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Uppsägningar på grund av arbetsbrist  
i den ekonomiska krisen

catharina calleman

Reglerna om uppsägning på grund av arbetsbrist, och då särskilt tur-
ordningsreglerna i 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd, har 
länge varit i centrum för debatten om arbetsrätten. I den ekonomiska 
kris som rådde under slutet av 2000-talets första decennium var den 
diskussionen livlig. I mars 2009 avbröt Svenskt Näringsliv förhand-
lingarna med LO och PTK om ett nytt huvudavtal, främst av det 
skälet att organisationen inte hade fått gehör för sina åsikter om för-
ändringar i turordningsreglerna. I stället för den gällande principen 
för turordningen vid uppsägningar – ”sist in, först ut” – hade orga-
nisationen föreslagit att turordningen skulle utgå från de anställdas 
”kompetens” och ”skicklighet”. År 2010 publicerade Svante Nycan-
der en debattbok där han hävdade att de tvister som turordningsreg-
lerna orsakade var ett hot mot den svenska modellen för samverkan 
mellan arbetsmarknadens parter och att man därför borde återgå till 
den modell för samråd mellan parterna om uppsägningar som fanns 
i 1938 års huvudavtal mellan LO och SAF, Saltsjöbadsavtalet.1 

En fransk expert som fått regeringens uppdrag att analysera det 
svenska anställningsskyddet föreslog nyligen genomgripande reformer 

1 Nycander, Svante, Sist in först ut – LAS och den svenska modellen (SNS Förlag), 
2010.
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av det.2 Hans slutsats var att det nuvarande svenska anställningsskyd-
det inte var effektivt utformat. Han föreslog därför att turordnings-
reglerna skulle avskaffas och att arbetsgivarna själva skulle tillåtas välja 
vilka anställda de ville säga upp. Härigenom skulle tudelningen mellan 
de strikta reglerna om tillsvidareanställningar och de svaga rättighe-
terna för tillfälligt anställda minska. 

Arbetstagarnas företrädare har varit mera tystlåtna än Svenskt 
Näringsliv i fråga om uppsägningar på grund av arbetsbrist och turord-
ningsreglerna. De har mera diskuterat en annan sida av anställnings-
skyddet, anställningsformerna, och kritiserat den kraftiga utvidgning 
av rätten att anställa på begränsad tid, som infördes år 2007.3

Samtidigt som debatten om anställningsskyddet pågår, är den all-
männa okunnigheten stor om hur reglerna om uppsägning på grund 
av arbetsbrist fungerar och Svenskt Näringslivs tal om ”de stelbenta 
reglerna om sist in, först ut” har fått starkt genomslag. 

I tider av ekonomisk nedgång och hotande arbetslöshet ställs den 
intresseavvägning, som föreskrivs av reglerna om uppsägning på 
grund av arbetsbrist, på sin spets. I sådana tider är det lätt att finna 
argument för båda sidor: Den ena sidan kan hävda att en hotande 
arbetslöshet gör det särskilt viktigt att skydda de grupper av arbets-
tagare, främst de äldre, som har svårt att finna annat arbete. Det var 
det tyngsta argumentet för reglerna i lagen (1974:12) om anställ-
ningsskydd, när de kom till 1974 efter en period av protester och 
stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Den andra sidan kan hävda att 
den hårdnande konkurrensen i världsekonomin gör det viktigt att 
öka de svenska företagens produktivitet och effektivitet genom att 
göra det möjligt för arbetsgivaren att behålla de mest kvalificerade 
arbetstagarna vid nedskärningar. 

I arbetsrättsliga termer uttrycks den motsättning som reglerna 
balanserar som en avvägning mellan arbetsgivarens företagslednings-

2 Cahuc, Pierre, Det svenska anställningsskyddet, Bilaga 6 till Långtidsutredning-
en 2011. Schabloner och missuppfattningar om turordningsreglernas funktionssätt 
präglar utredningen.
3 Se till exempel TCO granskar: Visstidsregler, LAS och EU-rätten, # 8/10.
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rätt/arbetsledningsrätt och arbetstagarnas anställningsskydd. Det 
är i stort sett underförstått och rättsordningens utgångspunkt, att 
arbetsgivarens beslut inom ramen för arbetsledningsrätten gynnar 
produktivitet och effektivitet,4 men LAS bygger på att det i princip 
är arbetsgivaren som beslutar hur verksamheten ska organiseras och 
bedrivas, även om det skulle finnas anledning att uppfatta beslutet 
som olämpligt.5 

Hur har då Arbetsdomstolen förhållit sig i intressemotsättningen 
mellan arbetsgivare och arbetstagare, mellan arbetsledningsrätt och 
anställningsskydd under den senaste tidens ekonomiska kris?6 I den 
här artikeln gör jag en genomgång av Arbetsdomstolens avgöranden 
om uppsägningar på grund av arbetsbrist under den första påtagliga 
fasen av den pågående ekonomiska krisen, åren 2008–2010. Genom-
gången bygger på en sökning på ”arbetsbrist” och ”turordning”7 bland 
Arbetsdomstolens domar och har som syfte att undersöka om det 
finns någon tendens i avgörandena – i vilken mån de är arbetstagar/ 
”anställningsskyddsvänliga” eller arbetsgivar/”arbetsledningsvänliga”.  

Det kvantitativa resultatet av genomgången var att tio domar om 
uppsägningar på grund av arbetsbrist hade meddelats under perioden 
och att Arbetsdomstolen hade dömt till arbetsgivarens fördel i åtta av 
de tio fallen.8 

För jämförelsens skull gick jag också igenom motsvarande domar 
under treårsperioden dessförinnan, perioden 2005–2007. Samma 
sökning gav tolv domar under den perioden. Två av dessa föll vid 

4 Ulander-Wänman, Carin, menar i Företrädesrätt till återanställning (akad. avh.), 
Uppsala 2008, s. 358, att arbetsgivarens makt bygger dels på äganderätten, dels på 
en grundförståelse av arbetsgivaren som ”bonus pater familias”. Dessa komponenter 
samverkar och medför att arbetsgivaren i rätten konstrueras som ett aktivt, auto-
nomt, kompetent och rationellt rättssubjekt.
5 AD 2001 nr 107.
6 Arbetsdomstolen är sista instans i arbetsrättsliga mål och mål som avgjorts i tings-
rätten kan tas upp i Arbetsdomstolen efter prövningstillstånd.
7 Det verkar osannolikt att ordet turordning skulle förekomma utan ordet arbets-
brist, men det var en säkerhetsåtgärd.
8 En av de tio domarna var inte refererad i Arbetsdomstolens domar.
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närmare påseende utanför ramen för genomgången.9 I de tio domar 
om uppsägning på grund av arbetsbrist som återstod var arbetsgivar-
sidan vinnande part i sex av målen10 medan arbetstagarsidan stod 
som vinnande part i fyra av målen.11 

I det följande går jag igenom de tio domarna från åren 2008–2010. 
De visar bland annat hur turordningsreglernas genomslag beror på 
beslut i en rad kringliggande frågor som alla involverar intresse-
avvägningen mellan arbetsledningsrätten och anställningsskyddet. 
Rättsfallen presenteras nedan så långt som möjligt i den ordning som 
besluten fattas vid uppsägningar på grund av arbetsbrist och jag för-
söker förklara hur de olika momenten i beslutsprocessen hänger ihop. 
Tvisterna i 2008–2010 års fall gäller 

•	 	vad	som	ska	anses	vara	arbetsbrist	 (inklusive	gränsdragningen	
mellan uppsägningar på grund av arbetsbrist och uppsägningar 
av personliga skäl), 

•	 	om	anställningsavtal	ska	anses	ha	övergått	till	en	ny	ägare,	
•	 	skyldigheten	att	omplacera	en	arbetstagare	för	att	undvika	upp-

sägning, 
•	 	tillräckliga	kvalifikationer	för	det	arbete	som	finns	kvar	efter	en	

omorganisation,
•	 	turordning	enligt	kollektivavtal	och,	slutligen,	
•	 	företrädesrätt	till	återanställning.	

