 

Rönnmar & Numhauser-Henning menar att det är naturligt att arbetsgivaren har 

stor frihet att i dessa situationer, med hänsyn till omplaceringsskyldighetens 

begränsningar.121 Omplaceringarna kan endast ske till lediga befattningar, 

dvs. ”hål i befattningsstrukturen”. De lediga befattningarna är i sin tur beroende 

av hur arbetsgivaren tidigare har använt sin verksamhets- och arbetsledningsrätt 

som ju i princip är fri och en central del av de så kallade arbetsgivarprerogativen. 

Det framstår därmed, enligt Rönnmar & Numhauser-Henning, som logiskt att 

arbetsgivaren har friheten att bestämma i vilken ordning och till vem som han 

erbjuder dessa omplaceringsmöjligheter som ett alternativ till en förestående 

uppsägning. Som Calleman konstaterar kan med denna ordning i proceduren en 

arbetstagare med relativt sett kortare anställningstid ”räddas” genom en 

omplacering enligt 7 § 2 st. LAS till exempelvis en annan av arbetsgivarens 

driftsenheter eller till arbetsuppgifter som omfattas av ett annat kollektiv-

avtalsområde än det som arbetstagaren för närvarande tillhör.122 

  

En annan central fråga som aktualiserades i AD 2009:50 var vad som händer om 

                                                 
120 Calleman, s. 129. 
121 Rönnmar & Numhauser-Henning, s. 390 f. 
122 Calleman, s. 129. 
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en arbetstagare avböjer ett skäligt omplaceringserbjudande som arbetsgivaren 

har lämnat enligt 7 § 2 st. LAS i en arbetsbristsituation. I målet hade två 

arbetstagare tackat nej till omplaceringserbjudanden som Arbetsdomstolen fann 

hade varit skäliga. Båda arbetstagarna hade lång anställningstid vid 

arbetsgivarens verksamhet i Uppsala och därmed företräde till fortsatt 

anställning inom turordningskretsen med stöd av 22 § LAS. Men eftersom 

arbetstagarna hade avböjt omplaceringserbjudandena enligt 7 § 2 st. LAS till 

andra driftsställen blev en tillämpning av turordningsreglerna inte aktuell. 

Arbetsdomstolen menade att arbetsgivaren hade löst övertaligheten genom att 

erbjuda skäliga omplaceringar. När arbetstagarna tackade nej till omplacering-

arna hade arbetsgivaren grund för uppsägning. Domstolen fastslog att en 

arbetstagare, som utan godtagbar anledning tackat nej till ett omplacerings-

erbjudande, kan i allmänhet inte räkna med fler erbjudanden utan blir i stället 

uppsagd. Detta aktualiserar en fråga som Glavå kallar ”saklig grund i och för 

sig”.123 Han menar att för att kunna hantera relationen mellan första och andra 

stycket i 7 § LAS bör vi analytiskt laborera med begreppet saklig grund i och för 

sig, dvs. saklig grund med bortseende från omplaceringsskyldigheten. Betydel-

sen av detta begrepp visar sig, enligt Glavå, om en arbetsgivare säger upp en 

anställd sedan denne tackat nej till ett erbjudande om omplacering. För att 

arbetstagarens avvisande av erbjudandet ska innebära att arbetsgivaren fullgjort 

sin omplaceringsskyldighet och därmed att saklig grund föreligger måste det 

krävas att det som föranlett erbjudandet utgör saklig grund i och för sig. Glavå 

menar att om vi inte upprätthåller denna distinktion blir utrymmet för uppsäg-

ningar mycket stort. Enligt Glavå har Arbetsdomstolen också upprätthållit 

distinktionen i sin praxis, även om han pekar på några avgörande där domstolen 

som han uttrycker det ”blandar ihop korten”. 124 Glavå menar att i 

Verdexamålet125 lät Arbetsdomstolen öppet de båda leden påverka varandra. I 

avgörandet lät domstolen det förhållande att arbetstagaren hade avböjt flera 

skäliga omplaceringserbjudanden påverka bedömningen av om det förelåg 

saklig grund i och för sig.126 Detta innebär således att för att en arbetsgivare ska 

