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Abstract 

When an employer need to fire employees because of redundancy it has been found out that 

foreign-born workers are more negative affected than workers who is born in Sweden. The 

employer can apply several of provisions of 22 § LAS to create the case list. The regulations 

have in some cases been criticized to contribute to a structural discrimination on the Swedish 

labour market. The purpose of this study is to examine how the employer in different ways can 

affect the case list and examine whether the rules can be an example of structural discrimination, 

and how this in turn may affect the foreign-born workers. A legal dogmatic method has been 

applied to investigate the legal situation. And addition have also been made from a legal 

sociological method to create a picture to see how the situation for foreign-born employees 

looks on the Swedish labour market. 

 

The results of the study showed that the employer has great potential to influence the case list 

and that the employers right to lead the work is a strong principle. The biggest restriction in the 

employers right to lead the work is in the regulation that says that decision cannot be 

discriminatory. If the employer would make a decision that is disadvantage for some groups, 

there must be a factual statement for the decision. Furthermore, the study also concluded that 

there is a form of structural discrimination from the regulation of 22 § LAS. The structural 

discrimination is especially showed in how the law is constructed, and in norms and values that 

was held by employers and institutions. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Catharina Calleman gjorde 2003 en rapport för IFAU där hon genom en kvantitativ metod 

undersökte utrikesföddas möjligheter att behålla sin anställning. I rapporten gjordes en 

undersökning för att ta reda på hur stor andel av de arbetstagare som blev uppsagda på grund 

av arbetsbrist som var utrikesfödda. Resultatet visade att i relation till hur många som hade fast 

anställning var det 10,1% av arbetstagarna som var födda i Sverige och 31,4% som var 

utrikesfödda av de arbetstagare som blev uppsagda. De stora skillnaderna berodde delvis på att 

utrikesfödda inte hade fasta anställningar i samma utsträckning som arbetstagarna som var 

födda i Sverige, men det visar också att utrikesfödda procentuellt blir drabbade i större 

utsträckning vid uppsägning på grund av arbetsbrist än inrikes födda.1  

I dagsläget pågår det mycket oroligheter runt om i världen och invandringen till Sverige har 

aldrig varit så stor som det är just nu. På ett år mellan 2013 till 2014 ökade invandringen till 

Sverige med 10 % från förgående år, och 2015 var det cirka 160 000 människor som invandrade 

från olika länder runt om i världen och sökte asyl i Sverige.2 Samhället är hela tiden under 

förändring och just nu står Sverige inför utmaningen att få samhället att anpassas och utvecklas 

för att kunna möta den massiva flyktingström som kommit. Som en stor del av samhället blir 

även arbetsmarknaden starkt påverkad av detta. Arbetsgivare, organisationer och institutioner 

har ett stort ansvar för integrationen i samhället och alla människor som invandrar till Sverige 

kommer så småningom att bli en del av den svenska arbetsmarknaden då alla måste försörja sig 

själva och sina familjer.  

Med tanke på Callemans ovannämnda rapport samt den förändring vi står inför på den svenska 

arbetsmarknaden skapar det både ett stort i intresse samt ett behov för att undersöka varför 

utrikesfödda arbetstagare drabbas i större utsträckning vid uppsägning på grund av arbetsbrist. 

Bestämmelserna kring uppsägning på grund av arbetsbrist behandlas i 22 § Lag (1982:80) om 

anställningsskydd (LAS). Paragrafen innehåller regleringar kring hur turordningslistan skall 

upprättas och huvudprincipen med turordningslistan är ”sist in, först ut”, vilket innebär att den 

arbetstagaren som är sist anställd hamnar längst ner på turordningslistan och löper större risk 

att bli uppsagd vid en arbetsbristsituation. I 22 § LAS regleras även flera andra bestämmelser 

                                                           
1 Calleman, Catharina. Invandrarna, skyddet för anställningen och diskrimineringslagstiftningen. Rapport för 
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU). Rapport 2003:4, Uppsala, 2003. S.21 
2 SCB – Rekordstor invandring under 2015. Nr2016:69 
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som påverkar hur turordningslistan kan upprättas samtidigt som arbetsgivaren i flera avseenden 

också har möjlighet att påverka utformningen av turordningslistan.  

Principen har kritiserats i vissa fall för att missgynna unga och utrikesfödda arbetstagare 

eftersom dessa grupper är dem med kortast anställningstid i arbetslivet. I vissa sammanhang 

har dessa bestämmelser även kritiserats för att bidra till en strukturell diskriminering på 

arbetsmarknaden.3 Denna uppsats ämnar granska bestämmelserna i 22 § LAS samt hur de kan 

påverka den utrikesfödda arbetstagaren. Undersökningen görs för att belysa en problematik 

samt för att kunna bringa en klarhet i om det förekommer en strukturell diskriminering på den 

svenska arbetsmarknaden. 

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att granska bestämmelserna kring turordningslistan i 22 § LAS 

samt undersöka hur arbetsledningsrätten kan nyttjas till arbetsgivarens fördel vid upprättande 

av en turordningslista i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist. Undersökningen 

kommer att göras ur ett mångfaldsperspektiv med fokus på hur detta kan påverka utrikesfödda 

personer samt om bestämmelserna kring turordningslistan kan utgöra en strukturell 

diskriminering på arbetsmarknaden.  

För att besvara ovannämnda syfte har följande frågeställning använts:   

• I vilken utsträckning kan arbetsgivare använda sig av arbetsledningsrätten för att 

påverka turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist?  

 

• Kan 22 § LAS vara ett exempel på strukturell diskriminering och vilka konsekvenser 

kan tillämpningen av turordningslistans bestämmelser få för utrikesfödda 

arbetstagare?  

 

 

 

 

 

                                                           
3 SOU 2006:79 s.177 
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1.3 Metod och material 

För att uppfylla syftet med uppsatsen och besvara ställda frågeställningar har två olika metoder 

tillämpats. Som grund till uppsatsen ligger den rättsdogmatiska metoden som används för att 

fastställa och systematisera gällande rätt, vilket inom rättsdogmatiken benämns som de lege 

lata. Metoden innebär att identifiera samband, likheter och principer med hjälp av rättskällor 

såsom lagar, förarbeten, rättspraxis och doktrin som behandlas i en hierarkisk ordning.4  

För att besvara den andra frågeställningen har en rättssociologisk metod tillämpats. Metoden 

har använts för att analysera ett samband mellan rätten och samhället samt att metoden hjälpt 

till att förstå rättens roll i samhället.5 Fokus har legat på att undersöka utrikesfödda arbetstagares 

situation på arbetsmarknaden samt utreda begreppet ”strukturell diskrimineringen”.  

För att kunna utreda det aktuella rättsläget i förhållande till syfte och frågeställning har flera 

olika rättskällor tillämpats. En djupare förståelse har kunnat skapas genom att ha studerat 

gällande rätt och förarbeten, och eftersom syftet med uppsatsen är att granska bestämmelserna 

i 22 § LAS har denna paragraf genomsyrat stora delar av arbetet. Bestämmelserna i LAS har 

vidare kompletterats med en kortare rättsutredning gällande Diskrimineringslag (2008:567) 

(DL) för att på så sätt kunnat skapa en förståelse för hur förhållandet mellan dessa två lagar ser 

ut. Den befintliga lagstiftningen har framförallt studerats genom doktrin och litteratur som även 

gett en större insikt för hur bestämmelserna skall tillämpas i praktiken. 

Förarbeten har i synnerhet studerats i syfte till att få en bättre förståelse för ändamålet med 

lagen samt för att kunna förhålla sig till argumentationen som ligger till grund för upprättandet 

av LAS. 

Rättspraxis som tillämpats kommer från Arbetsdomstolen (AD) och har valts ut för att se hur 

arbetsledningsrätten kan påverka turordningslistan samt i vilka situationer som 

turordningslistor kan vara diskriminerande mot utrikesfödda arbetstagare. I uppsatsen har det 

även använts rättsfall som inte primärt handlar om utrikesfödda arbetstagare men praxis har 

ändå varit tillämplig för att kunna påvisa situationer och utreda bedömningar som är relevanta 

för uppsatsen. Rättspraxis har valts ut genom rättsdatabaser med hjälp av sökorden 

”turordningslistan, diskriminering”.  

                                                           
4 Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och argumentation.2015 s.43 
5 Hydén, Håkan. Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle. Juridisk metodlära. 4:e 
uppl.  Zamboni, Mauro (red.) Korling, Fredric. s.207-239. Lund, studentlitteratur, 2013 s.207 
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Uppsatsen innehåller även rättsfall berörande diskriminering som är utfärdade tidigare än 2009, 

vilket innebär att dagens diskrimineringslag inte var tillämplig vid den tidpunkten. Eftersom 

DL är en sammanslagning av tidigare diskrimineringslagar och att innehållet om etnisk 

diskriminering är i princip det samma borde dock inte lagförändringen innebära att utfall och 

AD:s bedömningar skulle se annorlunda ut i dagsläget.6 

Rapporter, artiklar och flera av statens offentliga utredningar (SOU) har huvudsakligen använts 

för att öka förståelsen inom det aktuella rättsområdet samt för att kunna få en insikt i den 

problematik som tas upp i utredningarna. Utredningarna har även använts för att försöka skapa 

en bild av hur situationen på arbetsmarknaden kan se ut för utrikesfödda arbetstagare. Denna 

hypotetiska bild har senare använts i analysen för att besvara den andra frågeställningen genom 

att påvisa vissa tänkbara scenarier där utrikesfödda arbetstagare kan påverkas av 

bestämmelserna i turordningslistan. 

