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Abstract 

This thesis aims to investigate the signification of qualification requirements that an employer 

imposes for resettlement in redundancy dismissals. Furthermore the aim is to examine how 

the requirement relates to the development of society and highlight possible consequences for 

the employment protection. To determine applicable law a legal dogmatic method is used. 

This method is supplemented with a sociological perspective to illustrate the connection 

between the application of the requirement and the development from an industrial society to 

a knowledge society. Based on this thesis, following conclusions were drawn. In the 

assessment of the requirement the Labour Court takes into account whether the requirement 

is reasonable, substantially and non-discriminatory. The requirement is a minimum criteria 

where the worker meets the same requirements as a new employee, and that is generally 

imposed on the current post. However, essential factors such as company size, financial 

situation, if the post in question is of a specialized nature, matters for the assessment. The 

Labour Court also reason about what would be a reasonable period of apprenticeship, which 

differs from case to case. What constitutes a reasonable time will depend partly on the above 

facts and also on the employee's ability to learn based on previous qualifications. Regarding 

the concept of qualification formal, informal and personal qualifications are included. In 

formal qualifications education, certifications and language skills are counted. The informal 

requirements consist of practical experience and the personal requirements include physical, 

mental abilities, behavior and personal suitability. During the later period of LAS the largest 

proportion of cases that investigates sufficient qualifications consists of education 

requirements, compared to the earlier period when practical experience was dominating. 

Today there are also fewer workers that fulfill the condition than during the early years of 

LAS and the most common reason is lack of education. The opinion that education is of 

importance to achieve the competence required in today's production efficient society leads to 

qualified jobs and a higher standard of qualification requirements. There is a clear connection 

between education and employment. Among the less educated; older and foreign-born people 

are overrepresented. The level of education also differs between the various sectors and 

between different classes. Even young people without secondary education, young people 

with disabilities and foreign-born youths are particularly vulnerable to being caught in long 

periods of unemployment. In summary, these groups tend to be marginalized and get a 

protection that does not provide the same conditions as if they were higher educated, 

Swedish-born and from a privileged class. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Lagen om anställningsskydd (LAS) tillkom 1982 i syfte att skydda utsatta grupper på 

arbetsmarknaden.1 Arbetsmarknaden och samhället i stort har dock förändrats. Dagens 

samhälle är präglat av en ökad globalisering och utveckling inom teknologi vilket har lett till 

att det svenska samhället har gått från ett industrisamhälle till ett kunskapsintensivt samhälle. 

Utvecklingen innebär att företag måste anpassa sig för att produktionen ska vara så effektiv 

som utvecklingen kräver.2 Utvecklingen på arbetsmarknaden har lett till ett ökat behov av 

bredd och kompetens bland företags anställda. Jobb som tidigare kunde ersättas av andra 

individer är numera individuella och specialiserade och därmed inte utbytbara till samma 

grad.3 Arbetsgivare ställer krav på att arbetstagare ska inneha rätt kvalifikationer för att 

behålla sitt arbete vid uppsägningar som sker på grund av arbetsbrist.4  

 

Turordningsreglerna i LAS innebär att en arbetsgivare vid omplacering av arbetstagare efter 

arbetsbristuppsägning ska ta hänsyn till de arbetstagare med längst anställningstid, den så 

kallade “sist-in-först-ut”-principen. Till denna paragraf finns dock en undantagsregel - ett 

kvalifikationskrav som innebär att arbetstagaren måste ha tillräckliga kvalifikationer för att 

ha rätt till omplaceringen.5 Kvalifikationskraven sätts av arbetsgivaren själv.6 

 

Turordningsreglerna har som sagt ett par år på nacken och är den mest omdiskuterade 

rättsregeln i LAS. Debatten kring turordningsreglerna handlar bland annat om LAS är en 

förlegad lag som istället för att skydda anställda skapar en segmenterad arbetsmarknad där 

utsatta grupper får det svårt på arbetsmarknaden. 7 Då arbetsmarknadens parter visar ett 

intresse av en reformerad lagstiftning och en undran om LAS blivit obsolet för dagens 

samhälle blir det intressant att undersöka vad samhällsutvecklingen inneburit för 

tillämpningen av rekvisitet tillräckliga kvalifikationer. Arbetsdomstolen har i ett flertal fall 

fått ta ställning till vad begreppet tillräckliga kvalifikationer egentligen innebär.8 Lagen syftar 

till att stärka arbetstagarens anställningsskydd men grupper av arbetstagare som inte uppfyller 