få säga upp en arbetstagare som har avböjt ett skäligt omplaceringserbjudande 

krävs att det finns en bakomliggande grund för uppsägning, som antingen är 

arbetsbrist eller personliga skäl. Att avböja ett skäligt erbjudande kan således i 

sig inte vara saklig grund för uppsägning. För att omplaceringsregeln ska bli 

tillämplig måste således arbetsgivaren ha ett bakomliggande skäl för 

uppsägning, även om saklig grund för uppsägning i anställningsskyddslagens 

mening inte föreligger förrän arbetsgivaren har uppfyllt sin omplacerings-

skyldighet. I AD 2009:50 uttalade domstolen att det inte förelåg arbetsbrist vid 

driftsstället i Uppsala och att arbetsgivaren därmed inte var skyldig att tillämpa 

omplaceringsregeln i 22 § LAS. Den uppenbara frågan blir: vad var då grunden 

för uppsägningen? Arbetsgivaren hade i målet sagt upp arbetstagarna med 

                                                 
123 Glavå, s. 479 f. 
124 Framförallt AD 2002:25 men även i viss utsträckning AD 1978:161. 
125 AD 1978:161. 
126 Glavå, s. 480. 
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hänvisning till arbetsbrist. Men enligt arbetsdomstolen förelåg sålunda inte 

arbetsbrist, eftersom alla övertaliga arbetstagare hade fått skäliga omplacerings-

erbjudanden. Möjligen kan vi förstå Arbetsdomstolens resonemang i AD 

2009:50 enligt följande. I ett första skede konstaterade arbetsgivaren att en större 

driftsinskränkning skulle genomföras vid driftsstället i Uppsala. I detta läge 

förelåg en preliminär övertalighet i Uppsala som inte kunde hänföras till någon 

enskild arbetstagare. Denna övertalighet kan med Glavås terminologi betecknas 

som saklig grund i och för sig. Arbetsgivaren löste den preliminära övertalig-

heten genom att erbjuda arbetstagarna skäliga omplaceringar till andra drift-

ställen. Därmed uppstod inte någon slutlig övertalighet, vilket gjorde att turord-

ningsreglerna i 22 § LAS inte behövde tillämpas. 

 Arbetsdomstolens tillämpning i AD 2009:50 har kritiserats av bland 

annat Glavå och Rönnmar & Numhauser-Henning. Glavå menar att tillämp-

ningen skapar utrymme för kringgående av turordningsreglerna i LAS.127 Han 

anser att domstolens slutsats borde ha blivit den motsatta. När en arbetstagare 

har tackat nej till ett skäligt omplaceringserbjudande har arbetsgivaren fullgjort 

sin skyldighet enligt 7 § 2 st. LAS och därmed får uppsägning ske. Om de 

bakomliggande skälen för uppsägningen är verksamhetsrelaterade och det 

således rör sig om en uppsägning p.g.a. av arbetsbrist, då ska enligt 22 § LAS 

turordningsreglerna iakttas. Den rimliga lösningen i arbetsbristsituationer blir 

därmed, enligt Glavå, att arbetsgivaren, åtminstone om det rör sig om 

omplaceringserbjudanden som ligger utanför arbetsskyldighetens ram, erbjuder 

omplaceringar med tillämpning av turordningsreglerna i 22 §. Även Rönnmar & 

Numhauser-Henning förespråkar att de arbetstagare som avvisat ett omplacer-

ingserbjudande ges företräde till kvarvarande arbete inom turordningskretsen, 

oavsett föregående omplaceringserbjudanden till andra delar av verksam-

heten.128 

 

Som sammanfattning kan sägas att någon senioritetsprincip således inte 

finns ”inbyggd” i omplaceringsbestämmelsen i 7 § 2 st. LAS. Inte heller är 

arbetsgivaren, i en arbetsbristsituation, skyldig att turordna arbetstagarna enligt 