Som ett verktyg för att analysera den strukturella diskrimineringen har teorin critical race-teori 

(CRM)7 använts. Den strukturella diskrimineringen beskrivs som ett uttryck för att lyfta den 

etniska ordningen i samhället samt som ett hjälpmedel för att problematisera förhållandet 

mellan olika nivåer. Strukturell diskriminering kan förekomma i vissa situationer men utebli 

helt i andra och den kan bestå av både individuella val eller institutionella beslut, men 

genomsyras framförallt av en omedvetenhet där handlingar inte avsiktligt utförs med syfte att 

diskriminera.8 CRM styrker dessa åsikter och menar att samhället är utsatt för en färgblind 

ideologi. Detta innebär att samhället är anpassat för att skydda den vita medborgaren och dess 

privilegier och samtidigt dölja den rasism som finns. Teorin menar att samhället är uppbyggt 

på gamla regler och rutiner som uppkommit under perioder där det funnits stora skillnader 

mellan grupper i samhället och att många handlingssätt idag är omfamnade av en omedvetenhet 

om hur det kan påverka minoriteter i samhället. Färgblindheten utgår från att den vita 

medborgaren är normen och skapar ett handlingssätt som kan missgynna andra grupper i 

samhället utan att själva vara medvetna om det. CRM vill identifiera, analysera och omvandla 

de strukturella aspekterna inom bland annat rättsväsendet för att på så sätt utplåna underkastelse 

och rasism.9    

                                                           
6 Fransson, Susanne. Stüber Eberhard. Diskrimineringslagen – En kommentar. 2:a uppl. 2015. s.33 
7 Carlson, Laura. Critical race-teori. Juridisk metodlära. 4:e uppl.  Zamboni, Mauro (red.) Korling, Fredric. 
s.313342. Lund, studentlitteratur, 2013.s.324 
8 SOU 2006:79 s.177 
9 Carlson, 2013.s.324 
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2. Rättsutredning 

Nedan kommer bestämmelserna i 22 § LAS att granskas närmre för att få en större inblick för 

rättsläget. Även arbetsledningsrätten, som har stor inverkan vid beslut kring arbetsbrist och 

turordningslistor, kommer granskas mer ingående för att undersöka om denna princip kan 

påverka upprättandet av turordningslistor. Rättsutredningen kommer även kort att undersöka 

bestämmelserna i DL. Turordningslistor och arbetsledningsbeslut får inte vara diskriminerande 

mot någon av diskrimineringsgrunderna och bestämmelserna i DL ligger även till grund för 

många av AD:s bedömningar i uppsatsens utvalda rättsfall. Därför blir det även relevant att 

skapa en förståelse för dessa regleringar för att senare kunna besvara uppsatsen frågeställningar 

på ett uttömmande vis. 

 

2.1 Etnisk diskriminering och Diskrimineringslag (2008:567) 

Den första lagen mot etnisk diskriminering tillkom i Sverige 1986 och även om denna lag var 

avsedd för att förhindra etnisk diskriminering saknades det konkreta förbud mot diskriminering 

och grundsyftet med lagen försvann.10 Olika lagar mot etnisk diskriminering har sedan dess 

utvecklats och 1999 skapades Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på 

grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, även kallad EDA. Lagens 

ändamål var att främja lika rättigheter inom arbete, anställningsvillkor och andra arbetsvillkor 

för alla arbetstagare oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.11 EDA var 

tillämplig ända fram till 2009 då Sverige instiftades en ny diskrimineringslag (2008:567), som 

är en sammanslagning och utveckling av de sju tidigare diskrimineringslagar som funnits. 

DL är en tvingande lag vilket innebär att den inte går att avtala bort. Överenskommelser som 

inskränker någons rättigheter eller skyldigheter är således verkningslösa.12 Lagen omfattar både 

arbetssökande, arbetstagare, praktikanter och inhyrd personal och för att lagen skall bli 

tillämplig måste arbetsgivaren ha diskriminerat en arbetstagare i någon av dessa situationer. 

Lagen innehåller bland annat förbud mot både direkt och indirekt diskriminering. Direkt 

diskriminering innebär att en arbetsgivare inte får lov att missgynna en arbetstagare, eller 

behandla en arbetstagare annorlunda än andra arbetstagare i samma eller jämförbar situation. 

Missgynnandet måste också ha ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, 

                                                           
10 Glavå, 2011 s. 386 
11 1 § EDA 
12 1 kap. 3 § DL 
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könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Indirekt diskriminering måste 

också ha ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna och innebär att arbetsgivaren 

inte får lov att upprätta regler som kan anses vara neutrala, men som kan missgynna någon 

grupp.13 Exempel på indirekt diskriminering kan vara höga krav på kunskaper i svenska, svensk 

yrkesutbildning eller gymnasiekompetens i svenska. Alla dessa krav kan verka neutrala men 

vid en närmare eftertanke går det att se att en utrikesfödd arbetstagare kan missgynnas av en 

sådan regel. För att en sådan regel ska vara tillåten krävs det att arbetsgivaren har ett sakligt 

syfte med regeln och kan motivera varför den framkommit.14  

I Sverige finns det även ett grundlagsskydd mot diskriminering och i Regeringsformens (RF) 

första kapitel står det att den offentliga makten skall tillämpas med respekt för alla människors 

lika värde. I samma paragraf motiveras det även att det allmänna skall vara att motverka 

diskriminering mot människor på grund av nationalitet eller etniskt ursprung.15 Vidare i RF går 

det även att utläsa att lag eller annan föreskrift inte får innebära att någon missgynnas därför att 

personen tillhör en minoritet med hänsyn till bland annat etniskt ursprung.16 

I propositionen till DL beskrivs definitioner av nationellt ursprung samt etniskt ursprung och 

hur dessa begrepp skall tolkas i lagen. Nationellt ursprung avser personer som har samma 

nationstillhörighet, som till exempel finländare, polacker eller svenskar. Etniskt ursprung syftar 

mer på personers enhetliga kulturmönster, därav bland annat samer och romer.17 Under 

samlingsbeteckningen för etnisk tillhörighet innefattas även diskriminering av ”invandrare”. 

Att räknas som invandrare kan anses vara detsamma som att ha ett annat nationellt ursprung än 

vad majoritetsbefolkningen har.18  

 

2.2 Arbetsledningsrätten 

Arbetsgivaren har genom arbetsledningsrätten rätt att ensam leda och fördela arbetet i 

organisationen och grundprincipen är att detta skall kunna utföras fritt och ensidigt av 

arbetsgivaren. Principen som även kallas arbetsgivarens § 32-befogenheter innebär bland annat 

                                                           
13 1 kap. DL 
14 Calleman, 2003 s.42 
15 1 kap 2 § RF 
16 2 kap 12 § RF 
17 Prop.2007/08:95. Ett starkare skydd mot diskriminering s.496 
18 Ibid s.497 
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att arbetsgivaren har ensamrätt på att bestämma över organisationen och arbetstagare har ingen 

rätt att kräva att besluten skall vara rättvisa. Många arbetsledningsbeslut tas nära arbetstagarna 

och kan påverka deras arbetssituation på flera sätt, det kan till exempel vara beslut om 

arbetsmetoder, arbetsuppgifter eller arbetstid.19 

Principen infördes i Sverige genom den så kallade Decemberkompromissen från 1906, vilket 

var en överenskommelse mellan det dåvarande svenska arbetsgivarförbundet, SAF och 

Landsorganisationen, LO. Överenskommelsen innebar att LO accepterade arbetsgivarens rätt 

att leda och fördela arbetet och fritt anställa och säga upp anställda, i gengäld accepterade SAF 

arbetstagarens föreningsrätt, det vill säga rätten att tillhöra och engagera sig i 

arbetstagarorganisationer.20 Arbetsledningsrätten styrktes ytterligare under Saltsjöbadsavtalet 

år 1938 och har senare blivit en viktig del i den så kallade ”svenska modellen” som till stor del 

genomsyrar den svenska arbetsrätten. Idag räknas arbetsledningsrätten som en dold klausul som 

generellt gäller för alla anställningsförhållande, vilket innebär att den alltid är tillämplig om den 

inte avsiktligt avtalas bort i ett kollektivavtal.21 

Trots att arbetsledningsrätten innebär att arbetsgivaren fritt skall kunna leda och fördela arbetet 

finns det också krav på att arbetsgivaren måste tillämpa god sed på arbetsmarknaden. Beslut får 

inte vara oskäliga och måste leva upp till en viss standard. Beslut som missgynnar en viss grupp 

arbetstagare eller beslut som inte uppfyller en allmän moralisk nivå kan vara exempel på 

arbetsledningsbeslut som inte motsvarar god sed på arbetsmarknaden.22 I rättsfallet AD 1983 

nr 107, även kallat ”Svea-Corona-fallet” säger ett rederi upp 19 stycken arbetstagare på grund 

av arbetsbrist. Företaget hade upprättat fyra olika turordningslistor och på samtliga listor 

placerat endast finsktalande anställda längst ner. AD fastställer att detta var diskriminering av 

den finsktalande personalen och att beslutet därmed var stridande mot god sed på 

arbetsmarknaden.  

När arbetsgivaren leder och fördelar arbetet får beslut inte särbehandla eller missgynna 

arbetstagare med ett visst etniskt ursprung, eller annan diskrimineringsgrund.23 Att placera 

personal längst ner på en turordningslista endast på grund av språkkunskaper är just ett sådant 

                                                           
19 Rönnmar, Mia. Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet – En komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i 
svensk, engelsk och tysk kontext  2004. S.43 
20 Glavå, Mats. Arbetsrätt 2:a uppl. 2011 s.34 
21 Ibid s.38 
22 SOU 2006:22 s.138 
23 Prop. 1973:129. Kungl. Maj:ts proposition nr 129 år 1973 med förslag till lag om anställningsskydd, m.m.; 
given Stockholms slott den 25 maj 1973. s.499 
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beslut. Arbetsgivarens beslut måste ha en saklig grund och arbetsgivaren måste kunna bevisa 

att beslut styrdes av sakliga skäl för att det inte skall klassas som diskriminering.24 Rönnmar 

problematiserar detta i sin avhandling och menar att den rättsliga utvecklingen som skett har 

skapat stora inskränkningar på arbetsledningsrätten. När arbetsgivaren hela tiden måste visa att 

ett beslut saknar samband med flera olika diskrimineringsgrunder blir det i praktiken samma 

sak som att det finns en regel för saklig grund för arbetsledningsbeslut.25 

 

2.3 Arbetsledningsrättens inverkan vid beslut om arbetsbrist 

När en arbetsgivare skall säga upp en arbetstagare måste det alltid finnas en saklig grund för 

uppsägning. För att saklig grund skall finnas måste uppsägningen antingen ske på grund av 

personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Det är arbetsgivaren som beslutar om det föreligger 

arbetsbrist inom organisationen och det kan bland annat innebära ekonomiska, organisatoriska 

eller andra verksamhetsrelaterade orsaker. Ordet ”arbetsbrist” kan i vissa fall vara missvisande, 

då den rättsliga innebörden skiljer sig en del från vad det allmänspråkligt betyder. Arbetsbrist i 

rättslig mening kan till exempel vara en verksamhetsnedläggning, att arbetsgivaren vill hyra in 

sin personal istället för att ha egna anställda eller att arbetsgivaren vill skapa en 

organisationsförändring.26 Eftersom utgångspunkten för arbetsledningsrätten är att 

arbetsgivaren har rätt att bestämma över verksamhetens inriktning och omfattning har också 

arbetsgivaren rätt att besluta om det föreligger arbetsbrist och därför blir arbetsbrist alltid en 

saklig grund för uppsägning.27  

AD har inte befogenheter för att ifrågasätta arbetsgivarens företagsekonomiska bedömningar 

vilket innebär att arbetsgivaren har stora möjligheter att vidta uppsägningar på grund av 

arbetsbrist.28 Det skapas en intresseavvägning mellan arbetsgivarens möjlighet att bedriva en 

effektiv verksamhet och arbetstagarens anställningsskydd och i AD 1993 nr 102 fastställer 

domstolen att det är arbetsgivarens rätt att identifiera behovet av arbetskraft. AD menar att 

domstolen inte har rätt att gå närmre in på frågor angående företagsekonomiska, organisatoriska 

eller andra förändringar som arbetsgivaren funnit lämpliga för verksamheten.29 Liknande 

                                                           
24 Rönnmar, Mia. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt – från arbetsgivarprerogativ till krav på saklig grund. 
Perspektiv på likabehandling och diskriminering. Numhauser-Henning, Ann (red.), s. 283-311. 2000. s. 292 
25 Ibid s.292-293 
26 Rönnmar, 2004. s. 262-263 
27 Rönnmar, 2004 s.377 
28 Ibid 
29 Ibid s.264 
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argumentation finns även i förarbetet till LAS där det beskrivs att arbetsgivaren måste få kunna 

genomföra förändringar i organisationen för att skapa ett effektivt näringsliv och att det inte går 

att kräva att arbetsgivaren håller igång en verksamhet endast för att tillgodose arbetstagarnas 

anställningstrygghet.30 

Det finns dock en reservation i arbetsledningsrättens beslut angående arbetsbrist som säger att 

det inte är tillåtet för arbetsgivaren att skapa en arbetsbristsituation för att säga upp en 

arbetstagare när den bakomliggande orsaken för uppsägningen egentligen är personliga skäl. 