                                                 
1 Prop. 1973:129 s. 25 
2 SOU 2007:002, s. 74 
3 Nilsson, P. Turordningen kringgås ofta. Ålder och anställningstid får vika för kvalifikationer vid uppsägningar, 2003 
4 Edström, Ö, Anställningsskydd och förändrade kvalifikationskrav i kunskapssamhället, 2001 s. 17 
5 22 § 4 st LAS 
6 Källström, K., & Malmberg, J, Anställningsförhållandet, 2013, s. 149 
7 Myrén, K, Lagen om anställningsskydd - Strikt arbetsrätt hämmar ekonomisk utveckling, 2013  
8 Lunning, L & Toijer, G, Anställningsskydd: en lagkommentar, 2016 s. 638 
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de nya kvalifikationskraven riskerar att marginaliseras och förlora sin position på den svenska 

arbetsmarknaden.9 Har rekvisitet tillräckliga kvalifikationer förändrats över tid? 

 

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att analysera begreppet tillräckliga kvalifikationer 

då arbetsgivaren upprättar kvalifikationskrav för omplacering vid arbetsbristuppsägningar. 

Vidare ämnar uppsatsen också undersöka hur Arbetsdomstolens tillämpning och 

arbetsgivares användning av rekvisitet förändrats över tid och vilken betydelse detta har för 

mångfalden och därmed olika grupper på arbetsmarknaden. För att uppfylla uppsatsens syfte 

har följande frågeställningar formulerats: 

 

- Hur ser Arbetsdomstolens resonemang ut vid situationer då arbetsgivaren genom 22 § 

4 st LAS upprättat kvalifikationskrav som påverkar turordningslistan vid 

arbetsbristuppsägningar? 

 

- Hur förhåller sig rekvisitet tillräckliga kvalifikationer till samhällsutvecklingen och 

vilka konsekvenser kan det innebära för arbetstagares anställningsskydd? 

 

1.3 Metod och material 

Frågeställningarna i denna uppsats är av olika karaktär och därmed har olika metoder 

tillämpats för att besvara dessa och uppfylla syftet. Då första frågeställningen är av 

rättsutredande karaktär har den rättsdogmatiska metoden valts. Den rättsdogmatiska metoden 

utreder gällande rätt och klargör dess innebörd, de lege lata, samt undersöker strukturen i de 

områden där rätten tillämpas.10 Genom att studera tillämpningsområde undersöks även rättens 

funktionalitet och vilka värderingar som rätten är uppbyggd kring.11 Metoden tillåter även en 

kritisk granskning av rätten12, de lege ferenda, där utvecklingsområden av rätten kan 

klargöras i form av att fastställa ett behov av förtydligande av innehåll eller inrättande av en 

rättsregel.13  

 

                                                 
9 Edström, Ö, Anställningsskydd och förändrade kvalifikationskrav i kunskapssamhället, 2001 s. 17 
10 Peczenik, A, Juridikens allmänna läror, 2005, s. 249 f. 
11 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, 2015, s. 203 f. 
12 Peczenik, A, Juridikens allmänna läror, 2005, s. 249 f. 
13 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, 2015, s. 203 
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Genom att precisera innehållet i begreppet tillräckliga kvalifikationer klargörs även vad som 

faller utanför tillämpningsområdet och därmed kan konsekvenser för olika samhällsgrupper 

belysas. Genom att belysa konsekvenserna kan en bild av rekvisitets påverkan på mångfalden 

på arbetsmarknaden ges. Mångfald innebär olikheter bland personer; såsom kön, ålder, 

bakgrund, ras och personlighet och anses i många fall bidra till organisationers utveckling. 

Mångfald kan bidra med bättre kulturell och global förståelse för marknaden samt öka 

kreativitet, problemlösning, flexibilitet och minska risken för grupptänkande.14 Samhället 

består av olika grupper av kön, ålder, bakgrund, etcetera och om dessa grupper påverkas olika 

av rekvisitet beroende på vilken grupp det handlar om blir även mångfalden påverkad på 

liknande sätt. Med hänsyn till uppsatsen andra frågeställning tillämpas en rättssociologisk 

metod. Inom den rättssociologiska metoden beskrivs rätten utifrån förhållandet mellan orsak 

och verkan.15 Metoden ger därmed utrymme att se på rättens påverkan i samhället och 