9 AD 2006 nr 16 gällde ett lönetillägg och AD 2007 nr 88 gällde huvudsakligen 
om det var fråga om föreningsrättskränkning när en tidsbegränsad anställning skulle 
avslutas.
10 AD 2005 nr 53, 57 och 130, AD 2006 nr 84 och 110 samt AD 2007 nr 72.
11 AD 2005 nr 32 och AD 2006 nr 15, 68 och 92. Vid fördelningen av rättegångs-
kostnaderna såg domstolen arbetstagarsidan som huvudsakligen vinnande part i 
AD 2006 nr 68. Å ena sidan hade det inte varit fråga om en fingerad arbetsbrist men 
å andra sidan hade arbetsgivaren inte visat att arbetstagaren saknade tillräckliga kva-
lifikationer för det fortsatta arbetet och därför gjort sig skyldig till turordningsbrott.
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1 Arbetsbrist?
Ett stort antal åtgärder som en arbetsgivare kan vidta, får som kon-
sekvens att vad som kallas arbetsbrist uppstår. Exempel är – förutom 
nedläggningar helt eller delvis – omorganisationer som innebär att 
arbetsuppgifter förändras, omfördelas eller försvinner eller förändring-
ar av arbetstidens längd eller förläggningen av arbetstiden. Arbetsbrist 
kan också uppstå om arbetsgivaren beslutar att hyra in bemannings-
företag, konsulter eller andra uppdragstagare för att utföra arbete i de 
anställdas ställe (se t.ex. AD 1989 nr 47 och AD 1995 nr 149).

Några av rättsfallen rör just frågan om vad som ska anses vara 
arbetsbrist. Där berörs också gränsdragningen mellan uppsägningar 
på grund av arbetsbrist och uppsägningar av personliga skäl. Kan till 
exempel en lärare som inte motsvarar en skolas höjda kompetenskrav 
sägas upp på grund av arbetsbrist? Kan det anses råda arbetsbrist på 
en externt finansierad forskares arbetsuppgifter? Kan en vägran att 
acceptera en lönesänkning (med hänvisning till att den strider mot 
kollektivavtalet) vara grund för uppsägning på grund av arbetsbrist? 

AD 2008 nr 46
Frågan uppstår inte sällan om en uppsägning ska anses ha skett på 
grund av arbetsbrist eller av personliga skäl. Beröringspunkterna mel-
lan de två grunderna är i själva verket starka och skillnaderna ibland 
mycket subtila.12 Frågan är betydelsefull, eftersom det kan prövas om 
en uppsägning av personliga skäl har saklig grund, medan däremot 
arbetsbrist nästan undantagslöst godtas som saklig grund i sig.13 

I AD 2008 nr 46 hade en fristående gymnasieskola efter ett ägar-
byte gjort en genomgång av organisationen för att komma till rätta 
med de kvalitetsproblem som funnits och beslutat att fortsättningsvis 

12 Malmberg, Jonas, Anställningsavtalet (akad. avh.), Iustus förlag , Uppsala 1997, 
s. 346 ff. och Calleman, Catharina, Turordning vid uppsägning, (akad. avh.), skrifter 
från Rättsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet, 1999, s. 165 f.
13 Ett undantag är AD 2006 nr 92 där Arbetsdomstolen inte ansåg att det förelåg 
arbetsbrist vid en friskola och därmed inte saklig grund för uppsägning av skolans 
enda anställda.
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endast ha behöriga lärare för undervisning i vissa ämnen. En tills-
vidareanställd lärare, som inte uppfyllde kraven på behörighet, hade 
blivit uppsagd med hänvisning till det beslutet. Hennes förbund 
väckte talan i Arbetsdomstolen och hävdade att skolan inte hade rätt 
att först tillsvidareanställa någon med vetskap om hennes formella 
kompetens och senare säga upp henne med hänvisning till hennes 
bristande kompetens. Förbundet menade vidare att någon arbetsbrist 
i egentlig mening inte förelåg, utan att uppsägningen i stället gjorts 
av personliga skäl och inte var sakligt grundad. 

Arbetsdomstolen framhöll som i åtskilliga tidigare domar att vad 
som brukar kallas arbetsbrist godtas som saklig grund för uppsäg-
ning. Begreppet arbetsbrist är ett rättstekniskt begrepp, som inte 
endast omfattar fall av konkret brist på arbetsuppgifter utan samtliga 
fall där en uppsägning från arbetsgivarens sida beror på något annat 
än förhållanden som är att hänföra till arbetstagaren personligen. 
Arbetsgivaren kan sålunda i kraft av den så kallade företagslednings-
rätten av olika skäl besluta om sådana åtgärder som nedskärningar av 
verksamheten, omorganisationer, ändringar av verksamhetens inrikt-
ning med mera.14 

Domstolen konstaterade att läraren ostridigt inte hade uppfyllt 
kraven för att anställas utan tidsbegränsning enligt skollagen15 och 
att detta förhållande hade varit oförändrat under hela anställnings-
tiden. Någon förändring av lärarens personliga förhållanden hade 
alltså inte ägt rum. Vad som däremot hade förändrats var förhållan-
dena på skolan. Skolan hade genomfört en organisationsförändring i 
syfte att höja kvalitén på skolans undervisning. Denna förändring av 
verksamheten hade visserligen inte medfört att lärarens arbetsuppgif-
ter hade försvunnit, men väl att det inte längre fanns någon anställ-
ning som hon uppfyllde behörighetskraven för. Arbetsdomstolen 
fann sammanfattningsvis att skolans beslut att säga upp läraren var 

14 Denna typ av åtgärder liksom utvidgningar, uppköp och investeringar brukar 
kallas företagsledningsrätt, medan exempelvis beslut om arbetsorganisationen, för-
läggning av arbetstider och var det ska anses råda arbetsbrist brukar anses omfattas 
av arbetsledningsrätten.
15 2 kap. 4 § första stycket skollagen (1985:1100).
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föranledd av arbetsbrist. Att uppsägningen då hade saklig grund var 
inte tvistigt.

Domstolen framhöll särskilt att förbundet inte hade gjort gällande 
att skolan hade åberopat arbetsbrist som förevändning för att skilja 
läraren från hennes anställning av andra skäl än de som hade redo-
visats av skolan. De särskilda problem som uppkom vid fall av så 
kallad fingerad arbetsbrist var alltså inte aktuella i fallet.16

AD 2010 nr 46
I AD 2010 nr 46 rörde tvisten om det förelegat arbetsbrist vid upp-
sägningen av en professor, vars anställning vid en högskola delvis var 
finansierad av en extern finansiär. Professorns fackliga organisation 
menade att den verksamhetsförändring som hade genomförts inte 
innebar att det rådde brist på alla professorns arbetsuppgifter, utan 
att en del av dem fanns kvar p.g.a. den externa finansieringen. 

Arbetsdomstolen redogjorde för den allmänna innebörden av be -
greppet arbetsbrist och tillade att under begreppet faller sådant som 
att arbetsgivaren inte anser det befogat att bedriva ett visst arbete eller 
att arbetsgivaren annars av företagsekonomiska eller organisatoriska 
skäl anser det nödvändigt att säga upp en eller flera arbetstagare (med 
hänvisning till AD 1994 nr 140). Arbetsbrist förelåg även då plane-
rade och mera långsiktiga åtgärder ledde till att en arbetstagare inte 
längre kunde fortsätta med de arbetsuppgifter som han eller hon tidi-
gare haft. Det var också arbetsgivarens egen bedömning som avgjorde 
om det var möjligt och lämpligt att genomföra en omorganisation 
utan friställningar. De nämnda principerna var tillämpliga även inom 
den offentliga sektorn. 

16 Arbetstagaren hade knappast varit hjälpt av att göra gällande att det var fråga om 
en fingerad arbetsbrist om hon uppfattat det så. Arbetsdomstolen har i sin tidigare 
praxis uttalat att en uppsägning, som gjorts i en reell arbetsbristsituation, självfal-
let inte skall förklaras ogiltig, därför att arbetsgivaren ansett uppsägningen lämplig 
också på grund av omständigheter som var hänförliga till arbetstagaren personligen 
(1995 nr 149). I detta fall föreligger ju vad som kallas en ”reell arbetsbrist”, eftersom 
bakgrunden till uppsägningen är en organisationsförändring.
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Enligt domstolens mening var en högskola inte förhindrad att säga 
upp någon p.g.a. arbetsbrist enbart därför att hon eller han bedrev 
externt finansierad forskning (även om detta inte var brukligt).17 Den 
anställde kunde inte heller åberopa högskolans bundenhet gent emot 
finansiären, till exempel skyldigheten att avsluta ett påbörjat projekt, 
som grund för att få behålla sin anställning. Sammanfattningsvis 
ansåg domstolen att det förelåg arbetsbrist och därmed saklig grund 
för uppsägning av den externt finansierade professorn. 