22 § innan omplaceringarna genomförs. Arbetsgivaren har således, i kraft av sin 

arbetsledningsrätt, stor frihet att bestämma vilka arbetstagare som ska 

omplaceras och till vilka befattningar som omplaceringarna ska ske. Som 

Rönnmar & Numhauser-Henning påpekar har arbetsgivaren också, före en 

driftsinskränkning, goda möjligheter att genom olika organisatoriska åtgärder 

skapa ”hål i befattningsstrukturen” dit arbetstagare kan omplaceras. Av AD 

2009:50 följer vidare att arbetstagare som har fått skäliga omplacerings-

erbjudanden i enlighet med 7 § 2 st. LAS, förlorar sin plats i den turordning som 

ska upprättas enligt 22 § LAS i en arbetsbristsituation. Rönnmar & Numhauser-

Henning menar att när en arbetstagare avböjer ett skäligt omplacerings-

erbjudande, vilket som helst, sätts anställningsskyddet ur spel.129 Men samtidig 

                                                 
127 Glavå, s. 486. 
128 Rönnmar & Numhauser-Henning, s. 395. 
129 Rönnmar & Numhauser-Henning, s. 408. 
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kan kravet på att ett omplaceringserbjudande ska vara ”skäligt” ändå ge ett reellt 

skydd (närmast som hänsynstagande till vissa arbetstagares personliga 

förhållanden). 

 

I detta avsnitt har således frågor om vad arbetstagaren måste accepterats 

avhandlats. Därmed är genomgången av hur Arbetsdomstolen har tillämpat 

bestämmelsen i 7 § 2 st. LAS avslutad. I uppsatsens sista del ska ”säcken knytas 

ihop”. I avsnitt 8 görs således en sammanfattning av uppsatsens undersöknings-

resultat och slutsatser. 
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8. Sammanfattning och slutsatser 

 

Ambitionen med denna uppsats är att ge en så heltäckande bild som möjligt av 

omplaceringsregelns tillämpningsområde. I detta avslutande avsnitt ska uppsats-

ens inledande frågeställningar besvaras genom att uppsatsens resultat och slut-

satser sammanfattas. 

 

Utgångspunkten för analysen av skälighetsrekvisitet i 7 § 2 st. LAS kan tas i 

lagstiftarens uttalande att uppsägning ska vara den yttersta åtgärden som endast 

får tillgripas när alla andra möjligheter är uttömda. Detta är vad Källström & 

Malmberg kallar för anställningsskyddslagens ultimaratioprincip. Omplacer-

ingsregeln i 7 § 2 st. LAS kan ses som en specialreglering av denna princip. 

Arbetsgivaren ska, före en uppsägning, pröva alla möjligheter att flytta den 

anställde till andra arbetsuppgifter. Detta gäller både vid uppsägningar till följd 

av arbetsbrist och på grund av personliga skäl. Principen är ett uttryck för 

arbetsgivarens sociala ansvar gentemot de anställda i en uppsägningssituation. 

Ultimaratioprincipen kan också sägas genomsyra Arbetsdomstolens tillämpning 

av omplaceringsregeln. Omplacering utgör således det sista värnet mot friställ-

ning, när grund för uppsägning i och för sig föreligger. 

 

En fråga som har diskuterats i denna uppsats är distinktionen mellan arbets-

givarens omplaceringsrätt och omplaceringsskyldighet. Så länge arbetsgivaren 

omplacerar arbetstagaren inom ramen för hennes anställning, utövar arbets-

givaren i princip sin omplaceringsrätt. I sådana fall har arbetsgivaren möjlighet 

att beordra arbetstagaren att ta den lediga tjänsten. Men vad gäller i en 

uppsägningssituation, när en arbetsgivare omplacerar en arbetstagare inom 

anställningens ram? Enligt Lunning & Toijer gäller inte LAS för omplaceringar 

som äger rum inom anställningens ram och som inte sker i samband med en 

uppsägningssituation. I denna uppsats hävdas att det mest konsekventa 

förhållningssättet borde vara att upprätthålla distinktionen, även i en 

uppsägningssituation. Således kan en omplacering inom anställningens ram inte 

bedömas enligt reglerna i LAS, även när omplaceringen sker i en 

uppsägningssituation. Arbetsgivaren kan emellertid uppfylla sin omplacerings-

skyldighet enligt LAS genom att omplacera arbetstagaren inom anställningens 

ram, dvs. genom att utöva sin omplaceringsrätt.   