undersöka vilka konsekvenser denna kan leda till. Rättssociologin verkar även i motsatt 

riktning, det vill säga samhällets påverkan på rätten.16 Uppsatsen ämnar se till hur samhällets 

utveckling från industrisamhälle till ett kunskapssamhälle präglat rekvisitet tillräckliga 

kvalifikationers innebörd. Rättssociologin kan på så sätt visa en växelverkan mellan rätten 

och samhället. Det finns sedan tidigare forskning som utreder ämnet och behandlar begreppet 

tillräckliga kvalifikationer.17 Att se till rekvisitet i förhållande till samhällsutveckling görs i 

syfte att bidra med något nytt. För att undersöka den rättssociologiska frågeställningen krävs 

dock en utredning kring begreppet, vilket undersöks utifrån uppsatsens första rättsdogmatiska 

frågeställning. 

 

Det material som använts för att besvara frågeställningarna är relevanta lagar, förarbeten och 

praxis från Arbetsdomstolen. Därutöver har även Europarättsliga fördrag, direktiv, 

rekommendationer och kommisionsmeddelanden studerats på grund av sin relevans i och 

med dess påverkan på svensk rätt. Därtill har även doktrin och vetenskapliga artiklar som 

behandlar ämnena tillräckliga kvalifikationer vid arbetsbristuppsägningar och 

samhällsutvecklingen studerats. I använd doktrin har det refererats till ett flertal domar av 

äldre karaktär. Dessa domar har ändå ansetts relevanta då de enligt Arbetsdomstolen ses som 

vägledande domar samt att uppsatsen syftar till att se till en förändring av rekvisitet över tid. I 

övrigt utgår uppsatsen från rättskälleläran samt att nyare domar valts framför äldre, i den mån 

                                                 
14 Granberg, O, PAOU: Personaladministration, HRM och organisationsutveckling, 2011, s. 314 f. 
15 Hydén, H, Rättssociologi - som rättsvetenskap, 2002, s. 16 
16 Svanberg, J, Rättssociologi - en introduktion, 2008, s. 43 
17 Se till exempel Calleman, Turordning vid uppsägning och Edström, Anställningsskydd och förändrade kvalifikationskrav i 
kunskapssamhället. 
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det varit möjligt. De domar som tas upp i uppsatsen behandlar ibland begreppet tillräckliga 

kvalifikationer utifrån företrädesrätten till återanställning enligt 25 § LAS eller omplacering 

enligt 7 § LAS. Då uppsatsen ämnar utreda begreppets innebörd är även dessa domar 

relevanta då innebörden är densamma som i 22 § LAS.18 Att studera rättspraxis utifrån dessa 

lagrum bidrar till en mer omfattande och klargörande utredning för hur begreppet ska tolkas.  

För att se rättens påverkan i samhället och vilka konsekvenser som kan uppmärksammas har 

empirisk data i form av statistik och rapporter från Statistiska Centralbyrån och 

Arbetsförmedlingen studerats för att stödja den rättssociologiska metoden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 SOU 2005:105, s. 120 
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2. Arbetsledningsrättens framväxt 

2.1 Arbetsledningsrättens tillkomst och den fria uppsägningsrätten 

Tiden innan industrialiseringen innebar ett beroendeförhållande mellan arbetsgivare och 

arbetstagare där arbetstagaren i viss mån skyddades av den så kallade legostadgan. Stadgan 

innebar en arbetsskyldighet för tjänstehjonet och en viss begränsning för arbetsgivaren att 

skilja arbetstagaren från sin anställning. Den andra hälften av 1800-talet utgör den liberala 

perioden i arbetsrättens historia. Under denna tid hade arbetsgivare stor makt då arbetstagaren 

endast kunde erbjuda sin arbetskraft och då arbetsledningen inte var rättsligt reglerad. 