AD 2010 nr 6
AD 2010 nr 6 rörde inte arbetsbrist i förhållande till vissa arbetsupp-
gifter eller kompetenser utan i förhållande till en viss lön.18 I målet 
hade ett renhållningsbolag önskat frångå ett premielönesystem och 
därför erbjudit arbetstagarna en omreglering av anställningsvillko-
ren till ”månadslön + premiekomp.”. Erbjudandena innebar löne-
sänkningar och bakgrunden till dessa var konkurrensen i ett anbuds-
förfarande som företaget deltog i. Samtliga de åtta arbetstagare som 
hade varit aktuella avböjde erbjudandet med hänvisning till att den 
föreslagna omregleringen enligt deras åsikt stred mot kollektivavtalet. 
Bolaget sade då upp arbetstagarna på grund av arbetsbrist.19

17 Domen kan sägas ha beröringspunkter med domen AD 1996 nr 48, där det 
sägs att det är utan betydelse för placeringen i turordningskretsar enligt TurA-S att 
arbetstagaren i fråga inte belastar budgeten. Resonemanget gällde då en tjänstledig 
arbetstagare.
18 Några tidigare mål i Arbetsdomstolen har gällt lönesänkning eller minskning av 
förmåner. De har då i vissa fall klassificerats som gjorda av personliga skäl och i 
andra på grund av arbetsbrist. I AD 1993 nr 61, AD 1997 nr 121 och AD 2001 
nr 107 ansågs uppsägningarna vara gjorda på grund av arbetsbrist därför att arbets-
givaren menat att verksamheten inte kunnat bära lönen i fråga. De ansågs då ha 
saklig grund. I andra fall har uppsägningarna ansetts vara gjorda av personliga skäl, 
eftersom arbetsgivaren ansett att arbetstagarens arbetsprestation inte motsvarade 
lönen, även om verksamheten i och för sig kunde bära denna: AD 1994 nr 122 (ej 
saklig grund), AD 1995 nr 40 (ej saklig grund) och AD 2010 nr 3 (saklig grund). 
19 I detta mål resoneras inte kring gränsdragningen mellan personliga skäl och 
arbetsbrist. Att uppsägningarna görs på grund av arbetsbrist är i överensstämmelse 
med tidigare praxis, eftersom verksamheten inte ansetts kunna bära lönerna i fråga 
(se t.ex. AD 1994 nr 112). 

11-74 Iustus Rätten 12 dec   170 2011-12-12   11.55



Uppsägningar på grund av arbetsbrist i den ekonomiska krisen

171

Förbundet gjorde gällande dels att erbjudandena om nya anställ-
ningsvillkor var i strid med kollektivavtalet, dels att det därför inte 
förelåg saklig grund för uppsägningarna. Målet rörde till stor del kol-
lektivavtalstolkning och i vilken mån ett kollektivavtal om lön kunde 
utgöra skydd mot lönesänkning.

Tvisten om kollektivavtalets innehåll avsåg för det första om en 
arbetsgivare kunde övergå från premielön till fast lön utan att träffa 
en överenskommelse med förbundets lokala organisation. Arbets-
domstolen menade i den frågan att förbundet inte lyckats visa att 
erbjudandena gällde ett sådant annat lönesystem som enligt kollek-
tivavtalet krävde en lokal överenskommelse. 

För det andra gällde tvisten om den erbjudna omregleringen skulle 
innebära en kollektiv sänkning av den utgående förtjänsten i strid 
med kollektivavtalet. Förbundet hävdade att en arbetsgivare som hade 
ingått avtal om premielön var bunden att betala lön motsvarande 
denna under avtalstiden. Arbetsgivaren kunde nämligen inte ensidigt 
besluta att byta lönesystem och därigenom sänka arbetstagarkollek-
tivets utgående förtjänst. Detta följde enligt förbundet av kollektiv-
avtalet och löneöverenskommelsen. Om arbetsgivaren ensidigt skulle 
kunna välja mellan de olika löneformerna, skulle detta kunna leda till 
kollektiva lönesänkningar. Detta hade inte varit kollektivavtalsparter-
nas avsikt och förbundet skulle aldrig ha accepterat ett löneavtal som 
riskerade att medföra en sådan kollektiv lönesänkning.

Domstolen menade att det inte hade gjorts gällande att parterna 
kommit överens om att kollektivavtalet och löneöverenskommelsen 
skulle innebära ett skydd mot lönesänkning genom byte av löneform 
under avtalsperioden. Ingenting i avtalstexterna talade heller för den 
ståndpunkten. Inte heller kunde löneöverenskommelsen i sig anses 
bygga på en sådan outtalad förutsättning. Arbetsdomstolens slutsats 
var därför att kollektivavtalet och den aktuella löneöverenskommel-
sen inte kunde anses ge det löneskydd som förbundet påstått.

Arbetsdomstolen fann alltså att erbjudandena inte var i strid med 
kollektivavtalet och att det hade förelegat saklig grund för uppsäg-
ning av arbetstagarna. Förbundets talan om ogiltigförklaring av upp-
sägningarna skulle därmed avslås.
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2 Övergång av anställningsavtal?
Överlåtelser av verksamheter har stor praktisk betydelse vid omstruk-
tureringar. Tidigare kunde överlåtelser enligt svensk rätt ge upphov 
till arbetsbrist, men idag begränsas effekterna på anställningsavtalen 
av reglerna om övergång av verksamhet. Dessa grundas på ett EU-
direktiv20 och är avsedda att skapa ett skydd för arbets tagarna vid byte 
av arbetsgivare.21 Vid övergångar behåller arbets tagarna enligt huvud-
regeln sina anställningar och sina anställningsvillkor hos den nya 
arbetsgivaren, 6 b LAS. Vad som ska anses vara en övergång bedöms 
med ledning av om verksamheten anses ha behållit sin identitet eller 
inte. Identiteten bedöms i sin tur med hjälp av en rad kriterier, som 
till exempel om kunderna eller de materiella tillgångarna som bygg-
nader och lösöre har tagits över och hur länge ett eventuellt avbrott i 
verksamheten har varat. Om en övergång anses ha skett, är en uppsäg-
ning på grund av övergången i sig inte tillåten, 7 §, 3 st. LAS.22 Om 
övergången däremot anses innebära att verksamheten har förändrat 
sin identitet eller om ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl 
anses motivera uppsägningar, dvs. om uppsägningarna har dikterats av 
annat än förvärvarens önskemål, får arbetstagarna sägas upp på grund 
av arbetsbrist. 

Frågan om uppsägning i samband med övergång av verksamhet 
behandlades under den undersökta perioden i ett fall.23

20 Företagsöverlåtelsedirektivet 77/187/EEG, som ändrats genom direktivet 98/50/
EG och ersatts av direktivet 2001/23/EG.
21 Reglerna om skydd för anställningen vid verksamhetsövergång bidrar enligt Ber-
nard Johann Mulder, Anställningen vid verksamhetsövergång, (akad. avh.), Lund 
2004, s. 343, inte till att öka anställningstryggheten totalt sett. Däremot ger regle-
ringen en relativt ökad trygghet i anställningen för personal hos en överlåtare vars 
verksamhet övergår i enlighet med 6 b § LAS – på bekostnad av anställningstrygg-
heten för personal hos förvärvaren.
22 Enligt sju kriterier som ställs upp i den s.k. Spijkers-domen (mål 24/85, REG 
1986 s. 1119).
23 I några andra domar under perioden berördes frågan om en övergång av verksam-
het skett. I AD 2008 nr 51 prövade Arbetsdomstolen i en mellandom frågan om 
en verksamhet skulle anses ha övergått vid anlitande av bemanningsföretag. I den 
domen liksom i de övriga domarna om övergång av verksamhet under perioden, 
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AD 2009 nr 55
I AD 2009 nr 55 hade fyra arbetstagare med mycket långa anställ-
ningstider blivit uppsagda från en livsmedelsbutik, som drevs av ett 
handelsbolag. De sades upp på grund av arbetsbrist i juni 2007 med 
sex månaders uppsägningstid och sista anställningsdag den 31 de -
cember 2007. Under hösten samma år förvärvade bolagsmännen i 
handelsbolaget aktierna i ett vilande aktiebolag och verksamheten 
övergick den 2 januari 2008 från handelsbolaget till detta aktiebolag. 
Den 2 januari började också de fem delägarna arbeta i aktiebolaget.