 

Ett skälighetsrekvisit som det i 7 § 2 st. LAS innebär att lagstiftaren till stor del 

har lämnat öppet hur bestämmelsen ska tillämpas. Omplaceringsregelns 

tillämpningsområde har också till stor del fastställts av Arbetsdomstolen, med 

stöd i förarbetena. Enligt Samuelsson & Melander ska denna typ av elastiska 

rekvisit, av rättssäkerhetsskäl, tillämpas restriktiv. Det är dock svårt att utifrån 

uppsatsens undersökning säga om Arbetsdomstolen har tillämpat omplacerings-

bestämmelsen med försiktighet. Däremot är det uppenbart att domstolen i sin 

tillämpning tar stor hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Som 
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konstaterades i avsnitt fyra ska domstolen i sin tillämpning av skälighetsrekvisit 

beakta de värderingar som kommer till uttryck i rättsordningen i övrigt. Det 

hävdas att detta exempelvis kan vara arbetsrättens allmänna läror. Dessa 

principer åberopas också direkt eller indirekt av Arbetsdomstolen i flera 

avgöranden vid tillämpning av 7 § 2 st. LAS. I exempelvis AD 2009:50 

behandlade domstolen bland annat frågan om arbetsgivaren vid omplacering 

enligt 7 § 2 st. LAS ska fördela omplaceringstjänsterna i turordning. I detta mål 

stod således senioritetsprincipen och subordinationsprincipen (verksamhets-

ledningsrätten) mot varandra. 

 

Två grundläggande förutsättning för omplaceringar enligt 7 § 2 st. LAS är dels 

att det inom arbetsgivarens verksamhet måste finns en ledig befattning som 

arbetstagaren kan omplaceras till, dels att arbetstagaren har tillräckliga 

kvalifikationer för denna befattning. Arbetsgivaren har inte heller någon 

skyldighet att omplacera arbetstagare enligt 7 § 2 st. LAS i turordning. Detta 

innebär att arbetsgivaren har stor frihet att, i kraft av sin arbets- och 

verksamhetsledningsrätt, bestämma vilka arbetstagare som ska omplaceras och 

till vilka befattningar. Arbetsgivaren kan även, inför en förestående drift-

inskränkning, skapa ”hål i befattningsstrukturen” dit valfri arbetstagare kan 

omplaceras. Även kravet på att arbetstagaren ska ha tillräckliga kvalifikationer 

ger arbetsgivaren stor frihet. Arbetsgivaren har rätt att själv bestämma vilka 

kvalifikationskrav som ska gälla för en viss befattning. Arbetsgivaren har således 

goda möjligheter att, med stöd av 7 § 2 st. LAS, placerar ”rätt man på rätt plats”. 

Det kan sägas att både kravet på lediga befattningar och tillräckliga 

kvalifikationer tillgodoser arbetsgivarens intresse av ekonomisk effektivitet. 

 

Arbetsdomstolen slog tidigt fast att syftet med anställningsskyddslagen inte är 

att skapa ett långtgående skydd för arbetstagare att behålla sin befattning. Istället 

var avsikten att ge den anställde ett skydd mot friställning i vidare bemärkelse. 

Arbetstagaren har visserligen en rätt att i första hand bli omplacerad inom ramen 

för anställningen, men denna rätt är inte ovillkorlig. Om arbetsgivaren har ett 

godtagbart skäl kan omplaceringen istället ske till arbete som inte ingår i 

arbetstagarens arbetsskyldighet. Detta arbete ska visserligen så långt som möjligt 

vara likvärdigt med det arbete som arbetstagaren hade tidigare. Men inte heller 

denna rätt är villkorslös. 

 

Det är inte helt enkelt att bedöma hur Arbetsdomstolen avgör vilka arbeten som 

är likvärdiga.  Helt klart är dock att bedömningen ska göras objektivt. Det är 

således inte parternas uppfattning om huruvida två tjänster är likvärdiga som blir 

avgörande. När domstolen ska avgöra om två befattningar är likvärdiga, jämförs 

bl.a. arbetsuppgifternas karaktär och svårighetsgrad samt lönenivåerna. Arbets-

tagaren kan vara tvungen att acceptera en lönesänkning och även i övrigt 

försämrade anställningsvillkor. 