Arbetsgivaren fick därmed en överlägsen position i anställningsförhållandet.19 

 

I början av 1900-talet bildades SAF, Svenska Arbetsgivarförbundet.20 I stadgarna till SAF’s 

tillkomst infördes en klausul som innebar att alla kollektivavtal som SAF ingick skulle 

medföra ett villkor där arbetsgivaren innehar rätten att leda och fördela arbetet samt fri 

uppsägningsrätt, även känd som §32-befogenheten. För att skydda föreningsrätten ingick vid 

årsskiftet 1906/1907 LO, Landsorganisationen, ett avtal med SAF, den så kallade 

Decemberkompromissen. Avtalet innebar att arbetsgivarsidan godtog arbetstagares rätt att 

organisera sig och arbetstagarsidan erkände SAF’s bestämmelse om arbetsledningsrätten och 

den fria uppsägningsrätten.21 Arbetsgivarens fria uppsägningsrätt fastslogs av 

Arbetsdomstolen i AD 1932 nr 100 och AD 1933 nr 159. Därmed blev arbetsgivarens rätt att 

fritt säga upp anställda en allmän grundsats som var tillämplig såvida inte avtal eller 

lagstiftning innehöll bestämmelser om annat.22 

  

Så småningom infördes viss lagstiftning i Sverige som begränsade den fria 

uppsägningsrätten. Dels förbjöds arbetsgivaren att säga upp arbetstagare med anledning av 

värnplikt och tjänstgöring, föräldraledighet samt på grund av fackligt medlemskap. Genom 

det så kallade Saltsjöbadsavtalet som slöts 1938 mellan SAF och LO begränsades den fria 

uppsägningsrätten ytterligare genom bestämmelser om i vilka former rätten skulle utövas. 

Arbetsgivaren blev efter avtalets tillkomst tvingad till att uppge skäl för uppsägningen samt 

även ingå förhandlingar om detta. Med tiden har arbetstagarens anställningsskydd mot 

skiljande från tjänsten utvecklats.23 Inte minst genom den så kallade Åmanutredningen, 

                                                 
19 Källström, K., & Malmberg, J, Anställningsförhållandet, 2013, s. 190 
20 Glavå, M, Anställningsförhållandet, 2001 s. 26.  
21 Adlercreutz, A & Mulder, B.J, Svensk arbetsrätt, 2013, s. 28 
22 Ibid. s. 195 
23 Ibid. s 195 ff. 
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proposition 1973:129 och den nuvarande Lagen (1982:80) om anställningsskydd. 

Åmanutredningen tillsattes i syfte att utreda anställningstryggheten främst för äldre 

arbetstagare då dessa utgjorde en samhällsgrupp som ökade kraftigt bland arbetslösa under 

60-talet.24 Med bakgrund av utredningen tillkom LAS som begränsar arbetsledningsrätten 

och syftar till att skydda arbetstagares anställning vid bland annat strukturomvandlingar.25 

 

2.2 Arbetsledningsrätten idag 

Det finns en samverkan mellan arbetsledningsrätten och arbetsrätten. Arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt innebär en relativt stor frihet för arbetsgivaren att ensidigt fatta beslut som 

rör arbetstagaren och fungerar på så vis som en utfyllnadsregel. Samtidigt begränsas 

arbetsledningsrätten av de inskränkningar som finns inom arbetsrätten. Genom 

arbetsledningsrätten har arbetsgivaren bland annat rätt att bestämma över arbetsuppgifters 

karaktär och arbetets förläggning.26 Vidare faller även omplaceringsbeslut under 

arbetsledningsrätten. Arbetsgivarens rätt att omplacera en arbetstagare begränsas dock dels 

genom skydd mot diskriminering samt mot föreningsrättskränkning. Arbetsledningsrätten 

begränsas även genom den så kallade Bastubadarprincipen27 och 29/29-principen.28 

Bastubadarprincipen härstammar från AD 1978 nr 89 och anses vara en dold klausul i 

kollektivavtal. Principen innebär att arbetsgivaren måste uppge acceptabla skäl för 

omplacering.29 29/29-principen härstammar från AD 1929 nr 29 och innebär att en 

arbetstagare är skyldig att utföra de arbetsuppgifter denne blir tilldelad så länge det står i 

naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet samt faller inom arbetstagarens 

kvalifikationsram.30 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 SOU 1973:7 
25 Prop. 1973:129 s. 25 
26 Källström, K., & Malmberg, J, Anställningsförhållandet, 2013, s. 189 ff. 
27 Ibid. s. 228 ff. 
28 Ibid. s. 216 ff. 
29 Ibid. s. 228 ff. 
30 Ibid. s. 216 ff. 
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3. Turordningsregler  

3.1 Uppsägning på grund av arbetsbrist  

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad i enlighet med 7§ LAS. För 

att en uppsägning ska anses vara sakligt grundad ska den ske på grund av förhållande som 

antingen härleds till arbetstagares personligen eller om arbetsbrist föreligger.31  

 