Den första tvistefrågan i målet var om de fyra arbetstagarnas anställ-
ningsavtal hade övergått till aktiebolaget.24 Arbetstagarorganisationen 
hävdade att handelsbolaget vid tiden för uppsägningarna hade haft 
för avsikt att driva verksamheten vidare och att syftet med att överlåta 
verksamheten till ett aktiebolag hade varit att göra sig av med arbets-
tagarna. Aktiebolaget kunde därför inte göra uppsägningarna gällande 
mot arbetstagarna.

Domstolen framhöll att reglerna om verksamhetsövergång skulle  
tolkas i enlighet med EU-direktivet och EU-domstolens praxis, som 
innebar att en övergång i sig inte skulle få orsaka uppsägningar. Enligt 
ett uttalande i den svenska propositionen hindrade emellertid inte 
detta att uppsägningar gjordes, om arbetsbrist rådde i överlåtarens 
verksamhet innan något beslut om övergång hade fattats.25 I det aktu-
ella fallet borde enligt Arbetsdomstolen planerna på en övergång ha 
tagit en relativt fast form redan vid tidpunkten för uppsägningarna 
för att övergången i sig skulle kunna sägas vara orsaken till uppsäg-
ningen. Arbetsdomstolen kunde dock inte uppfatta handelsbolagets 

AD 2008 nr 64, 2010 nr 25 och 2010 nr 88, ansåg Arbetsdomstolen att ingen över-
gång skett. 
24 För det fallet att anställningarna skulle anses ha övergått till den nya verksamheten 
gjorde förbundet gällande att arbetstagarna hade blivit avskedade alternativt upp-
sagda i strid med turordningsreglerna. Eftersom domstolen ansåg att anställningarna 
inte hade övergått, kunde förbundets talan i de avseendena inte vinna bifall.
25 Prop. 1994/95:102, s. 44 f. och 82.
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uppsägningar på annat sätt än som en åtgärd i avsikt att lägga ned 
verksamheten. Det gick inte att dra slutsatsen att företaget redan vid 
uppsägningarna hade avsett att överlåta verksamheten och domstolens 
bedömning var därför att uppsägningarna inte hade skett i strid med 
uppsägningsförbudet i 7 § 3 st. anställningsskyddslagen. Detta inne-
bar att ingen av de fyra arbetstagarna hade haft kvar sin anställning 
vid övergången av verksamheten. Deras anställningsavtal hade därmed 
inte övergått till aktiebolaget.

Eftersom arbetsbristen i företaget i detta fall hade upphört i och med 
att verksamheten skulle drivas vidare, berörde domstolen även vad som 
gäller i sådana fall: Förutsättningarna för en verksamhet kunde änd-
ras under en arbetstagares uppsägningstid så att arbetsbristsituationen 
upphörde. Det förhållandet gjorde emellertid inte att uppsägningen 
blev ogiltig eller saknade verkan. I stället kunde det då, i tillämpliga 
fall, bli fråga om företrädesrätt till återanställning. 

Att arbetstagarna haft företrädesrätt till återanställning framför de 
fem delägarna som anställts i bolaget den 2 januari, hade också gjorts 
gällande av den fackliga organisationen. I den frågan hänvisade dock 
Arbetsdomstolen till sin egen tidigare praxis (AD 1994 nr 92) där 
den slagit fast att återanställning inte blev aktuell då en verksamhet 
efter en övergång drivits vidare av ett så kallat kompanjonbolag. I den 
domen hade domstolen även understrukit att gränsdragningen mel-
lan kompanjonskap och anställning var känslig och svår att göra i det 
enskilda fallet. Bedömningen skulle göras med öppna ögon för den 
risk för kringgående av företrädesrätten som kunde finnas. I det nu 
aktuella fallet konstaterade domstolen efter en genomgång av ägar-
förhållanden, löner, arbetstider och arbetsfördelning bland delägarna 
att förhållandena för dem avsevärt skilde sig från vad som gällde för 
anställda. Det hade varit fråga om ett verkligt kompanjonskapsför-
hållande och ingen av de tidigare anställda arbetstagarna hade därför 
företrädesrätt till återanställning. 
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3 Omplaceringsskyldigheten 
Tre av fallen i Arbetsdomstolen under perioden rörde arbetsgivarens 
skyldighet att omplacera en arbetstagare för att undvika uppsägning. 
Två olika regler i anställningsskyddslagen ger arbetsgivaren en sådan 
skyldighet. Enligt 7 § 2 st. LAS26 ska en arbetstagare omplaceras till 
en eventuell ledig befattning hos arbetsgivaren för att kravet på saklig 
grund för uppsägning ska vara uppfyllt.27 Enligt 22 § LAS är arbets-
givaren skyldig att omplacera en arbetstagare med längre anställnings-
tid, vars arbetsuppgifter har försvunnit, till arbetsuppgifter som innehas 
av en arbetstagare med kortare anställningstid inom samma turordnings-
krets, dvs. vanligen inom samma driftsenhet och avtalsområde.28 En 
viktig skillnad mellan de båda reglerna är alltså att omplaceringsskyl-
digheten enligt 7 § i princip gäller alla arbetsuppgifter inom arbets-
givarens verksamhet, medan omplacering enligt 22 § bara behöver ske 
inom turordningskretsen.29 Enligt slutsatser som dras av förarbetena 
till anställningsskyddslagen i AD 1996 nr 144 behöver en omplacering 
enligt 7 § vidare inte ske enligt turordning efter anställningstid. 

Ett av rättsfallen gällde den praktiskt och principiellt mycket viktiga 
frågan vilken av bestämmelserna 7 § och 22 § LAS som ska tilläm-
pas först. Ett annat fall gällde om en befattning skulle anses ha varit 
ledig vid en viss tidpunkt för omplacering dit av en arbetstagare enligt 
7 § LAS. Ett tredje fall gällde arbetsgivarens skyldighet att erbjuda 
en arbetstagare omplacering även till sådana befattningar som arbets-

26 I fortsättningen av denna artikel benämns dessa omplaceringar för enkelhetens 
skull för omplaceringar enligt 7 § LAS.
27 Regeln i 7 § 2 st. lyder: En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt 
att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig.
28 Arbetstagaren med kortare anställningstid förlorar vid en sådan omplacering sin 
anställning.
29 En turordningskrets är den krets av arbetstagare som konkurrerar med sina 
anställningstider och kvalifikationer om de arbetsuppgifter som kommer att finnas 
kvar efter en nedskärning/omorganisation. Lagreglerna om kretsar finns i 22 § LAS, 
där huvudregeln är att en turordningskrets ska bildas för varje driftsenhet och avtals-
område.
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givaren antog att arbetstagaren inte skulle vilja ha (detta gällde i fallet 
i fråga en omplacering enligt 22 § LAS men problematiken skulle ha 
varit densamma vid tillämpningen av 7 §). 

AD 2009 nr 50
Det första fallet gällde en fråga, som inte tidigare behandlats i Arbets-
domstolen och som länge skapat oklarhet vid uppsägningar, nämli-
gen vilken åtgärd som ska fullgöras först, omplacering enligt 7 § LAS 
eller turordning och omplacering enligt 22 § LAS. Frågan har stor 
betydelse för vem som kan bli uppsagd.

I AD 2009 nr 50 hade bristande lönsamhet uppstått i ett VVS-
företag och verksamheten hade getts en ny inriktning med en omor-
ganisation som följd. Personalen vid en filial i Uppsala skulle därmed 
minskas med tolv av de tjugo anställda där. Företaget beslutade vilka 
av de anställda som skulle vara kvar vid filialen i Uppsala och vilka 
som skulle erbjudas omplacering enligt 7 § LAS till andra filialer. 
Samtliga arbetstagare som inte skulle vara kvar vid filialen i Uppsala 
erbjöds omplacering till något av de andra driftsställena. Två VVS-
montörer med lång anställningstid erbjöds omplacering till filialer 
i Haninge respektive Täby. De avböjde omplaceringen med hän-
visning till de långa resorna respektive svårigheterna att hämta och 
lämna barn i förskolan. De blev då uppsagda. Tvisten gällde dels om 
omplaceringarna borde ha erbjudits i turordning, dels om omplace-
ringserbjudandena var skäliga. 