 

Enligt lagstiftaren ska arbetsgivaren i första hand försöka omplacera den 
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anställde på samma arbetsplats eller inom samma företagsenhet. Det står dock 

klart att inom anställningens ram även ligger en skyldighet för arbetstagaren att 

acceptera omplaceringar till andra arbetsplatser på samma ort eller närliggande 

orter. Det finns således ingen rätt för arbetstagaren att i första hand bli 

omplacerad på samma arbetsplats eller företagsenhet, även när det i och för sig 

är möjligt. Så länge arbetsgivaren utövar sin omplaceringsrätt är arbetstagaren 

skyldig att acceptera omplaceringen. I andra hand ska arbetsgivaren omplacera 

arbetstagaren någon annanstans i verksamheten. Av rättspraxis framgår att det 

finns en gräns för hur långt arbetstagaren kan tvingas flytta. Det kan dock inte 

fastställas exakt var den gränsen går. Omständigheterna i det enskilda fallet blir 

avgörande. I denna bedömning tar Arbetsdomstolen hänsyn till arbetstagarens 

personliga förhållanden, bl.a. den anställdes familjesituation. 

 

Omplaceringsskyldigheten är begränsad till den verksamhet som arbetsgivaren, 

dvs. den juridiska personen, bedriver. Omplacering ska ske till arbetsgivarens 

samtliga driftsenheter, men inte till andra företag inom exempelvis den koncern 

som arbetsgivaren hör till. Arbetsgivaren kan inte uppfylla sin omplacerings-

skyldighet genom att erbjuda arbetstagaren ett arbete hos en annan arbetsgivare. 

 

På statens område har ett funktionellt arbetsgivarbegrepp utvecklats. Detta 

innebär att den organisation (den lokala eller regionala myndigheten) som de 

facto utöver arbetsgivarfunktionen också betraktas som arbetsgivare vid tillämp-

ning av anställningsskyddslagen. Omplaceringsskyldigheten omfattar således 

anställningsmyndigheten, som antingen kan vara en lokal eller regional 

statsmyndighet. I ett landsting (eller en kommun) gäller omplacerings-

skyldigheten inom hela landstingets område. Däremot är den begränsad till en 

viss verksamhetsgren (exempelvis sjukvård eller trafikverksamhet). 

 

Utgångspunkten för både lagstiftaren och Arbetsdomstolen när det gäller 

samarbetssvårigheter, är att dessa ska lösas genom omplacering, inte 

uppsägning. Det görs dock en åtskillnad mellan små och stora företag. I ett litet 

företag kan möjligheterna att lösa samarbetssvårigheter genom att förflytta 

arbetstagare vara mer begränsade än i ett större företag. Utrymmet för en 

uppsägning p.g.a. samarbetssvårigheter kan således vara större i ett mindre 

företag. Det står dock klart att det finns en gräns för hur långt arbetsgivarens 

omplaceringsskyldighet sträcker sig i dessa fall. När arbetstagaren har gjort sig 

skyldig till exempelvis hot eller våld upphör arbetsgivarens omplaceringsansvar. 

 

I fall där arbetstagaren har varit misskötsam, kan omplacering ofta komma 

ifråga. Först vid fall av grov misskötsamhet upphör omplaceringsskyldigheten. 