Detta kallas för fingerad arbetsbrist och genom praxis har regler kring detta utvecklats.31 Det 

går dock att utläsa genom praxis att kraven på arbetsgivaren är väldigt låga och i rättsfallet AD 

2015 nr 57 bedömer domstolen att det föreligger saklig grund för uppsägning på grund av 

arbetsbrist av en arbetstagare med funktionsnedsättningar. Detta trots att arbetsgivaren flera 

gånger innan arbetsbristen försökt få arbetstagaren att säga upp sig själv och lämna sin 

anställning frivilligt. 

Det går alltså att se att arbetsgivaren har stora möjligheter att leda och fördela arbetet inom sin 

organisation och inom dessa befogenheter ligger också rätten att besluta om det finns en 

arbetsbristsituation inom verksamheten. Men det finns vissa begränsningar som arbetsgivaren 

måste ta hänsyn till när det uppkommer arbetsbrist. Dessa begränsningar regleras framförallt i 

22 § LAS i form av turordningslista och omplacering och innebär att arbetsgivaren inte själv 

kan avgöra vem som skall sägas upp. Eftersom att arbetsgivaren själv kan avgöra om det 

föreligger arbetsbrist blir dessa begränsningar ytterst viktiga för arbetstagaren eftersom dennes 

anställningstrygghet ligger i dessa begränsningar.32 

 

2.4 Bestämmelser vid uppsägning på grund av arbetsbrist 

22 § LAS kan aldrig förhindra en arbetsbrist, utan reglerar endast vilka som får ett skydd och 

vilka som inte får det.33 Huvudprincipen för turordningslistan är ”sist in, först ut”, även kallad 

anciennitetsprincipen vilket innebär att vid uppsägning på grund av arbetsbrist hamnar en 

arbetstagare med kortast anställningstid längst ner på turordningslistan. Men det finns även en 

del andra bestämmelser som arbetsgivaren kan tillämpa när en arbetsgivare skall upprätta en 

                                                           
30 Prop.1973:129 s.125 
31 Glavå, 2011 s.534 
32 Glavå, 2011 s.556 
33 Calleman, 2003 s.19 
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turordningslista. Är det ett mindre företag med högst 10 anställda får arbetsgivaren lov att 

undanta två personer som enligt arbetsgivaren anses vara särskilt betydelsefulla för 

organisationen.34 I rättsfallet AD 2005 nr 32 utreder domstolen vad ”särskilt betydelsefulla för 

organisationen” betyder och menar att det är upp till arbetsgivaren att besluta om undantag. 

Beslutet måste dock kunna prövas rättsligt om det skulle stå i strid mot diskrimineringslagen 

eller god sed på arbetsmarknaden. I rättsfallet35 blir en arbetstagare som diagnostiserats med 

multipel skleros uppsagd på grund av arbetsbrist efter att två arbetstagare blivit undantagna från 

turordningslistan och AD bedömde att turordningen stred mot diskrimineringslagen och att 

arbetsgivaren inte kunde bevisa att de två undantagna arbetstagarna var tillräckligt viktiga för 

organisationen. 

Vidare säger bestämmelserna i 22 § LAS att om det finns flera driftenheter på arbetsplatsen kan 

det upprättas en turordningslista för varje enhet, och om det finns flera kollektivavtal skall varje 

kollektivavtalsområde behandlas var för sig. Det finns även bestämmelser som säger att om en 

arbetsgivare kan skapa fortsatt anställning genom omplacering måste detta erbjudas för 

arbetstagaren. För att en omplacering skall kunna erbjudas krävs det att arbetstagaren har 

tillräckliga kvalifikationer för den nya tjänsten.36 En viktig regel är också att hela LAS är 

semidispositiv vilket innebär att hela paragrafer kan avtalas bort med hjälp av ett lokalt 

kollektivavtal.37 Vid arbetsbrist är det inte helt ovanligt att dessa bestämmelser nyttjas och att 

arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen gemensamt kommer fram till en turordningslista 

som skall tillämpas, de skapar tillsammans en så kallad avtalslista.38 

Kommer arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen inte överens om en avtalslista och vilken 

turordning som ska gälla är det lagen som istället blir tillämplig. Då är det framförallt 

anciennitetsprincipen som gäller och om två arbetstagare har lika lång anställningstid är det den 

arbetstagare med högst ålder som har företräde i turordningslistan.39 Det finns även 

bestämmelser som säger att arbetstagare som på grund av nedsatt arbetsförmåga har beretts 

särskild sysselsättning skall oberoende av turordningen få företräde till fortsatt anställning.40 

                                                           
34 22 § 2 st LAS 
35 AD 2005 nr 32 
36 22 § 3-4 st LAS 
37 2 § 3 st LAS 
38 Nycander, Svante. Sist in först ut – LAS och den svenska modellen. 2010. s.9 
39 ibid s.9 
40 23 § LAS 
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När lagen upprättades ansågs dessa två arbetstagargrupper vara speciellt utsatta på 

arbetsmarknaden och därför fick de ett tyngre skydd vid upprättande av en turordningslista.41 

 

2.4.1 Turordningskretsar 

Turordningskretsarna kan skapas på flera olika sätt och det är upp till arbetsgivaren hur dessa 

kretsar skall upprättas.42 Det handlar framför allt om olika driftenheter och 

kollektivavtalsområde, vilket gör att turordningskretsarna kan påverkas både av geografiska 

och fackliga förhållande. Dessa inskränkningar gör att det blir möjligt att utforma 

turordningskretsarna på flera olika sätt, och inskränkningarna har fått en del kritik eftersom det 

innebär att skyddet mot den svagare arbetstagaren försvinner. När arbetsgivaren själv har 

möjlighet att skapa sina egna turordningskretsar kan det anses som att arbetsgivaren kan skapa 

en arbetsbristsituation för endast vissa arbetstagare.43 Storleken på turordningskretsen spelar 

stor roll för vilka arbetstagare som blir uppsagda och när en arbetsgivare har en vilja att skapa 

mindre turordningskretsar är det lätt att det uppfattas som att syftet med arbetsbristen är att säga 

upp specifika arbetstagare. I arbetstagarorganisationer finns det en uppfattning om att 

arbetsgivaren kan ”passa på” att säga upp arbetstagare som de vill ha bort från organisationen 

men som inte går att säga upp på grund av personliga skäl, till exempel för att uppsägningen 

har ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna.44 En större turordningskrets kan 

däremot vara att föredra från arbetsgivarens sida när en hel driftenhet skall läggas ner. Om 

arbetsgivaren skapar en sammanslagning mellan två driftenheter som tillsammans skapar en 

gemensam turordningskrets ökar också chansen för arbetsgivaren att kunna behålla den mest 

kompetenta personalen.45 Det är vanligt att arbetsgivaren vill undvika att förelägga arbetsbrist 

inom sin kärnverksamhet och därför kan sidosysslor inom organisationen bli mer drabbade av 

arbetsbrist. Sidosysslor inom organisationen kan till exempel vara lager, eller städarbete vars 

arbetsuppgifter ofta inte anses vara lika värdefulla för företaget.46 

2.4.1.1 Avtalsområde och driftenheter 

I lagförslaget47 till LAS föreslogs möjligheter till driftinskränkningar där arbetsgivaren skulle 

kunna skapa turordningslistor för varje kategori av arbetstagare utan att det skulle få 

                                                           
41 Prop. 1973:129 s.157 
42 Ibid s.261 
43 Glavå, 2011 s.553 
44 DS 2002:56 s.8 
45 Nycander, 2010 s.56 
46 Calleman, 2003 s.19 
47 Prop.1973:129 
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konsekvenser för andra yrkesgrupper inom organisationen. Argumentationen kring förslaget 

handlade om att det måste kunna gå att dela upp driftenheterna på större företag som driver 

flera helt olika rörelser under samma tak. Om en avdelning är i behov av förändring skall det 

inte behöva påverka andra helt oberoende avdelningar. Problematiken låg i att försöka 

kategorisera arbetstagare och olika yrkesgrupper. Olika begrepp och yrkesbefattningar skulle 

kunna skapa stora tolkningssvårigheter och en snävare indelning var inget som uppmuntrades. 

Men möjligheten att kunna dela in större driftenheter i mindre turordningskretsar var 

fortfarande något som ville lösas. Detta möjliggjordes genom att kunna dela in turordningen 

efter varje kollektivavtalsområde var för sig, vilket innebär att alla arbetstagare som sysselsätts 

i arbete där samma kollektivavtal gäller skall anses tillhöra samma turordningskrets.48  

På arbetsplatser där alla arbetstagare går under samma kollektivavtal kan bestämmelserna om 

avtalsområde skapa en viss problematik då den inte går att tillämpa utefter sitt syfte. 