Domstolen framhöll att det inte fanns någon regel om turordning 
vid omplaceringar enligt 7 § LAS och hänvisade till AD 1996 nr 144 
där samma slutsats hade dragits.30 Det kunde alltså inte anses före-
ligga någon skyldighet för arbetsgivaren att vid omplacering enligt 7 § 
andra stycket anställningsskyddslagen fördela de lediga arbetena mel-
lan arbetstagarna i turordning. Domstolen stödde sig vidare på utta-

30 Se även Ds A 1981:6 s. 233.
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landen i litteraturen och i SOU 1993:3231 och fann att – om saken 
ställdes på sin spets – en arbetsgivare var skyldig att först genomföra en 
omplacering till andra lediga arbeten hos sig enligt 7 § anställnings-
skyddslagen och sedan turordna arbetstagarna enligt 22 § samma 
lag. Det innebar att om arbetsgivaren fann att en viss arbetstagare 
var lämpligare än andra till vissa arbetsuppgifter, fanns det inte något 
hinder mot att arbetsgivaren i kraft av sin arbetsledningsrätt placerade 
”rätt man på rätt plats”,32 såvida han inte agerade på ett sätt som stod 
i strid mot god sed på arbetsmarknaden eller mot regler i diskrimine-
ringslagstiftningen.33 

Vad gällde den andra frågan, om erbjudandet om omplacering 
till filialerna i Haninge och Täby var skäligt, menade domstolen att 
arbetstagarens familjesituation visserligen innebar svårigheter,34 men 
att dessa inte var av en sådan karaktär och tyngd att omplacerings-
erbjudandet inte var att betrakta som skäligt. Något resonemang om 
arbetsgivarens skyldighet enligt 3 kap. 5 § diskrimineringslagen att 
underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena 
förvärvsarbete och föräldraskap fördes inte. Vad som ska anses vara 
en skälig omplacering i arbetsbristsituationer är sparsamt behandlat 

31 1992 års anställningsskyddskommitté föreslog i SOU 1993:32 Ny anställnings-
skyddslag långtgående ändringar i anställningsskyddet, bland annat i turordnings-
reglerna. Förslagen innebar bland annat att omplacering enligt 7 § skulle ske enligt 
turordning för att förhindra att en arbetsgivare genom omplaceringsåtgärder inför 
en driftsinskränkning blockerade sådana platser som annars skulle ha kunnat tas i 
anspråk av de arbetstagare, kanske med lång anställningstid, som hotades av uppsäg-
ning på grund av turordningen. Förslaget ledde dock inte till lagstiftning.
32 Tankegången och uttryckssättet kan sägas vara utmärkande för synen på arbets-
givaren som ”bonus pater familias”. Ett annat sätt att uttrycka saken, skulle vara 
”placerade vilken arbetstagare som helst på vilka arbetsuppgifter som helst”. 
33 Ett arbetsledningsbeslut av det här slaget skulle kunna anses vara diskrimine-
rande, om arbetsgivarens beslut kunde visas ha samband med någon av diskrimi-
neringsgrunderna och inte till exempel var grundat på kvalifikationer i vid mening. 
Däremot har jag svårt att se att ett sådant arbetsledningsbeslut skulle kunna anses 
strida mot god sed på arbetsmarknaden.
34 Uttryckssättet antyder enligt min mening att problemet helt är orsakat av arbets-
tagaren.
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i rättspraxis,35 men Arbetsdomstolen hänvisade vad gällde avståndet 
till arbetsplatsen till AD 2006 nr 15, där domstolen hade ansett att 
en omplacering från Uppsala till Åre var oskälig.36 

Två av domstolens ledamöter var skiljaktiga.37 De menade att syf-
tet med bestämmelsen i 7 § LAS om arbetsgivarens omplacerings-
skyldighet var att förstärka anställningsskyddet för arbetstagarna 
(med hänvisning till prop. 1973:129 s. 122). Om en arbetstagare 
med lång anställning genom ett erbjudande om omplacering kunde 
ges ett sämre skydd än en arbetstagare, som inte fick ett sådant erbju-
dande, skulle detta tvärtom begränsa arbetstagarens anställnings-
skydd och därför strida mot syftet med bestämmelsen. 

AD 2010 nr 72
AD 2010 nr 72 gällde en ingenjör som sagts upp från sin anställning 
på grund av arbetsbrist. Tvisten gällde om uppsägningen av ingenjören 
hade varit sakligt grundad eller om det hade funnits en ledig anställ-
ning som han borde ha omplacerats till enligt 7 § LAS, alternativt 
hade företrädesrätt till återanställning till enligt 25 § LAS. I och med 
att domstolen ansåg det styrkt att ett muntligt avtal om en anställning 
av en annan ingenjör hade träffats innan förhandlingarna om uppsäg-
ning på grund av arbetsbrist hade inletts, hade platsen inte varit ledig 
för omplacering dit. Bolaget hade alltså enligt domstolen inte brutit 
mot 7 § anställningsskyddslagen när det sade upp ingenjören på grund 
av arbetsbrist. Att bolaget inte hade genomfört någon regelrätt ompla-
ceringsutredning föranledde enligt domstolen ingen annan bedöm-
ning, eftersom förbundet inte hade gjort gällande att det var oklart om 
det fanns några andra lediga anställningar hos bolaget.38 

35 Numhauser-Henning, Ann & Rönnmar, Mia, i Det flexibla svenska anställnings-
skyddet, JT Årgång 22, 2010–11 nr 3, s. 400.
36 Enligt min mening är avståndet mellan Uppsala och Haninge (som ligger långt 
söder om Stockholms centrum) oskäligt långt för en småbarnsförälder som arbetar 
7–16, vilket antagligen var fallet.
37 De skiljaktiga är de två representanterna för arbetstagarorganisationerna.
38 En arbetsgivare är skyldig att genomföra en noggrann utredning om eventuella 
lediga befattningar att omplacera en arbetstagare till, se till exempel AD 1988 nr 32, 
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I och med att det ansågs visat att ett muntligt avtal hade ingåtts 
med en annan arbetstagare om den lediga anställningen innan för-
handlingarna om uppsägningar inletts, blev inte heller någon före-
trädesrätt till återanställning aktuell för arbetstagaren i fråga. (Före-
trädesrätt till återanställning gäller enligt 25 § 2 st. LAS från den 
tidpunkt då uppsägningen skedde och därefter till dess nio månader 
har förflutit från den dag då anställningen upphörde). 

AD 2009 nr 64
AD 2009 nr 6439 gällde arbetsgivarens skyldighet att lämna ett erbju-
dande om omplacering enligt 22 § LAS även i sådana fall då anställ-
ningen i fråga kunde förefalla ointressant för en arbetstagare som 
riskerade uppsägning.40 

I målet hade en arbetstagare blivit uppsagd utan att få något 
omplaceringserbjudande. Vid tidpunkten för uppsägningen fanns en 
anställning med betydligt lägre lön och mindre kvalificerade arbets-
uppgifter, som innehades av en arbetstagare med kortare anställ-
ningstid än den uppsagde arbetstagaren. Bolaget hävdade att man vid 
den aktuella tidpunkten inte hade trott att arbetstagaren var intres-
serad av arbetsuppgifterna i fråga och att underlåtenheten att erbjuda 
omplacering dit varit ursäktlig.

Arbetsdomstolen framhöll (med hänvisning till AD 2000 nr 76) 
att det enda undantaget från regeln att en arbetsgivare måste erbjuda 
en arbetstagare den omplaceringsmöjlighet som stod till buds var om 
det kunde påvisas att arbetstagaren inte skulle ha accepterat ett visst 
arbete även om han erbjudits detta. Bolaget hade inte presenterat 
någon utredning som visade att arbetstagaren skulle ha avböjt ett 
erbjudande om omplaceringen i fråga och domstolen fann därför att 
bolaget gjort sig skyldigt till turordningsbrott och ådragit sig skade-
ståndsskyldighet. 