Arbetsdomstolen har i ett flertal fall ansett att det är skäligt att omplacera en 

arbetstagare som gjort sig skyldig till allvarliga förseelser. Av rättspraxis framgår 

också att ju högre befattning som den anställde har desto större lojalitet har 

arbetsgivaren rätt att kräva av arbetstagaren. 
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Den tredje gruppen av uppsägningsfall som grundar sig på personliga skäl är när 

den anställde på grund av tilltagande ålder, sjukdom, nedsatt arbetsförmåga eller 

dylikt får svårt att klara sina arbetsuppgifter. Det kan konstateras att skyddet för 

dessa personer på arbetsmarknaden var centralt vid tillkomsten av anställnings-

skyddslagen och ett av de huvudsakliga skälen till att den Åmanska utredningen 

föreslog omplaceringsregeln. Denna typ av omständigheter ska i princip inte 

godtas som saklig grund för uppsägning och omplaceringen till mindre krävande 

arbetsuppgifter ska som regel ske. Omplacering behöver dock inte ske i de fall 

där ålder eller sjukdom lett till en permanent och väsentlig nedsättning av 

arbetsförmågan eller förlust av arbetsförmågan som är så väsentlig att arbets-

tagaren inte kan förväntas utföra arbete av någon betydelse hos arbetsgivaren. 

Undersökningen visar också att arbetsgivaren inte behöver organisera om sin 

verksamhet för att på så sätt bereda en arbetstagare med nedsatt prestations-

förmåga arbete. 

 

Dåliga arbetsprestationer kan i vissa fall vara saklig grund för uppsägning. 

Arbetsdomstolen har sedan lång tid tillbaka utgått ifrån att den anställde ska ha 

det kunnande och den förmåga som anställningen kräver samt att arbetstagaren 

är skyldig att göra sitt bästa. Om arbetstagarens prestationer väsentligt 

understiger vad arbetsgivaren normalt borde kunna räkna med, föreligger saklig 

grund för uppsägning. I uppsatsen dras slutsatsen att det i dessa fall sällan kan 

bli aktuellt att omplacera en arbetstagare som står inför en uppsägning. En av 

grundförutsättningarna för en omplacering är att arbetstagaren har tillräckliga 

kvalifikationer för omplaceringstjänsten. Eftersom uppsägningsgrunden i dessa 

fall är att arbetstagaren inte är lämpad för sitt nuvarande arbete kan en 

omplacering till en likvärdig tjänst inte komma ifråga. Samtidigt är möjligheten 

att omplacera arbetstagaren till ett helt annat arbete troligtvis liten, eftersom den 

anställde även saknar kvalifikationer för ett sådant arbete. Men sannolikt blir 

chansen till omplacering större om tjänsten till vilken arbetstagaren förflyttas är 

relativt okvalificerad. 

 

I uppsatsen konstaterades att omplacering på prov inte är tillåtet enligt nu 

gällande regler. Arbetsgivaren får inte ”bygga in” en prövotid i omplacerings-

tjänsten. Det hävds vidare att detta inte alltid behöver vara en fördel för 

arbetstagaren. Om arbetsgivaren är tveksam till om en viss arbetstagare är 

lämplig för en omplaceringsbefattning, kan en prövotid vara det enda alternativet 

till en uppsägning. Om kvalifikationsfrågan är svårbedömd vid tidpunkten för 

arbetsbristen, kanske arbetsgivaren tar det säkra före det osäkra och säger upp 

arbetstagaren. 

 

Det konstateras vidare att arbetsgivaren är skyldig att omplacera arbetstagare 

även vid en partiell uppsägning (från exempelvis en av två deltidsanställningar) 

och att omplaceringsskyldigheten även gäller för anställda som endast är 

deltidsanställda. En deltidsanställd arbetstagare som står inför att bli uppsagd har 

rätt att bli omplacerad till en tjänst med högre tjänstgöringsvolym om en sådan 
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finns tillgänglig hos arbetsgivaren. 

 

Lagstiftaren och Arbetsdomstolen ställer ett flertal krav för hur arbetsgivare ska 

hantera omplaceringsskyldigheten. Arbetsgivaren ska således i normalfallet 

genomföra en noggrann omplaceringsutredning och verkligen ta tillvara de 

möjligheter som finns till omplacering. Om det är råder oklarhet vilka 

omplaceringsmöjligheter som fanns vid en uppsägning, ses detta normalt som 

att arbetsgivaren inte har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. Arbetsgivaren 

måste även försäkra sig om att arbetstagaren har uppfattat omplacerings-

erbjudandets innebörd och att ett avböjande kan leda till uppsägning. Om det 

uppstår tvist har arbetsgivaren bevisbördan för om ett omplaceringserbjudande 

har lämnats eller inte. Omplaceringserbjudandet ska vara individualiserat, 

konkret och preciserat. Det ska riktas direkt till den anställde. Arbetstagaren ska 

dessutom få tid att tänka över erbjudandet. 