Problematiken visar sig framför allt i statliga organisationer där det finns ett gemensamt 

kollektivavtal för alla anställda oavsett deras yrkestillhörighet och arbetsuppgifter.49 Ett 

exempel är i AD 1996 nr 149 där 73 hemspråkslärare blivit uppsagda på grund av arbetsbrist 

och frågan var om arbetsgivaren diskriminerat arbetstagargruppen på grund av att inte tillämpa 

kollektivavtalets regler på dem. Alla lärargrupper förutom hemspråkslärarna hade en 

anställningsskyddsgaranti och förbundet menade att hemspråkslärarna blivit diskriminerade på 

grund av att garantin inte tillämpats på hemspråkslärarna och att de istället blivit uppsagda på 

grund av arbetsbrist. AD fastställer emellertid att arbetsgivaren inte har någon skyldighet att 

tillämpa anställningsskyddsgarantin på arbetstagare som inte omfattas av den och skillnaden 

som gjorts på de arbetstagare som omfattas av avtalet och de som inte gör det kan inte anses 

som diskriminerande. Vidare i domslutet menar AD att det framgår tydligt i lagtexten att 

turordningslistan skall upprättas inom varje kollektivavtalsområde och att en 

specialbestämmelse inte är en del av avtalsområdet. Arbetsgivaren har alltså brutit mot 

bestämmelserna i 22 § 3 st LAS och turordningsområdet skall tillämpas för alla som ingår under 

samma kollektivavtal.50  

 

                                                           
48 ibid s.158-160 
49 Calleman, Catharina. Turordning vid uppsägning. Stockholm, 2000. s.107 

50 AD 1996:149 
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2.4.2 Avtalsturlistor 

Eftersom att LAS är semidispositiv går bestämmelserna i lagen att avtala bort med hjälp av ett 

kollektivavtal. Detta skapar en större flexibilitet på arbetsmarknaden och en möjlighet att 

anpassa anställningsavtal mer till varje bransch. Arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen 

kommer gemensamt fram till en avtalslista som skall tillämpas och arbetstagaren kan endast 

sätta sig emot en avtalslista i vissa begränsade situationer. Det kan vara om ett avtal skulle vara 

diskriminerande eller på annat sätt strida mot god sed på arbetsmarknaden, det kan också 

motsägas om avtalet på ett opassande sätt skulle kringgå lagens regler.51  Ett exempel är rättsfall 

AD 2011 nr 37 där ett flygbolag skapat en avtalsturlista och sagt upp 25 kabinanställda på grund 

av arbetsbrist. Avtalsturlistan skapades utefter de arbetstagare som var pensionsberättigade, det 

vill säga dem som fyllt 60 år. Syftet med att skapa en sådan avtalslista var att dessa arbetstagare 

redan hade en försörjning genom sin pension. AD bedömde dock att arbetstagarna utsatts för 

direkt åldersdiskriminering och ett missgynnande på grund av sin ålder.52  

 

2.4.3 Tillräckliga kvalifikationer 

Kravet på tillräckliga kvalifikationer är det enda undantaget från reglerna som skapar 

företrädesrätt för arbetstagare med längst anställningstid och högst ålder.53 Tillräckliga 

kvalifikationer blir tillämpningsbart i en arbetsbristsituation där en arbetstagares 

arbetsuppgifter försvinner, och där samma arbetstagare har längre anställningstid än andra 

arbetstagare inom samma turordningskrets vars uppgifter finns kvar.54 Principen är att en 

arbetstagare inte kan göra anspråk på ett arbete som denne inte klarar av, utan kraven är att 

arbetstagaren antingen behåller sina egna arbetsuppgifter eller erbjuds ett nytt arbete som 

arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för. Arbetsgivaren får inte ställa högre 

kompetenskrav på arbetstagaren än vad som är relevant för tjänsten, eller de allmänna 

kvalifikationer som krävs av den som skulle söka sådan anställning som det är frågan om. 

Arbetsgivarens uppgift är alltså inte att avgöra vem som är mest lämpad för arbetet utan bara 

om en arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer för arbetet ifråga och sedan behålla de 

arbetstagare som har längst anställningstid av alla dem som har tillräckliga kvalifikationer. 

Arbetsgivaren kan heller inte kräva att arbetstagaren skall behärska de nya arbetsuppgifterna 

fullt ut, utan måste acceptera en viss inlärningsperiod. Skapar en omorganisation en helt ny 

                                                           
51 DS 2002:56 s.398 
52 AD 2011 nr 37 
53 Calleman, 2000 s.138 
54 Glavå, 2011 s.560 
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befattning är det dock arbetsgivaren som fritt kan formulera de merit- och kvalifikationskrav 

som krävs för tjänsten, och som därmed anses vara tillräckliga kvalifikationer.55   

Bestämmelserna om tillräckliga kvalifikationer har stor betydelse för vilka arbetstagare som 

skall ha rätt till fortsatt anställning och kan påverka turordningslistan mycket.56 I praktiken 

innebär bestämmelserna att arbetstagare med lägre kompetens löper större risk att hamna långt 

ner på turordningslistan och att anciennitetsprincipen helt byts ut mot regler som innebär att 

arbetsgivaren har möjlighet att behålla den mest kvalificerade personalen.57 Väljer 

arbetsgivaren att dra in en tjänst som tillhör en arbetstagare som är minst kvalificerad och om 

arbetstagaren i fråga inte har kompetens till att utföra några andra arbetsuppgifter blir det också 

denne arbetstagare som kommer att få avsluta sin anställning, oavsett hur lång anställning denne 

har.  

2.4.3.1 Problem kring tillräckliga kvalifikationer 

Utöver att arbetsgivaren beslutar vilka kvalifikationer som krävs för en tjänst och vilka tjänster 

som kommer bli drabbade av arbetsbrist har arbetsgivaren också en möjlighet att påverka vilka 

arbetstagare som får rätt kvalifikationer med hjälp av internutbildningar och 

internrekryteringar. Det är alltid arbetsgivarens ansvar att planera kompetensutvecklingen inom 

organisationen och därför har arbetsgivaren också möjlighet att rikta utbildningsinsatser mot 

vissa arbetstagare eller yrkesgrupper som senare kan bli avgörande vid en bedömning av 

tillräckliga kvalifikationer för en tjänst.58 Burn menar i sin utredning att arbetsgivaren inte 

sällan väljer att gynna arbetstagare som de har en närmre relation till eller som de blivit 

rekommenderade av någon annan när det väljer ut vem som skall få rätt till internutbildningar.59 

En annan problematik är att kunskapskraven i dagens samhälle ökar hela tiden och att 

arbetsgivaren hela tiden väljer att höja kvalifikationskraven vid nyanställningar. Det innebär att 

arbetstagare med lång anställningstid inte längre uppfyller samma kunskapskrav som 

nyanställda gör.60 Ett exempel är från rättsfallen AD 1999:36 och i AD 2010:34 där AD i båda 

fallen bedömt att innehavande av körkort var en tillräcklig kvalifikation på en städfirma. Det 

                                                           
55 Prop 1973:129 s.158-160 
56 Calleman, 2000 s.139 
57 Glavå, 2011 s. 564 
58 ibid s.562-564 
59 Burns, Tom R. Lipponen, Sami. Lilja, Maja. Machado, Nora. Makt, kultur och kontroll över invandrares 
livsvillkor. Den osynliga muren – Om strukturell diskriminering i arbetslivet. Burns, Tom R. Machado, Nora. 
Hellgren Zenia och Brodin, Göran (red.) s.169-231. 2007. s.190 
60 Öman, Sören. Arbetsgivarens möjlighet att ställa upp kvalifikationskrav. Blendow Lexnova Expertkommentar 
- Arbetsrätt, oktober 2013. s.1 
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framgår genom att läsa praxis att arbetsuppgifterna var nästintill desamma som innan 

omorganisationen och kravet på körkort hade upprättats för att effektivisera organisationen. Av 

rättspraxis framgår det att arbetsgivaren hade tydliga motiveringar till varför körkort skulle 

tillämpas och AD bedömde att arbetstagare som saknade körkort inte uppfyllde de 

grundläggande kvalifikationskraven och därmed var också uppsägningarna sakligt grundade.61  

Ulander-Wänman problematiserar detta i sin artikel ”Anställningsskydd och kvalifikationskrav 

i förändring?” från 2016 och menar att när AD bedömer vad som anses vara grundläggande 

kvalifikationer ofta utgår från sin egen målgrupp, vilket många gånger är svenska, välutbildade 

män i 40 års åldern. Detta kan skapa en snedvriden bild av kvalifikationskraven och de 

arbetstagare som faktiskt blir drabbade av dem då det grundläggande kravet i vissa fall kanske 

inte är en lika stor självklarhet för alla grupper i samhället. Ulander-Wänman menar vidare att 

AD:s uppfattningar om kunskapsnivåer skapar normer i arbetslivet om vilka grundläggande 

kvalifikationer som kan förväntas av arbetstagaren. I takt med att fler människor utbildar sig 

ökar risken för att arbetstagare med lägre utbildning brister i uppfyllandet av vad AD betraktar 

som grundläggande kvalifikationer. Detta innebär att lågutbildade arbetstagare har en större 

risk att exkluderas från den trygghet som är grundsyftet med LAS.62  

 

2.5 Förhandlingsskyldighet 

En viktig bestämmelse som arbetsgivaren måste ta hänsyn till innan beslut om uppsägning på 

grund av arbetsbrist tas är att arbetsgivaren har en förhandlingsskyldighet enligt 

bestämmelserna i Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, (MBL).63 

Förhandlingsskyldigheten behandlas i 11-14 §§ MBL där det klargörs att arbetsgivaren på eget 

initiativ skall förhandla med de arbetstagarorganisationer som det finns aktuellt kollektivavtal 

med.64 Saknar arbetsgivaren kollektivavtal måste förhandlingar ske med alla berörda 

arbetstagarorganisationer och om överenskommelse inte ska se på lokalnivå måste 

arbetsgivaren även förhandla med arbetstagarorganisationer på centralnivå.65 Kan parter inte 

                                                           
61 AD 1999:36, AD 2010:34 
62 Ulander-Wänman, Carin. Anställningsskydd och kvalifikationskrav i förändring? Ingår i: Arbetsmarknad & 
Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 22, nr 3/4, 68-82 s. Umeå, 2016. s. 80-81 
63 29 § LAS 
64 11 § MBL 
65 13-14 §§ MBL 
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enas vid en förhandling är det arbetsgivaren som har beslutanderätt66 och om synnerliga skäl 

gäller får arbetsgivaren lov att fatta beslut innan förhandlingsskyldigheten har fullgjorts.67 

 

2.6 Kritik mot 22 § LAS 

Huvudprincipen i 22 § LAS som ofta benämns som ”sist in – först ut” är väl omdiskuterad och 

det finns både för- och motståndare till hur turordningslistan upprättas i dagsläget. Vissa 

motståndare menar att bestämmelserna skapar en stelhet på arbetsmarknaden, dels genom att 

skapa en osäker arbetsmarknad för nya arbetstagare, men även genom att det kan hämma 

tillväxten på den svenska arbetsmarknaden då arbetstagare hellre håller kvar i sina anställningar 

än byter arbete.68 Andra kritiker menar också att principen kan vara negativ för en organisation 

då arbetsgivaren ofta drabbas av arbetsbrist vid lågkonjunktur och att det i en sådan situation är 

extra viktig att kunna behålla de mest kvalificerade arbetstagarna och inte dem med längst 

anställningstid för att kunna vända en nedåtgående trend inom organisationen.69  

LAS har i vissa fall även kritiserats för att bidra till en institutionell diskriminering genom 

anciennitetsprincipen och bestämmelserna om turordningslistan kan vara ett exempel på både 

individuella val och en institutionell struktur som kan vara diskriminerande. Det betyder inte 

att paragrafen är diskriminerande i sig, utan att den kan tillämpas på ett sätt som kan skapa en 

diskriminering i vissa fall. Kritik har riktats mot hur paragrafen är formulerad och hur rutiner 

på arbetsmarknaden har utformats för att särbehandla och exkludera grupper i arbetslivet. 