AD 1999 nr 24 och AD 2003 nr 14.
39 Domen är inte publicerad, vilket förmodligen hänger samman med att den inte 
innebär någon nyhet, inte anses ha någon betydelse för rättstillämpningen.
40 Samma princip gäller vid en omplacering enligt 7 § LAS.
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4 Tillräckliga kvalifikationer?
Frågan om en arbetstagare med relativt lång anställningstid har till-
räckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet och därmed ska ha 
rätt att behålla sin anställning vid en personalminskning är en cen-
tral turordningsfråga som behandlats av Arbetsdomstolen i ett stort 
antal fall. Den aktuella lagregeln är placerad i 22 § 4 st. 3 p. LAS och 
lyder: ”Kan en arbetstagare endast efter omplacering beredas fortsatt 
arbete hos arbetsgivaren, gäller som förutsättning för företräde enligt 
turordningen att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det 
fortsatta arbetet.”41 Några avgörande frågor vid tillämpningen av 
regeln gäller vad som ska anses vara en omplacering, vilka kvalifika-
tionskrav som ska anses vara befogade och vilken typ av kvalifikatio-
ner som arbetsgivaren får fästa avseende vid. Något som är praktiskt 
betydelsefullt är att regeln enligt förarbetena betyder att arbetsgivaren 
får ge företräde åt varje arbetstagare som har kvalifikationer som är 
nödvändiga för verksamheten och som ingen annan arbetstagare kan 
skaffa sig med rimlig inlärningstid.42 Det innebär att regeln är som 
klippt och skuren för att tillgodose behovet av ”nyckelpersoner”.

AD 2010 nr 34
I AD 2010 nr 34 ansågs arbetsbrist motsvarande fyra anställda ha 
uppstått i ett städföretag. Bolaget hade valt att säga upp de fyra senast 
anställda av de städare som inte hade körkort, medan flera anställda 
med kortare anställningstid men med körkort fick behålla sin anställ-
ning.43 Förbundet väckte talan för en av de uppsagda arbetstagarna 
och yrkade skadestånd för turordningsbrott. Till stöd för sin talan 
anförde förbundet att

1.  det inte hade genomförts någon sådan omorganisation som 
innebar förändrade kvalifikationskrav för fortsatt anställning 

41 Kravet på tillräckliga kvalifikationer ställs också vid omplaceringar enligt 
7 § LAS och vid bedömningen av företrädesrätt till återanställning enligt 25 § LAS.
42 Prop. 1973:129 s. 159.
43 Problematiken är alltså lik den i målet ovan om behörighet som lärare.
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2.  om en omorganisation hade genomförts, var ett krav på kör-
kort ändå obefogat. Detta framgick bland annat av att det kra-
vet inte ställdes på alla arbetstagare med samma arbete 

3.  bolaget hade varit skyldigt att omorganisera arbetet för att göra 
det möjligt för arbetstagaren i fråga att behålla sin anställning 

4.  bolaget hade varit skyldigt att bekosta en körkortsutbildning 
för arbetstagaren.

Den första frågan gällde alltså vad som ska anses vara en omorga-
nisation, dvs. egentligen en omplacering i lagens mening, eftersom 
en omplacering är en förutsättning för att en prövning av en arbets-
tagares kvalifikationer skall äga rum. Med en vid definition av om -
organisation/omplacering ges arbetsledningsrätten ett större utrymme 
än vid en snäv definition. I rättstillämpningen har även andra föränd-
ringar av arbetsuppgifterna än en fysisk omplacering, till exempel ökad 
kund inriktning, ny apparatur eller ensamarbete, kunnat innebära att 
en arbetstagares kvalifikationer får prövas.44 Företrädet till fortsatt an -
ställning grundat på lång anställningstid gäller därmed på det villkoret 
att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för arbetet, så som det 
är avsett att vara organiserat i framtiden.

I det aktuella fallet menade Arbetsdomstolen till att börja med 
att det hade framkommit motstridiga uppgifter i målet i frågan om 
arbetet hade förändrats i städföretaget. Domstolen menade emeller-
tid med hänvisning till sin egen tidigare praxis (inget domsnummer 
angavs) att redan minskningen av antalet arbetstagare på grund av 
uppsägningarna innebar en omorganisation som gav arbetsgivaren 
rätt att ställa nya kvalifikationskrav på de anställda. 

Vad gällde frågan om kravet på körkort var befogat hade det fun-
nits olika åsikter inom företaget, men domstolen slöt sig till att kravet 
på körkort inte var en efterhandskonstruktion med anledning av den 
uppkomna tvisten, att bolagets krav på att ett visst antal anställda 
skulle ha körkort inte framstod som obefogat och att det fanns sak-
liga skäl att ställa upp kravet på körkort. Den framhöll emellertid 

44 Se t.ex. AD 1993 nr 197 och 1994 nr 4 och 15.
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också att en arbetsgivare förvisso inte fick ställa upp strängare kvalifi-
kationskrav än dem arbetsgivaren normalt tillämpade för en anställ-
ning av ifrågavarande slag, men att detta inte behövde betyda att 
kravet måste ställas på alla kvarvarande arbetstagare. Det hade enligt 
Arbetsdomstolen i vart fall inte framkommit något som tydde på att 
bolaget inte menade allvar med kravet på körkort.

Vad gällde arbetstagarorganisationens krav på att arbetsgivaren 
skulle förändra sin verksamhet för att kunna omplacera arbetstaga ren, 
hänvisade Arbetsdomstolen till sin tidigare praxis (AD 1997 nr 98) 
som innebar att arbetsgivaren inte var skyldig att omorganisera sin 
verksamhet för att öka arbetstagarens möjlighet att behålla sin anställ-
ning. Arbetsgivaren i fallet hade alltså inte haft någon sådan skyldighet. 
Vad slutligen gällde frågan om arbetsgivarens skyldighet att bekosta 
ett körkort för arbetstagaren, karakteriserade domstolen ett krav på 
körkort som en sådan grundläggande allmän kvalifikation som arbets-
givaren inte var skyldig att tillhandahålla utbildning för (med hänvis-
ning till AD 1999 nr 36). 

Sammanfattningsvis menade domstolen att bolaget hade haft rätt 
att efter den genomförda omorganisationen ställa nya, sakligt grun-
dade, kvalifikationskrav för fortsatt anställning. Kravet på innehav 
av körkort, som ställts för ett visst antal av städarna, fick anses ha 
varit sakligt grundat och bolaget hade inte haft någon skyldighet att 
se till att arbetstagaren fick körkortsutbildning. Arbetstagaren kunde 
således inte anses ha tillräckliga kvalifikationer för fortsatt anställning 
och förbundets talan skulle avslås.

5 Turordning enligt kollektivavtal
På stora delar av arbetsmarknaden gäller kollektivavtalsregler om 
uppsägningar på grund av arbetsbrist, som ska tillämpas av arbets-
givaren vid sådana uppsägningar. Sådana kollektivavtal kan till exem-
pel innehålla att de anställda ska delas in i andra turordningskretsar 
än lagens innan de turordnas efter sina anställningstider eller de kan 
innehålla målbestämmelser som de lokala parterna ska iaktta när de 
avgör vilka som ska sägas upp genom lokala kollektivavtal.
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Enligt turordningsavtalet för arbetstagare i staten, TurA-S, skall de 
anställda inför personalminskningar delas in i turordningskretsar45 
efter i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter46och reglerna skiljer sig i 
några viktiga avseenden från flertalet andra kollektivavtalsregler om 
turordningskretsar. En skillnad är att en indelning av arbetstagarna 
efter jämförbara arbetsuppgifter innebär särskilt snäva turordnings-
kretsar, vilket kan betyda att det på en och samma arbetsplats kan 
bildas så många som ett 40-tal eller 50-tal kretsar. Sådana kretsar 
kan ibland omfatta bara några eller ett par eller till och med bara 
en person. En annan skillnad är att kretsarna inte är definierade på 
förhand utan skall upprättas i den uppkomna situationen av arbets-
brist. Inplaceringen i kretsar görs då från fall till fall och indelningen 
behöver bara gälla de arbetsuppgifter, där det anses råda arbetsbrist.47 
Bestämningen av området för arbetsbristen får därmed mycket stor 
betydelse. Till skillnad från vissa kollektivavtal på LO-området som 
fastställer för vilka yrkesgrupper som turordningskretsar skall fast-
ställas, är reglerna i TurA-S flexibla på så sätt att kretsarnas utseende 
kan variera från myndighet till myndighet eller från situation till 
situation. De kan därmed ge större utrymme för godtycke och för 
att ovidkommande skäl beaktas än regler med fasta yrkeskategorier.