 

Även arbetstagaren har ett visst ansvar i en omplaceringssituation. En grundregel 

är att om arbetstagaren avböjer ett skäligt omplaceringserbjudande är inte 

arbetsgivaren skyldig att lämna ytterligare erbjudanden. Arbetstagarsidan har 

dessutom ett medansvar för att omplaceringarna ägnas tillbörlig uppmärksamhet 

i förhandlingarna mellan parterna. Om arbetstagarsidan obstruera och vägrar 

föra konstruktiva diskussioner, kan detta leda till att arbetsgivaren anses ha 

uppfyllt sitt omplaceringsansvar, trots att omplaceringsfrågan inte har utretts 

fullständigt. Om arbetstagaren inte medverkar till att lösa de problem som har 

gett upphov till uppsägningen, minskar eller bortfaller helt arbetsgivarens 

ansvar. Om det står klart att arbetstagaren inte kommer att acceptera ett framtida 

omplaceringserbjudande, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna något 

erbjudande. 

 

I vissa fall har omplaceringsfrågan överhuvudtaget inte avhandlats mellan 

parterna under uppsägningsförfarandet, exempelvis av den orsaken att 

arbetstagaren varit övertygad om att uppsägningen inte var sakligt grundad. I 

dylika fall skulle arbetstagaren vara bekänt av att frågan om saklig grund 

prövades först och att arbetstagaren därefter får ta ställning till omplaceringen. 

Men på grund av uppsägningsreglernas konstruktion är detta inte möjligt. En 

uppsägning är enligt 7 § 2 st. LAS inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva 

att arbetsgivaren omplacerar arbetstagaren. Detta innebär att när domstolen väl 

fastställt att uppsägningen var sakligt grundad är även omplaceringsfrågan 

rättskraftigt avgjord (res judicata). 

 

I uppsatsen konstaterades att Lunning & Toijer menar att om en arbetstagare 

avböjer ett skäligt omplaceringserbjudande under uppsägningstiden, leder detta 

till att arbetstagaren förlorar sin rätt till återanställning enligt 25 § LAS. Det 

påpekas att detta är en slutsats med långtgående negativa rättsverkningar för 

arbetstagaren, som inte verkar ha stöd i lagtext eller rättspraxis. 
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När en arbetsgivare, inför en driftsinskränkning, omplacerar arbetstagare enligt 

7 § 2 st. LAS, behöver omplaceringserbjudandena inte lämnas i turordning. 

Någon turordning finns inte ”inbyggd” i omplaceringsbestämmelsen och 

arbetsgivaren är inte heller skyldig att turordna arbetstagarna enligt 22 § LAS 

innan omplaceringar enligt 7 § 2 st. LAS genomförs. Arbetsgivaren kan således 

fullgöra sin omplaceringsskyldighet utifrån vad som, enligt arbetsgivarens 

bedömning, är bäst för den fortsatta verksamheten. Som Calleman konstaterade 

kan därmed arbetstagare med relativt sett kortare anställningstid ”räddas” genom 

en omplacering med stöd av 7 § 2 st. LAS. 

 

Det konstateras vidare att av bl.a. AD 2009:50 framgår att när en arbetstagare 

har avböjt ett skälig omplaceringserbjudande enligt 7 § 2 st. LAS, förlorar 

arbetstagaren sin plats i den turordning som ska upprättas enligt 22 § LAS i en 

arbetsbristsituation. En arbetstagare som avböjt ett godtagbart erbjudande kan i 

allmänhet räkna med att få fler erbjudande, utan blir istället uppsagd. I uppsatsen 

hävdas att själva avböjandet av ett skäligt omplaceringserbjudande inte i sig kan 

vara saklig grund för uppsägning. Det måste således finnas en bakomliggande 

grund, som antingen är arbetsbrist eller personliga skäl, det som Glavå 

kallar ”saklig grund i sig”. 
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