Framförallt menar kritiker att senioritetsprincipen och den långa anställningstiden missgynnar 

ungdomar och personer med invandrarbakgrund, som är de två grupper som är 

överrepresenterade bland dem med kortast tid i arbetslivet.70 

 

 

 

                                                           
66 Glavå, 2011 s.100 
67 11 § MBL 
68 Nycander, 2010 s.9 
69 Calleman, Catharina. Uppsägningar på grund av arbetsbrist i den ekonomiska krisen. Ingår i: Rätten i den 
ekonomiska krisen, s.163-190. 2011.  s. 164 
70 SOU 2006:79 s.177 
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2.7 Den utsatta arbetstagaren  

I propositionen till LAS71 går det att utläsa att syftet med lagen var att skapa en större 

anställningstrygghet för arbetstagaren och det fanns ett speciellt intresse att skydda de 

arbetstagargrupper som var mer utsatta på arbetsmarknaden. Genom den strukturförändring 

som genomsyrade den svenska arbetsmarknaden under 70-talet72 gick det att utläsa att den äldre 

arbetskraften samt arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga var särskilt utsatta. Men det fanns 

även andra arbetstagargrupper som hade det svårt på arbetsmarknaden, och grundsyftet var att 

skapa en lag som tillfredsställde alla berörda arbetstagares situationer.73  

Utredningen återkommer systematiskt till den äldre arbetskraftens utsatthet, och i början av 70-

talet utfärdades även en provisorisk lagstiftning för att stödja den äldre arbetskraften.74 Andra 

arbetstagargrupper som var extra utsatta på arbetsmarknaden var unga arbetstagare samt 

kvinnor som i stor utsträckning drabbades av arbetslöshet. Den unga arbetskraften uppvisade 

ett mönster av kortare arbetslöshet och hade lätt att etablera sig på nytt på arbetsmarknaden. En 

grupp som däremot drabbades hårdare var den äldre kvinnan som i större utsträckning 

omfamnades av längre arbetslöshetsperioder.75 Trots detta valde lagstiftarna att endast ta 

hänsyn till den äldre arbetskraften samt för arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga.76 I den 

nuvarande lagen finns ingen förstärkt reglering för att skydda kvinnan som också ansågs vara 

en utsatt grupp på den svenska arbetsmarknaden.   

Ytterligare en reflektion som gjordes genom att undersöka förarbetena till LAS var avsaknaden 

av diskussion för den utrikesfödda arbetstagarens utsatthet. Från andra världskrigets slut fram 

till 1970-talet var invandringen till Sverige stor. Dessutom bestod en stor del av invandringen 

på 50- och 60-talet av en arbetskraftinvandring som invandrade till Sverige med syfte att 

arbeta.77 Trots denna utveckling av samhället var denna arbetstagargrupp inget som tog hänsyn 

till när Lagen om anställningsskydd skapades vilket också starkt kan påvisa vart lagstiftarnas 

intresse låg någonstans.  

 

                                                           
71 Prop. 1973:129 
72 SCB, Arbetsmarknaden under 50 år – några karaktäristiska drag, nr.2011:254, 2011 
73 Prop.1973:129 s.20 
74 Lag 1971:202 om visa åtgärder för att främja sysselsättning av äldre arbetstagare på den öppna 
arbetsmarknaden 
75 Prop. 1973:129 s.24 
76 22-23 § LAS 
77 SCB, Efterkrigstidens invandring och utvandring, nr. 2004:5, 2004 s.17 
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3. Den utrikesfödda arbetstagaren 

För att vidare kunna undersöka hur utrikesfödda arbetstagare kan påverkas av ovannämnda 

turordningsregler kommer det nedan att utredas hur situationen på arbetsmarknaden ser ut för 

personer som inte är födda i Sverige. Utredningen görs för att kunna identifiera några 

egenskaper hos utrikesfödda arbetstagare som sedan kan användas för att undersöka om dessa 

egenskaper kan skapa negativa konsekvenser vid upprättande av en turordningslista.  

 

3.1 Dagens arbetsmarknad för utrikesfödda 

Situationen på den svenska arbetsmarknaden är avsevärt sämre för utrikesfödda i jämförelse 

med inrikes födda. Utrikesfödda har en lägre sysselsättningsgrad, en högre arbetslöshet och fler 

befinner sig utanför arbetskraften.78 Den svagare sysselsättningen kan förklaras med hjälp av 

flera olika faktorer. Det handlar framförallt om individens-, arbetsgivarens- och politiska 

egenskaper.79  

Arbetsgivare har visat sig ha en negativ inställning till att anställa invandrare till sina 

organisationer. I Burns utredning från 2004 redovisades det att både arbetsgivare och 

arbetsförmedlare menade att invandrare borde vara tacksamma för vilket arbete de än fick, även 

om de inte alls motsvarade deras kompetensnivå och utbildning. Arbetsgivare menade även att 

invandrare borde ta emot vilket arbete som helst eftersom detta kan leda till andra arbeten i 

framtiden.80  

Många högutbildade personer som flyttat från länder utanför Europa till Sverige har haft svårt 

att få arbete som når upp till deras kvalifikationer och genom undersökningar har det visat sig 

att endast 39 % av utomeuropeiska invandrare hade arbete som motsvarade deras 

kvalifikationsnivå. Dessa siffror går att jämföras med 85 % av alla svenskfödda som har ett 

arbete som motsvarar utbildningen.81 I en rapport från TCO visade det sig att chefspositioner 

för utrikesfödda var väldigt ovanligt, och bland flera yrkesområden fanns inte en enda chef som 

var utrikesfödd.82  

                                                           
78 SOU 2011:11. Långtidsutredning 2011, Huvudbetänkande. Bilaga 4 LU2011 s.277 
79 Ibid, s.274 
80 Burns, Tom R. Lipponen, Sami. Lilja, Maja. Machado, Nora, 2007 S.171 
81 SOU2005:56 s.274 
82 Ibid. 
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En anledning till detta kan dock vara att utrikesfödda i genomsnitt har lägre utbildning är 

personer som är födda i Sverige. Den största skillnaden ligger i personer som har förgymnasial 

utbildning och många invandrare har en utbildning som är svår att mäta i jämförelse med den 

svenska grundskolan.83 Men oavsett utbildningsnivån har det visat sig att det är svårt för 

utrikesfödda att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, och Integrationsverket gjorde 

2002 en rapport där de kom fram till att utrikesfödda har svårare att ta fördel av sin utbildning 

för att få mer kvalificerade arbeten än personer som är födda i Sverige har.84  

I vissa situationer kan språksvårigheter vara anledningen till varför skillnaden på 

arbetsmarknaden ser ut som den gör. I den ovannämnda rapporten från Integrationsverket 

konstaterades det dock att även om personen besatt goda kunskaper i svenska så kvarstod 

samma problematik med att få en anställning. Arbetsgivare sätter krav på goda kunskaper i 

svenska och tar ingen hänsyn för vilken form av anställning det rör sig om, skall personen arbeta 

som journalist kan kravet på perfekt svenska vara relevant, men om det istället handlar om andra 

arbeten där språket inte har lika stor påverkan för arbetsuppgifterna som skall utföras kan ett 

språkkrav istället utgöra diskriminering.85 En brytning på ett annat språk kan jämföras med 

olika dialekter i Sverige och undersökningar har visat att en stor problematik ligger i 

arbetsgivarens inställning. Att bryta på norska, engelska eller tyska anses vara mer accepterat 

än att bryta på t ex turkiska eller arabiska och mycket tyder på att detta har sitt ursprung i 

arbetsgivares och arbetsförmedlares värderingar av personer från andra länder.86 

Utrikesfödda är starkt överrepresenterade inom vissa yrken och sektorer, och dessa yrken har 

ofta gemensamt att de är lågkvalificerade och har lägre löner än andra yrken på 

arbetsmarknaden. Anställningar inom lager, städ, hotell och restaurang är väldigt vanliga för 

utrikesfödda arbetstagare och de branscher som är mest överrepresenterade är industri, service, 

vård och omsorg.87  

Hur länge en person vistats i Sverige har stor betydelse för sysselsättningsgraden. Att personer 

som precis kommit till Sverige har lägre sysselsättningsgrad än personer som är födda i Sverige 

kan kännas självklart, det intressanta är att undersöka hur utvecklingen ser ut under en längre 

tid. Det har visat sig att sysselsättningsgraden ökar i takt med vistelsetiden och högst är den för 

                                                           
83 LU2011 s.277 
84 Integrationsverket, rapport integration 2003 s.41 
85 Ibid, s.38-39 
86 SOU 2005:56 s.281 
87 SOU 2005:56 s.259 
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personer som bott i Sverige i mer än 20 år.88 I samma rapport konstaterades det att ju kortare 

vistelsetid en person har ju känsligare blir arbetstagaren också för konjunkturer. 

Sysselsättningsgraden för utrikesfödda som vistats mindre än 10 år i Sverige ökar vid 

högkonjunkturer då företag har möjlighet att nyanställa. Men vid lågkonjunkturer då många 

företag måste göra nedskärningar blir denna grupp av arbetstagare starkast drabbad. Detta kan 

bland annat beror på osäkra anställningsförhållande hos många utrikesfödda arbetstagare. För 

dem som har fasta anställningar kan regleringarna i LAS påverka eftersom de missgynnar 

arbetstagare med kortast anställningstid. Det har också visat sig att om anställningstiden för en 

utrikesfödd arbetstagare är lika lång som för någon som är född i Sverige tenderar ändå den 

utrikesfödda arbetstagaren att förlora sin anställning i större utsträckning.89   

 

3.2 Arbetsgivarens uppfattning om utrikesfödda arbetstagare 

Det är inte ovanligt att arbetsgivare skapar sig egna uppfattningar gällande hela kategorier av 

människor enbart baserat på fåtal egna upplevelser. Generaliseringar sker av en hel grupp 

människor som sedan ligger till grund vid anställningar eller bedömningar av arbetstagare.90 

Har en arbetsgivare negativa erfarenheter av en arbetstagare från ett visst land är det inte 

ovanligt att arbetsgivaren medvetet väljer att inte anställa andra arbetstagare från samma land. 