45 Om begreppet turordningskrets, se not 29.
46 Bestämmelser om hur turordningen skall upprättas på det statliga området finns 
i Avtal om turordning för arbetstagare hos staten, TurA-S. Enligt 3 § TurA-S ska 
turordning vid uppsägning ”omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbets-
uppgifter hos myndigheten på den ort där arbetsbristen finns.” Denna regel får, som 
framgår motsatsvis av 5 § TurA-S, inte ändras genom lokala kollektivavtal.
47 Detta förhållande skiljer sig inte på något principiellt vis från vad som gäller 
vid tillämpning av anställningsskyddslagens regler. Där behöver inte heller någon 
turordningskrets upprättas för en driftsenhet eller ett avtalsområde där arbetsbrist 
inte råder, men konsekvenserna av detta för en arbetstagares anställningsskydd blir 
betydligt mera dramatiska när turordningskretsarna är mycket små och eventuellt 
oklart definierade.
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AD 2010 nr 94
Tillämpningen av TurA-S behandlades under perioden i ett fall, 
AD 2010 nr 94. En man som hade varit anställd vid Skatteverket 
sedan 1984, hade blivit inplacerad i en turordningskrets som benämn-
des IT-kommunikation och därefter uppsagd. Hans fackliga organisa-
tion gjorde gällande att Skatteverket brutit mot TurA-S och yrkade 
på skadestånd. Parterna var främst oense om vilka arbetsuppgifter 
arbetstagaren i fråga huvudsakligen hade utfört och vilken tidsperiod 
som skulle avgöra inplaceringen i kretsen. Arbetsdomstolen drog slut-
satsen att arbetstagaren under den period som arbetsgivaren själv fun-
nit vara den lämpliga att utgå från – då utredningen om indelningen 
och inplaceringen i kretsar genomfördes – huvudsakligen hade utfört 
samordnande uppgifter som leveranskoordinator. Han hade därför 
felaktigt blivit placerad i kretsen för IT-kommunikation och därmed 
felaktigt blivit uppsagd. Skatteverket hade brutit mot 3 § TurA-S och 
arbetstagaren tillerkändes ett allmänt skadestånd om 75 000 kr.

6 Företrädesrätt till återanställning?
En arbetstagare som har förlorat sin anställning på grund av arbets-
brist har under vissa förutsättningar rätt till återanställning hos 
arbetsgivaren. Reglerna om företrädesrätt till återanställning finns i 
25–27 §§ LAS. Förutsättningarna är i grova drag att arbetstagaren 
har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader 
under de senaste tre åren, att arbetstagaren har anmält anspråk på 
återanställning och har tillräckliga kvalifikationer för arbetet i fråga 
samt att arbetstagaren godtar det första erbjudandet, om detta anses 
skäligt. Det krävs vidare att det är fråga om en nyanställning som görs 
inom nio månader från det att arbetstagarens anställning upphörde 
och att det gäller en anställning inom den driftsenhet och avtals-
område där arbetstagaren tidigare har arbetat. 
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AD 2009 nr 92
Frågan om företrädesrätt till återanställning var huvudfrågan i 
AD 2009 nr 92.48 En livsmedelsarbetare hade blivit uppsagd på grund 
av arbetsbrist. Inför uppsägningen hade den fackliga organisationen 
och arbetsgivaren träffat en överenskommelse, som arbetstagaren inte 
hade godkänt, om att hon överhuvudtaget inte skulle ha någon före-
trädesrätt till återanställning.49 Tvisten i målet gällde huruvida denna 
överenskommelse kunde göras gällande mot arbetstagaren. Om så inte 
skulle anses vara fallet gjorde organisationen gällande att hon hade 
haft företrädesrätt till de anställningar som bolaget hade tillsatt under 
hennes uppsägningstid.

Arbetsdomstolen valde att först behandla frågan om arbetstagarens 
företrädesrätt till de nyanställningar som bolaget hade gjort. När det 
gällde den första av dessa anställningar slogs det fast att hon inte 
hade kunnat tillträda anställningen i skälig tid. För de övriga anställ-
ningarna som innebar operatörsarbete ansågs arbetstagaren inte ha 
tillräckliga kvalifikationer. Hon hade anställts under en tid då mer-
parten av arbetsuppgifterna var av manuell karaktär och ansågs inte 
ha kvalifikationer som operatör, vilket numera var ett krav för att 
en arbetstagare skulle få vara kvar i verksamheten. Arbetsdomstolen 
stödde sig på vittnesuppgifter och ansåg det styrkt i målet att arbets-
tagaren i fråga inte skulle kunna lära sig operatörsarbete inom skä-
lig tid. Bolaget hade därmed inte åsidosatt hennes företrädesrätt och 
domstolen fann därför inte anledning att ta ställning till giltigheten 
av den överenskommelse som innebar att bolaget och den fackliga 
organisationen hade avtalat bort hennes företrädesrätt. 

48 Företrädesrätt till återanställning behandlas under perioden 2008–2010 även i 
målen 2009 nr 55 och 2010 nr 72 som också diskuteras i denna artikel.
49 Parternas rätt att avtala om företrädesrätten till återanställning innan uppsägning-
arna genomförs är långtgående. I AD 1995 nr 108 ogiltigförklarade dock Arbets-
domstolen en sådan lokal överenskommelse som innebar att uppsagda arbetstagare 
helt förlorade sin företrädesrätt till återanställning. Domstolen menade att kollektiv-
avtalet innebar en otillbörlig urholkning av arbetstagarnas lagstadgade rättigheter 
och stred mot anställningsskyddslagens grunder. I snarlika fall i AD 1996 nr 12 och 
nr 20 ansåg domstolen dock att avvikelserna var tillåtna. 
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7 Slutsatser
Undersökningen i denna artikel gällde om det gick att se någon ten-
dens i Arbetsdomstolens avgöranden om uppsägningar på grund 
av arbetsbrist under de tre krisåren 2008–2010 – om de utföll till 
arbetsgivarnas eller arbetstagarnas fördel och om de var ”anställnings-
skyddsvänliga” eller ”arbetsledningsvänliga”. 

De två domarna, där arbetstagarsidan hade vunnit, rörde dels den 
långtgående rätten för en kvalificerad arbetstagare att bli omplace-
rad i vissa fall, dels en tillämpning av det statliga turordningsavtalet, 
TurA-S.

Det första fallet, som är i överensstämmelse med tidigare prax-
is, är ett uttryck för ett starkt anställningsskydd för en kvalificerad 
arbetstagare, som är beredd att acceptera en betydligt mindre kvalifi-
cerad befattning. Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda en arbetstagare 
omplacering till en befattning trots att han antar att arbetstagaren 
inte skulle acceptera den. Det gäller omplaceringar enligt både 7 § 
och 22 § LAS. Men det förtjänar att nämnas att sanktionen vid ett 
brott mot regeln om omplacering enligt 22 § LAS, som det här var 
fråga om, inte är en ogiltigförklaring av uppsägningen, utan skade-
stånd. En uppsägning ska inte förklaras ogiltig endast (som lagtexten 
lyder, min anm.) därför att den strider mot turordningsregler (34 § 
1 st. 2 p.). Arbetsgivarens beslut om bemanningen ligger på så sätt 
ändå fast. 

Det andra fallet gällde det statliga turordningsavtalet, TurA-S, ett 
avtal som i sig ger ett stort utrymme för arbetsledningsrätten genom 
arbetsgivarens rätt att bestämma arbetsbristen och definiera turord-
ningskretsar efter arbetsuppgifter i en uppkommen situation. Fallet 
visade att arbetsgivaren måste tillämpa sin egen kretsindelning och 
den valda tidpunkten för denna på ett konsekvent sätt.

I de övriga domarna ger Arbetsdomstolen enligt min mening stort 
spelrum åt arbetsgivarens arbetsledningsrätt och bidrar därmed till 
vad som ofta ur ett arbetsgivarperspektiv kallas en flexibilisering av 
reglerna. Ur ett arbetstagarperspektiv innebär tillämpningen i stället 
en urholkning eller försvagning av skyddslagstiftningen. Arbetsled-
ningsrätten ges för det mesta utrymme genom att domstolen byg-
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ger vidare på sin egen praxis men i åtminstone ett fall, I AD 2009 
nr 50, vidgas utrymmet för den rätten genom nyskapande. En vik-
tig bakgrund till att utrymmet för arbetsledningsrätten kan vidgas 
är naturligtvis tendensen till individualisering och specialisering av 
arbetsuppgifter på arbetsmarknaden. 