Det är svårt att se att liknande resonemang används när det handlar om en svenskfödd 

arbetstagare. Skulle en arbetstagare som är född i Sverige missköta sin anställning påverkar 

eller förändrar det inte arbetsgivarens syn på andra arbetstagare från Sverige i samma 

utsträckning och andra arbetstagare blir heller inte negativt behandlade i framtiden på grund av 

vad en annan arbetstagare har gjort.91  

Enligt Integrationsverket menar arbetsgivare som blivit intervjuade att svenska normer, 

attityder och värderingen är viktiga på arbetsplatsen för en effektiv produktion. Arbetsgivarna 

menade att mångfald inte är produktivt utan att personer med bakgrunder i andra kulturer har 

svårt att utföra ett effektivt arbete på den svenska arbetsmarknaden. Ju längre från Sverige 

personen ifråga är uppvuxen ju svårare skulle personen också ha för att kunna anpassa sig till 

den svenska arbetsmarknaden menade de intervjuade arbetsgivarna. Dessa fördomar har dock 

                                                           
88 Integrationsverket, Rapport integration 2005 s.33 
89 Ibid s.33-34 
90 Burns, Tom R. Lipponen, Sami. Lilja, Maja. Machado, Nora, 2007 S.190-191 
91 Ibid, s.199 
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inte visat sig ha någon sanning alls i sig och det går inte att säga att en person är mindre 

produktiv på den svenska arbetsmarknaden enbart baserat på var den är född.92  

Många arbetsgivare ställer också krav på att arbetstagaren skall veta hur man beter sig efter 

svenska normer och hur olika saker fungerar i Sverige. Dessa krav blir som en ond cirkel för 

många utrikesfödda arbetstagare eftersom det kanske oftast är lättast att lära sig dessa osynliga 

regler på just en arbetsplats.93 

 

3.3 Hypotetiskbild av den utrikesfödda arbetstagaren 

Med ovanstående studier som bakgrund går det att identifiera ett fåtal egenskaper som kan 

särskilja den utrikesfödda arbetstagaren på den svenska arbetsmarknaden. Många utrikesfödda 

personer har en lägre utbildning än personer som är födda i Sverige, och bland arbetstagarna 

som har en högre utbildning är det en stor andel som inte har arbeten som når upp till deras 

kompetensnivå. Det går även att utläsa att utrikesfödda arbetstagare är mer aktiva inom vissa 

branscher och anställningar inom lager, städ, hotell och restaurang är vanligt.  

Vad som framkommer vid flera olika tillfällen i utredningen är arbetsgivarens inställning inför 

utrikesfödda arbetstagare. Det är inte ovanligt att arbetsgivare har normer och värderingar som 

påverkar deras inställning för utrikesfödda personer. Arbetsgivare har gjort uttalande om att 

invandrare ska vara glada för vilket arbete de än får och andra arbetsgivare menar sig påstå att 

utrikesfödda arbetstagare inte skulle kunna utföra lika effektivt arbete som en arbetstagare som 

var född i Sverige skulle kunna. 

 

3.4 Strukturell diskriminering 

Trots diskrimineringslagen som finns i Sverige förekommer det ändå diskriminering på 

arbetsmarknaden på flera olika sätt. Det handlar framförallt om normer och inställningar som 

genomsyrar den svenska arbetsmarknaden och när vi tar för givet att människor är annorlunda 

blir diskrimineringen i första hand en fråga om vilka attityder vi har inför det som är 

annorlunda.94 Trots att det finns en medvetenhet i samhället om problemen kring diskriminering 

                                                           
92 Integrationsverket, Rapport integration 2001 s.47 
93 Burns, Tom R. Lipponen, Sami. Lilja, Maja. Machado, Nora, 2007 S.200 
94 SOU 2006:59 s.15 
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är det sällan som de underliggande orsakerna till diskrimineringen faktiskt har undersökts. Ofta 

handlar det om så mycket mer än vad som går att se och en del av problematiken kan ligga i 

dolda eller oavsiktliga handlingar som indirekt drabbar vissa grupper i samhället. Det finns tre 

olika kategorier av diskrimineringar som ofta används när det pratas om diskriminering i 

samhällets strukturella och institutionella sammanhang och det är, individuell-, institutionell- 

och strukturell diskriminering.95 Ofta kan begreppet strukturell diskriminering användas som 

ett samlingsnamn för dessa tre kategorierna och avser då regler, normer, rutiner, vedertagna 

förhållningssätt och beteenden i institutioner och andra samhällsstrukturer som på flera olika 

sätt skapar hinder för etniska minoriteter att få samma rättigheter som resten av befolkningen 

har.96  

Individuell diskriminering kan beskrivas som handlingar som utförs av enskilda personer som 

avsiktligt har negativ effekt på personer som tillhör utsatta grupper i samhället. Det behöver 

inte alltid vara en individ med högre maktposition som utför dessa handlingar utan 

diskriminering kan också utföras från personer som tillhör mer utsatta grupper. Förklaringen 

till det kan vara att en individ vill distansera sig själv från sin egna grupp, eller att de helt enkelt 

är så pass påverkade av normerna i samhället att de agerar utefter vad som förväntas av en.97 

Institutionell diskriminering innebär automatisk eller rutinmässig tillämplig av institutioners 

policy, rutiner, normer och arbetssätt och hur dessa kan påverka olika grupper i samhället på 

olika sätt. Även beteende för de individer som arbetar och kontrollerar dessa institutioner räknas 

som institutionell diskriminering. Institutioner är uppbygga av både formella strukturer som, 

regler, lagar, förordningar samt informella strukturer som, beteendenormer, rutiner och 

konventioner. Både de formella och informella strukturerna kan vara med och bidra till 

diskriminering, både i form av regler som är missgynnande för en viss grupp, men också i form 

av arbetssätt som gör att diskrimineringen blir omfamnad av institutionens rutiner och normer 

och blir då också svårare att både upptäcka och åtgärda.98 

Strukturell diskriminering syftar mer på samhällets institutionella ordning, normer och 

organiseringsformer och det går att se att samhället oavsiktligt ofta diskriminerar grupper med 

annan etnisk bakgrund än majoriteten i samhället. Ofta är samhället uppbyggt på gamla 

etablerade ideologier och syftet är kanske inte att diskriminera någon, men i praktiken kan vissa 

                                                           
95 SOU 2005:41 s.31 
96 Kommittédirektiv 2003:118 Strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet. 
97 SOU 2005:41 s.31 
98 Ibid s.32-33 
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grupper i samhället ändå bli mer negativt påverkade än andra. Den strukturella diskrimineringen 

bidrar till att diskrimineringen blir mer systematisk, vardaglig och kan uppfattas som mer 

normal. Det kan ibland vara svårt att särskilja på institutionell- och strukturell diskriminering 

och de båda uppfattas som neutrala men resulterar senare i särbehandling mot mindre grupper 

i samhället samt att det gynnar majoriteten i samhället.99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99 SOU 2005:41 s.32 



24 
 

4. Analys 

4.1 Arbetsledningsrättens påverkan på turordningslistan 

Genom den rättsutredning som har gjorts ovan går det att utläsa att arbetsgivaren har rätt att 

ensam leda och fördela arbetet inom organisationen och arbetstagaren har ingen möjlighet att 

kräva att beslut från arbetsgivaren skall vara rättvisa.100 Inom dessa befogenheter ligger även 

rätten att besluta om det föreligger arbetsbrist inom organisationen och genom rättspraxis101 går 

det att utläsa att AD inte anser sig ha behörighet att ifrågasätta arbetsgivarens 

företagsekonomiska bedömningar.  

Efter att ha granskat bestämmelserna i 22 § LAS går det således att se att arbetsgivaren har goda 

förutsättningar för att påverka turordningslistan. Dels genom att besluta om det finns en 

arbetsbristsituation, men även genom att besluta om vart i organisationen arbetsbristen skall 

föreligga. Arbetsgivaren kan även påverka hur stor turordningskretsen skall vara genom att 

besluta om den endast skall omfatta ett enskilt avtalsområde eller om den skall omfatta ett helt 

driftområde. Alla dessa beslut påverkar turordningslistan och beroende på hur turordningslistan 

upprättas påverkar det även vilka arbetstagare som kommer bir drabbade av uppsägning.  

Vidare i bestämmelserna om upprättandet av en turordningslista har arbetsgivaren en möjlighet 

att omplacera arbetstagare inom organisationen om de har tillräckliga kvalifikationer för annat 

arbete. Det finns ingen definition för vad som räknas som tillräckliga kvalifikationer utan det 

är upp till arbetsgivaren att formulera dessa kunskapskrav.102 Genom att arbetsgivaren själv kan 

formulera vilka kvalifikationskrav som är lämpliga103 finns det också en möjlighet för 

arbetsgivaren att skapa krav som kan passa bättre eller sämre in på vissa arbetstagare. Detta i 

sin tur kan innebära att arbetstagare som har en lång anställningstid kan sägas upp oberoende 

av turordningslistan på grund av att de saknar tillräckliga kvalifikationer för den nya tjänsten.   

Det är dock viktigt att ha i åtanke att arbetsledningsrätten omfattas av en förhandlingsskyldighet 

med berörda arbetstagarorganisationer innan viktigare beslut inom organisationen får tas.104 

Förhandlingsskyldigheten kan ses som både positiv och negativ beroende på vems intresse som 

väljs att ta i beaktning. Från arbetstagarnas sida kan förhandlingsskyldigheten ses som trygghet 

eftersom den medför att arbetstagarorganisationerna får lov att säga sin åsikt innan beslut skall 

                                                           
100 Rönnmar, 2004 s.43 
101 AD 1993 nr 102 
102 Calleman, Catharina. Turordningsreglerna och flexibiliteten. Juridisk tidsskrift. Nr. 4 1999  s.813 
103 Prop 1973:129 s.158 
104 11-14 §§ MBL 
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fattas. Från arbetsgivarens sida går det dock att se att förhandlingsskyldigheten är en 

inskränkning på arbetsledningsrätten då den skapar begränsningar i arbetsgivarens möjligheter 

att göra förändring inom verksamheten. Skulle parterna vara oense efter förhandling behöver 

arbetsgivaren således inte ta arbetsgivarorganisationens åsikter i beaktning.105 Inskränkningen 

kan därför anses som väldigt liten och arbetsgivarens möjligheter att utföra beslut med hjälp av 

arbetsledningsrätten behöver inte påverkas avsevärt.  