Några av fallen exemplifierar den vidsträckta innebörden av be -
greppet arbetsbrist och arbetsgivarens rätt att bestämma området för 
arbetsbristen. De illustrerar bland annat två typer av arbetsgivar-
behov som förmodligen särskilt påtagligt uppstår i en lågkonjunktur 
med ökad konkurrens: önskemålet att sänka lönerna och önskemålet 
att bli av med lågpresterande arbetstagare. Ett av fallen rörde uppsäg-
ningar på grund av arbetsbrist som en följd av att arbetstagarna inte 
accepterade lönesänkningar. Att uppsägningar i sådana fall kan göras 
genom uppsägningar antingen av personliga skäl eller på grund av 
arbetsbrist, beroende på omständigheterna i fallet, var tidigare klar-
lagt i praxis. Fallet i fråga gällde om ett visst kollektivavtal hindrade 
en lönesänkning och därmed uppsägningarna. Domstolen ansåg att 
det inte var fallet.

Att arbetsbristen kan förläggas till vissa arbetsuppgifter eller till 
arbetstagare som saknar viss kompetens framgår av några av målen. 
Arbetstagarna blir i sådana fall uppsagda oavsett sin anställningstid, 
om det saknas omplaceringsmöjligheter i verksamheten. Domen 
om den externt finansierade professorn, (där det nog tidigare fun-
nits en uppfattning om att en arbetstagare skulle kunna ”rädda sig” 
genom att vara externt finansierad) är ett exempel på att arbetsbris-
ten förläggs till vissa arbetsuppgifter. Fallen med den icke behöriga 
läraren och städerskorna utan körkort är exempel på att arbetsbristen 
bestäms till arbetstagare som saknar vissa kvalifikationer. 

I fallet med städerskorna utan körkort gjorde den fackliga orga-
nisationen gällande att ingen organisationsförändring ägt rum som 
motiverade att städerskornas kvalifikationer skulle prövas. Enligt 
ordalydelsen i 22 § LAS kan en arbetstagares kvalifikationer nämli-
gen prövas om hon ”endast efter omplacering” kan beredas fortsatt 
arbete. I rättstillämpningen har även andra förändringar av arbets-
uppgifterna än en fysisk omplacering, till exempel ökad kundinrikt-
ning, ny apparatur eller ensamarbete, kunnat innebära att en arbets-
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tagares kvalifikationer får prövas.50 Domen om städerskorna utan 
körkort illustrerar hur redan minskningen av antalet arbetstagare 
anses ge arbetsgivaren rätt att ställa nya kvalifikationskrav och hur 
rekvisitet ”endast efter omplacering” därmed har förlorat sin bety-
delse. Fallet visade också att de nya kvalifikationskraven inte behövde 
ställas på alla arbetstagare inom samma kategori, så länge det kunde 
visas att arbetsgivaren menade allvar med kvalifikationskravet. 

Att arbetsledningsrätten ger stort utrymme för ”godtycke”, dvs. 
för att ta hänsyn till annat än rena organisationsfrågor är enligt min 
mening tydligt av dessa domar. (Det är i sådana sammanhang som så 
kallade ”whistle-blowers” ställning blir aktuell.) I sådana situationer 
kan frågan uppstå om arbetsbristen är fingerad. Vad som då gäller 
är att om arbetsgivaren kan visa att det är fråga om en organisato-
risk förändring, så spelar det ingen roll om arbetsgivaren också skulle 
ha önskat säga upp arbetstagaren av personliga skäl. Det finns heller 
ingen dom där uppsägningar på grund av arbetsbrist har ansetts inne-
bära ett kringgående av reglerna eller har ansetts strida mot god sed 
om det inte samtidigt varit fråga om diskriminering.51

Fallet om övergången av ett livsmedelsföretag från ett handelsbolag 
till ett aktiebolag visar att rätten att behålla en anställning vid en 
övergång kan upphävas genom att ägarna själva går in och arbetar 
i rörelsen. Detsamma skulle vara fallet om familjemedlemmar till 
ägarna började arbeta där. Äganderätten och skyddet för familjen är i 
sådana fall överordnade anställningsskyddet.

Utgången av domen AD 2009 nr 50, som innebar att en ompla-
cering enligt 7 § ska genomföras före turordning och omplacering 
enligt 22 § LAS, har långtgående konsekvenser för intresseavväg-
ningen mellan arbetsledningsrätten och anställningsskyddet enligt 
principerna i 22 § LAS. I och med att 7 § enligt domen ska tillämpas 
först och utan turordning, ges arbetsgivaren möjlighet att behålla en 
arbets tagare, som anses berörd av driftsinskränkningen (dvs. typiskt 
sett som befinner sig inom avtalsområdet), oavsett hans eller hennes 
anställningstid och kvalifikationer genom att omplacera arbetstaga-

50 Se t.ex. AD 1994 nr 15, AD 1994 nr 4 respektive AD 1978 nr 84.
51 AD 1983 nr 107.
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ren till andra lediga52 arbetsuppgifter inom verksamheten. Den ord-
ningen innebär också att en arbetsgivare kan erbjuda en icke önskad 
arbetstagare med lång anställningstid omplacering till andra arbets-
uppgifter som hon eller han antas inte vilja ha – även sådana uppgif-
ter som ligger utanför turordningskretsen och arbetstagarens arbets-
skyldighet – och sedan, när arbetstagaren avböjer erbjudandet, säga 
upp honon eller henne med hänvisning till avböjandet. (En ordning 
där 22 § tillämpades först skulle i stället innebära att bara de arbets-
tagare som annars skulle riskera att bli uppsagda därför att de har 
kort anställningstid eller saknar kvalifikationer för de kvarvarande 
arbetsuppgifterna inom turordningskretsen erbjuds omplacering till 
lediga arbetsuppgifter inom verksamheten som de har kvalifikationer 
för).

Uttrycket ”omplacera en arbetstagare för att undvika uppsägning” 
ger otvivelaktigt intrycket att det gäller att undvika uppsägning av 
arbetstagaren i fråga. Vid tillämpningen av 22 § LAS har det också 
den innebörden, men med den nu fastställda ordningen kan uttryck-
et vid en omplacering enligt 7 § få innebörden att en arbetstagare ska 
omplaceras för att undvika uppsägning av en annan. Lydelsen av 7 § 
2 st.: ”En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att 
kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig”, 
för på liknande sätt tankarna till att det är den arbetstagare som ris-
kerar uppsägning som har rätt till omplacering, inte att vilken arbets-
tagare som helst ska omplaceras. 

Ann Numhauser-Henning och Mia Rönnmar har menat att ”med 
en så omfattande handlingsfrihet för arbetsgivaren så är just skyd-
det mot diskriminering vid en ingripande omplacering som har sin 
bakgrund i arbetsbrist snart sagt det enda arbetstagaren har att falla 
tillbaka på”.53 En tillämpning av diskrimineringslagen förutsätter 
dock att arbetsgivarens åtgärd har samband med någon av diskrimi-

52 Medan arbetsgivaren inte är skyldig att inrätta eller skapa en ny befattning för 
att undvika uppsägning (se t.ex. AD 1997 nr 98) finns det, som jag ser det, inget 
hinder mot att arbetsgivaren om han så önskar skapar en ny befattning för att rädda 
en arbetstagare.
53 Numhauser-Henning, Ann & Rönnmar, Mia i Det flexibla svenska anställnings-
skyddet, JT Årgång 22 2010–11 nr 3, s. 407.
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neringsgrunderna och det finns inte något exempel på detta under 
den undersökta perioden.54

För tolv år sedan sammanfattade jag min avhandling55 om turord-
ning vid uppsägning med att ”det skydd för äldre arbetstagare och 
det skydd mot godtycke som en gång var syftet med turordnings-
reglerna, är i det närmaste upphävt. Mot den bakgrunden förefaller 
stora delar av dagens debatt om turordningsreglerna verklighetsfräm-
mande.” Det intrycket har sedan dess bara förstärkts.

54 Se dock AD 2005 nr 32 och 2011 nr 37.
55 Calleman, Catharina, Turordning vid uppsägning (akad. avh.), skrifter från 
Rättsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet, 1999.

11-74 Iustus Rätten 12 dec   190 2011-12-12   11.55