Att LAS är semidispositiv kan också ha en inverkan på turordningslistan, och genom 

förhandlingar kan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen tillsammans göra avtal som 

avviker från lagen. Avtalslistor som slutits skall ha godkänts av den lokala- eller centrala 

arbetstagarorganisationen och de semidispositiva bestämmelserna innebär å ena sidan att 

arbetsgivaren kan göra avvikelser från lagen, men å andra sidan att arbetsledningsrätten är 

beroende av en gemensam överenskommelse med arbetstagarorganisationen.  

Vad som är återkommande under hela rättsutredningen är att arbetsledningsbeslut inte får strida 

mot god sed på arbetsmarknaden eller vara diskriminerande. Detta gäller både vid upprättande 

av turordnings- och avtalslistor, vid bedömningar av kvalifikationskrav samt generellt för alla 

arbetsledningsbeslut, och i de tvister som uppkommit om turordningslistor är det just 

diskriminering av arbetstagare som ifrågasatts.  

DL är, till skillnad från LAS semidispositiva regler, en tvingande lagstiftning och kan inte 

avtalas bort med hjälp av andra avtal.106 Arbetsgivaren kan således inte göra en 

överenskommelse som är diskriminerande eller missgynnande med hänsyn till någon av 

diskrimineringsgrunderna. I AD 2011:37 där kabinpersonal blev uppsagda utefter en avtalslista 

som gjorts efter personalens pensionsålder bedömdes avtalslistan som direkt diskriminering på 

grund av ålder och domstolen menade att en sådan avtalslista inte var förenligt med 

bestämmelserna i DL. I Svea-Corona-fallet där ett rederi sa upp personal på grund av att de var 

finsktalande beslutade domstolen att uppsägningen stred mot god sed på arbetsmarknaden. 

Arbetsgivaren motiverade uppsägningen med att sjösäkerheten krävde att alla var 

svensktalande, men kunde inte styrka att ett sådant krav var nödvändigt.  Från rättspraxis 

framgår det dock att om beslutet hade kunnat motiverats sakligt och om arbetsgivaren hade 

                                                           
105 Glavå, 2011 s.100 
106 1 kap 3 § DL 
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kunnat bevisa att språkkravet var väsentligt för säkerheten ombord skulle diskriminering inte 

anses ha förelegat.107  

I de båda ovannämnda rättsfallen skapas det således en konflikt mellan arbetsledningsrätten och 

diskrimineringslagen och för att ett arbetsledningsbeslut inte skall anses som diskriminerande 

måste arbetsgivaren kunna motivera varför speciella beslut har tagits. Det går även genom det 

sistnämnda rättsfallet att konstatera att om arbetsgivaren sakligt kan motivera varför beslut har 

tagits behöver det inte anses som diskriminering trots att det kan missgynna en viss grupp av 

arbetstagare. 

 

4.2 Hur påverkar bestämmelserna i 22 § LAS utrikesfödda arbetstagare?  

Huvudprincipen med turordningslistan är ”sist in, först ut” och grundtanken med bestämmelsen 

var att den skulle skydda den äldre, mer utsatta arbetstagaren som varit anställd länge och skulle 

ha svårare att få en ny anställning efter en uppsägning.108 En allmän syn på principen är också 

att den ses som en rättviseprincip där den arbetstagare som varit mest trofast mot sin 

arbetsgivare skall belönas vid en arbetsbristsituation.109 Problematiken med denna uppfattning 

och princip skapas när alla arbetstagare inte har samma förutsättningar för att bygga upp lika 

lång anställningstid. Integrationsverket har gjort undersökningar som visar att personer som 

inte är födda i Sverige drabbas hårdast vid arbetsbristsituationer under deras 10 första år i 

Sverige.110 Sambandet kan förklaras med den enkla anledning att den utrikesfödda 

arbetstagaren inte varit aktiv på den svenska arbetsmarknaden tillräckligt länge för att ha kunnat 

bygga upp en anställningstid som motsvarar många arbetstagare som arbetat i Sverige hela sina 

liv. Anciennitetsprincipen bidrar till att arbetstagare konkurrerar om sin plats på 

turordningslistan på helt olika villkor, där den inrikes födda arbetstagaren har ett stort försprång 

gentemot den utrikesfödda.  

Genom den hypotetiska bild som beskrivits i rättsutredningen baserat på statistisk information 

och utredningar går det att se att utrikesfödda i större utsträckning har anställningar som inte 

tillhör företagets kärnverksamhet utan arbetar med sidosysslor inom organisationen. I 

rättsutredningen konstaterades det att områden som blir mer drabbade av arbetsbrist är just 

                                                           
107 Se AD:s resonemang i AD 1983:107 
108 Prop.1973:129 s.20 
109 Calleman, 1999 s.808 
110 Integrationsverket, 2005 s.33 
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dessa kollektivavtalsområden som inte tillhör företagets huvudsyssla.111 Det finns alltså en risk 

att en arbetstagare som har en anställning som inte tillhör företagets kärnverksamhet har större 

risk att utsättas för arbetsbrist. Det går följaktligen att se att arbetsgivaren inte gör ett aktivt val 

att skapa turordningskretsar som kan missgynna utrikesfödda arbetstagare, utan arbetsgivaren 

skapar turordningskretsar som är mest gynnsamma för organisationen. På grund av hur 

arbetssituationen ser ut för många utrikesfödda arbetstagare kan detta således innebära att fler 

utrikesfödda blir drabbade när ett företag måste säga upp personal på grund av arbetsbrist. 

Problematiken ligger alltså inte i att arbetsgivaren vill säga upp personer som inte är födda i 

Sverige, utan det riktiga problemet ligger i att integrationen görs så att många utrikesfödda får 

anställningar och söker sig till branscher som är mer utsatta för arbetsbristsituationer.  

Efter att ha studerat bestämmelserna kring omplacering och tillräckliga kvalifikationer går det 

att konstatera att det är en omtalad bestämmelse med flera svårigheter i hur den tillämpas i 

praktiken. En stor problematik kan ses i att arbetsgivaren höjer kvalifikationskraven vid 

nyanställningar vilket gör att en arbetstagare men lång anställningstid till slut kan sakna rätt 

kompetens i jämförelse med övriga nyanställda arbetstagare.112 Genom att undersöka 

bestämmelsen ur den utrikesföddas arbetstagarens perspektiv går det således att visa även på 

andra situationer som kan skapa problematik. För att få rätt kompetens och kunna vara 

konkurrenskraftig vid en bedömning av tillräckliga kvalifikationer kan internutbildning vara en 

viktig komponent. Detta gör att arbetsgivaren har en möjlighet att redan innan en 

arbetsbristsituation uppstår i princip kunna välja ut vilka arbetstagare som de vill ge djupare 

kompetens inom olika områden.113 Det har visat sig att nätverkskontakter kan vara avgörande i 

sådana situationer och att arbetsgivare kan välja att gynna personer de känner eller som de har 

blivit rekommenderade av någon114. Med tanke på statistik som behandlats ovan om att vissa 

branscher helt saknar utrikesfödda arbetstagare på chefspositioner115 går det att göra en 

generalisering om att det finns fler arbetsledare med en svensk bakgrund än vad det finns 

arbetsledare med utrikesfödd bakgrund. I gengäld skapar detta fördelar för en inrikes född 

arbetstagare eftersom det är större chans att två personer som är födda och uppvuxna på samma 

ställe känner varandra eller har gemensamma kontakter än vad det är för en utrikesfödd som 

endast vistats i landet några få år.  

                                                           
111 Calleman, 2003 s.19 
112 Öman, 2013 s.1 
113 Glavå, 2011 s. 562-564 
114 Burns, Tom R. Lipponen, Sami. Lilja, Maja. Machado, Nora, 2007 S.190 
115 Eriksson, 2011 s.283 
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Ytterligare en situation kan vara, precis som nämnt ovan, att utrikesfödda arbetstagare inte 

arbetar inom organisationens kärnverksamhet vilket gör att arbetsgivaren kanske inte väljer att 

internutbilda arbetstagare inom dessa anställningsområden i samma utsträckning som de gör 

för arbetstagare som arbetar inom kärnverksamheten. 

 

4.3 Kan 22 § LAS vara ett exempel på strukturell diskriminering? 

I Sverige är alla människors lika värde grundlagsstadgat och RF fastställer att alla människor 

skall behandlas med respekt och att ingen skall missgynnas på grund av etnisk tillhörighet.116 

Sverige har även en diskrimineringslag som tydligt formulerar att diskriminering på grund av 

etnicitet är förbjudet på arbetsmarknaden och vidare bekräftar praxis att arbetsledningsbeslut 

inte får vara diskriminerande.117 Trots detta breda skydd går det ändå att se att det genom vissa 

regler, beslut och handlingssätt förekommer en form av strukturell diskriminering på 

arbetsmarknaden. 

Ett exempel är när AD i rättsfallen AD1999:36 och AD2010:34 väljer att göra bedömningar i 

vad som skall anses som tillräckliga kvalifikationer utan att ta hänsyn för vilka arbetstagare 

som kommer bli drabbade av ett sådant beslut. Det uppstår då en konflikt där domstolen måste 

sätta den utsatta arbetstagaren i relation till arbetsgivarens möjligheter att utföra ett effektivt 

arbete. Den strukturella diskrimineringen visar sig i domstolens bedömning genom att AD 

endast lägger vikt på om arbetsgivaren kan motivera varför kvalifikationskravet behövs, men 

aldrig ifrågasätter hur det kan påverka utsatta arbetstagare på arbetsmarknaden.118 När AD gör 

bedömningar om att det är accepterat att öka kvalifikationskraven kommer det skapa normer på 

arbetsmarknaden där det är tillåtet att hela tiden höja kraven på arbetstagaren vilket också 

kommer resultera i ett missgynnande för vissa utsatta arbetstagargrupper. Enligt en artikel från 

SCB har det visat sig att utländska kvinnor är den grupp som har lägst andel körkort i 

samhället119, och genom att då bedöma körkort som en grundläggande kompetens kan det 

påverka denna arbetstagargrupps möjligheter att behålla en anställning extra mycket. 

Den strukturella diskrimineringen kan även visa sig i huvudprincipen för 22 § LAS där den 

arbetstagaren med kortast anställningstid hamnar längst ner på turordningslistan. Argumentet 

                                                           
116 1 kap 2 § RF 
117 Se bland annat AD 2011 nr 37 
118 Se AD:s resonemang i AD 2010:34 
119 SCB – Körkort ovanligt bland lågutbildade, 2012. 



29 
 

för att anciennitetsprincipen skall vara ett skydd för den svagare arbetstagaren håller inte i 

samma utsträckning på dagens arbetsmarknad. I rättsutredningen har det konstaterats att 

arbetstagare som inte är födda i Sverige har det avsevärt mycket svårare på arbetsmarknaden i 

jämförelse med inrikes födda arbetstagare.120 Detta i sin tur borde även innebära att den 

utrikesfödda arbetstagaren skall anses som extra utsatt arbetstagargrupp. Att då ha en 

bestämmelse som gör att den utrikesfödda arbetstagaren på grund av sin korta vistelsetid i landet 

inte kan konkurrera med inrikes födda arbetstagares anställningstid skapar ännu ett 

integrationsproblem samtidigt som det blir ett bevis på att det förekommer en strukturell 

diskriminering på den svenska arbetsmarknaden.  

En tredje problematik som kan vara ett exempel på en strukturell diskriminering visas genom 

rättsutredningen där det framgår att normer och värderingar hos arbetsgivaren till stor del kan 

påverka den utrikesfödda arbetstagarens situation på arbetsmarknaden. Det visade sig att många 

arbetsgivare har en inställning om att det som är annorlunda från normen inte är lika bra.121 

Arbetsgivaren hade även höga kvalifikationskrav vid nyanställningar samtidigt som de sätter 

krav på språkkunskaper och har till och med förväntningar på att utrikesfödda arbetstagare skall 

känna till oskrivna regler och normer som finns i det svenska samhället.122 Dessa åsikter och 

värderingar kan skapa ett omedvetet handlingssätt där utsatta grupper blir negativt behandlade. 

Ovan nämndes att arbetsgivaren inte medvetet skapar arbetsbristsituationer inom 

avtalsområden där många utrikesfödda arbetstagare arbetar. Däremot blir den strukturella 

diskrimineringen tydlig eftersom att det är arbetsgivaren som från början rekryterar 

arbetstagare, och de normer och värderingar som arbetsgivaren har kan i stor utsträckning 

påverka vilka anställningar den utrikesfödda arbetstagaren får. Om arbetsgivaren endast 

anställer utrikesfödda arbetstagare till områden inom organisationen som inte tillhör 

kärnverksamheten kommer också denna arbetstagargrupp alltid påverkas mer negativt om det 

sedan uppkommer en arbetsbristsituation.   

Efter att ha utrett praxis går det dock inte att se att arbetsgivare skulle utnyttja bestämmelserna 

i 22 § LAS och sin arbetsledningsrätt för att specifikt säga upp utrikesfödda arbetstagare. Det 

finns flera rättsfall där diskriminering på grund av andra diskrimineringsgrunder behandlas men 

endast ett rättsfall i utredningen123 där etnisk tillhörighet ligger till grund för diskrimineringen. 

Den problematik som går att se för den utrikesfödda arbetstagaren visas istället i att lagen är 

                                                           
120 LU2011 s.277 
121 Burns, Tom R. Lipponen, Sami. Lilja, Maja. Machado, Nora, 2007 s.190-191 
122 Ibid s.200 
123 AD 1983 nr 107 
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utformad på ett sätt som kan missgynna personer med en kortare anställningstid och i en viss 

omfattning även arbetstagare som tillhör olika avtalsområden.  

Problematiken går att koppla till Critical-race-teori som menar att samhället är utsatt för en 

omedveten färgblindhet och är uppbyggt för att passa majoriteten utan att ta hänsyn till 

minoriteter.124 Genom att granska både förarbeten till LAS, samt hur lagen tillämpas i praktiken 

går det att förena dessa teorier till bestämmelserna om ”sist in, först ut”. Principen är 

väletablerad på den svenska arbetsmarknaden och det går att förutsätta att principen används i 

arbetsbristsituationer utan att arbetsgivare och institutioner reflekterar över det missgynnande 

som bestämmelsen kan medföra. Den strukturella diskrimineringen visar sig även redan i 

lagförslaget till LAS där argumentationen om den utsatta arbetstagaren fördes. LAS grundsyfte 

var att skapa en större trygghet för den utsatta arbetstagaren, men genom att inte ens ta upp den 

utrikesfödda arbetstagaren i diskussionen kan även det vara ett bevis på den etniskt strukturella 

diskrimineringen som förekommer. Det går således att konstatera att en etnisk strukturell 

diskriminering kan förekomma på den svenska arbetsmarknaden. Diskrimineringen visar sig 

framförallt i hur arbetsgivare och institutioner agerar i olika situationer men även i lagens 

utformning.  

 

4.4 Finns det ett bättre alternativ än turordningslistan? 

Det går att konstatera att turordningslistan inte är helt oproblematiskt och som tidigare nämnts 

finns det många som ställer sig kritiska till bestämmelserna i 22 § LAS. Genom utredningen 

går det att se att utrikesfödda arbetstagare kan påverkas negativt av regleringen och en annan 

utsatt grupp är unga arbetstagare som riskerar att hamna långt ner på turordningslistan på grund 

utav korta anställningstider. Det är lätt att vara snabb med att kritisera, men det är även viktigt 

att ställa sig frågan till hur bestämmelserna kan utvecklas, eller hur arbetsmarknaden hade sett 

ut utan dessa regleringar. 

Eftersom arbetsledningsrätten är en sådan stark princip och bidrar till att arbetsgivaren har stora 

möjligheter att leda och påverka både arbetet och en arbetsbristsituation inom organisationen 

blir bestämmelserna i 22 § LAS väldigt viktiga för arbetstagaren. Precis som det nämns i 

rättsutredningen ligger arbetstagarens anställningstrygghet i dessa bestämmelser och de medför 

                                                           
124 Carlson, 2013 s.324 
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en trygghet vid en arbetsbristsituation.125 Skulle arbetsgivaren ensam kunna välja vilka 

arbetstagare som skulle sägas upp skulle syftet med LAS och anställningstryggheten helt sättas 

ur spel.  

22 § LAS innehåller flera olika bestämmelser och alla regleringar går att analysera och kritisera 

på olika sätt, men genom denna undersökning går det ändå att göra en slutsats att 

bestämmelserna kompletterar varandra och tillsammans bidrar till en större trygghet för 

arbetstagaren. 

För det första så får vissa arbetstagargrupper som har ansetts som mer utsatta på 

arbetsmarknaden ett starkare skydd tack vare turordningslistans regleringar. En annan aspekt är 

att den yngre arbetstagaren som kan få ett missgynnande på grund av anciennitetsprincipen 

även kan få en fördel på grund av bestämmelserna om tillräckliga kvalifikationer. Denna 

arbetstagargrupp kan i viss mån besitta nyare och specifik kompetens eftersom de har kortare 

tid mellan studier och anställning vilket gör att de kan ha större möjligheter att bli omplacerade 

för att de har tillräckliga kvalifikationer för annat arbete inom organisationen. På så sätt blir 

anciennitetsprincipen inte speciellt avgörande för dessa arbetstagare, utan arbetsgivaren kan 

behålla den kompetens som behövs inom företaget genom att utnyttja bestämmelsen kring 

tillräckliga kvalifikationer vilket istället kan vara en fördel för yngre arbetstagare.  

När vi undersöker utrikesfödda arbetstagares situation går det att konstatera två olika saker 

kring turordningslistan. Det första är att utrikesfödda arbetstagare kan vara mer utsatta vid en 

arbetsbristsituation, och den andra är att det inte är bestämmelserna i sig som är diskriminerande 

eller missgynnande utan att det är integrationen i samhället som kan vara en bidragande orsak 

till varför det ser ut som det gör. Att ändra på bestämmelserna kring turordningslistan känns 

inte som en framgångsrik lösning, men ett alternativ för att arbeta med integrationen och skydda 

den svagare arbetstagaren skulle antagligen behövas.  

Något som diskuterats vid flera tillfällen inom arbetsrätten är förslaget om positiv särbehandling 

på grund av etnicitet som kanske hade kunnat vara ett framgångsrikt alternativ för att skapa en 

bättre integration på arbetsmarknaden. En sådan reglering står också inför många olika problem 

innan det skulle kunna införas, men att arbeta mer aktivt med integrationen tror jag är den enda 

lösningen för att förhindra de problem som går att utläsa ur denna uppsats. 

 

                                                           
125 Glavå, 2011 s.556 
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5. Slutsatser och vidare forskning 

I analysen har det konstaterats att arbetsgivaren genom arbetsledningsrätten har stora 

möjligheter att påverka upprättandet av turordningslistan. Arbetsledningsrätten kan i viss mån 

begränsas av förhandlingsskyldigheten, men den stora inskränkningen ligger i att beslut inte får 

vara diskriminerande eller strida mot god sed på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren måste förhålla 

sig till bestämmelserna i DL när beslut upprättas och om ett beslut skulle strida mot 

diskrimineringslagen måste arbetsgivaren ha en saklig motivering om varför ett sådant beslut 

är nödvändigt. Bestämmelserna i LAS är semidispositiva medans DL är en tvingande 

lagstiftning. Detta innebär att arbetsgivaren kan avtala bort regleringarna kring 

turordningslistan, men aldrig om bestämmelserna i DL. Det går således att se att DL blir utsatta 

arbetstagares största skydd när en turordningslista skall upprättas. 

När det vidare har undersökts hur utrikesfödda arbetstagare kan påverkas av bestämmelserna i 

22 § LAS samt om det förekommer en strukturell diskriminering går det att fastställa att ett 

visst missgynnande kan förekomma. Det går inte att urskilja ett mönster att arbetsgivaren skulle 

använda bestämmelserna om turordningsregler för att säga upp utrikesfödda arbetstagare. 

Problematiken ligger istället i lagutformningen samt i de normer och värderingar som finns hos 

många arbetsgivare. Det går även att ifrågasätta syftet med LAS som är att skydda utsatta 

arbetstagare, men samtidigt har upprättat en bestämmelse som är med och bidrar till att en utav 

de mest utsatta arbetstagargrupperna blir ännu mer utsatta. För att komma till en lösning på 

detta problem är antagligen att arbeta aktivare med integrationen i samhället och ett förslag 

hade kanske kunnat vara att införa en form av positiv särbehandling på grund av etnicitet.  

Det är dock viktigt att minnas att antagande kring utrikesfödda arbetstagares situation på den 

svenska arbetsmarknaden har gjort genom generaliseringar byggda på statistik och utredningar. 

Till vidare studier hade uppsatsen behövt kompletterats med en kvantitativ metod för att 

undersöka den utrikesföddas situation, samt en kvalitativ metod för att utreda arbetsgivares 

attityder och inställningar. En stor problematik kan ses i arbetsgivares och institutioners normer, 

värderingar och handlingssätt och för att skapa en bättre integration och en medvetenhet kring 

den strukturella diskriminering måste denna problematik lyftas ytterligare för att då också 

förhoppningsvis kunna åtgärdas. För fortsatta studier hade även begreppet positiv 

särbehandling på grund av etnicitet kunnat undersökas. Vad innebär en sådan bestämmelse, och 

vilka konsekvenser hade det kunnat få inom arbetsrätten? 
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