Arbetsbrist omfattar samtliga fall då uppsägningen inte kan härledas till personliga skäl och 

är inte begränsat till endast fall då det är brist på arbetsuppgifter.32 Det är normalt sett 

arbetsgivarens bedömning av behovet att skära ner på en del av företaget som är avgörande 

för om arbetsbrist anses föreligga.33Andra exempel utöver driftinskränkningar då det kan 

anses föreligga arbetsbrist är vid omorganisation, ekonomiska besparingar, etcetera.34 

Arbetsdomstolen godtar normalt sett uppsägningsskäl som härleds till arbetsbrist som saklig 

grund för uppsägning utan att lämpligheten i arbetsgivarens bedömning överprövas. I AD 

1993 nr 101 motiverar Arbetsdomstolen att saken inte prövas då arbetstagares 

anställningstrygghet anses vara skyddad av annan lagstiftning, bland annat genom 

turordningsreglerna.35 Vid de tvister då saken ändå prövas talas det om fingerad arbetsbrist. 

Arbetsdomstolen tar då ställning till om uppsägningen är giltig genom att se till om 

arbetsbrist faktiskt föreligger. Avgörande i domstolens bedömning är då om det skett en 

organisationsförändring på grund av skäl som är härledda ur verksamheten. Det ligger i dessa 

fall på arbetstagaren att lägga fram bevis och visa på att det rör sig om fingerad arbetsbrist.36 

 

3.2 Omplaceringsskyldighet 

Vid prövning om saklig grund föreligger tas även hänsyn till om arbetsgivaren uppfyllt sin 

omplaceringsskyldighet.37 Omplaceringsskyldigheten innebär att arbetsgivaren ska erbjuda 

arbetstagaren vars tjänst kommer sägas upp en ledig tjänst i den mån det går att bereda annat 

arbete i företaget. I första hand ska arbetsgivaren erbjuda en ledig tjänst som faller inom 

ramen för anställningen, det vill säga är likvärdig med arbetstagarens tidigare tjänst. Om det 

visar sig omöjligt ska arbetsgivaren se över hela sin verksamhet efter en ledig tjänst att 

                                                 
31 Granberg, O, PAOU: Personaladministration, HRM och organisationsutveckling, 2011, s. 557 
32 AD 2001:107 
33 Prop.  1973:129 s. 123 
34 Granberg, O, PAOU: Personaladministration, HRM och organisationsutveckling, 2011, s. 558 
35 AD 1993 nr 101 
36 AD 2012:11 
37 Ulander-Wänman, C, Anställningsskydd och kvalifikationskrav i förändring?, 2016, s. 69  
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erbjuda. Det inkluderar företagets samtliga driftsenheter. En förutsättning för omplaceringen 

är dock att arbetstagaren innehar tillräckliga kvalifikationer för tjänsten.38 

 

3.3 Företrädesrätt 

Turordningsreglerna i LAS innehåller även en företrädesrätt till återanställning. 

Företrädesrätten är gällande för arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist 

Detsamma gäller tidsbegränsade arbetstagare. För att en arbetstagare ska ha rätt till 

företrädesrätt krävs dock att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt 

mer än tolv månader under de senaste tre åren. För säsongsanställda gäller sex månader under 

de senaste två åren för företrädesrätt till en ny säsongsanställning. Företrädesrätten gäller 

även under en viss tidsfrist. Tidsfristen avser nio månader från den tidpunkt då uppsägning 

ägde rum eller besked lämnades eller skulle ha lämnats.39 Vid uppsägning på grund av 

arbetsbrist är arbetsgivaren även skyldig att upprätta en turordningslista för varje driftsenhet 

och kollektivavtalsområde i enlighet med 22§ LAS. Om flera personer har företrädesrätt 

bestäms turordningen utifrån den så kallade “sist in först ut-principen”. Principen innebär att 

anställda med längre anställningstid har företräde till fortsatt tjänst framför anställda med 

kortare anställningstid.40 Vid lika anställningstiden ges den arbetstagare med högre ålder 

företräde.41 Företrädesrätten avser inte alla nyanställningar som uppkommer hos 

arbetsgivaren utan endast inom den enhet och det avtalsområde där arbetstagaren var 

sysselsatt när den tidigare anställningen upphörde.42 En förutsättning för att företräde till 

fortsatt tjänst ska kunna ges är att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det 

fortsatta arbetet.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Prop 1973:129, s. 121 
39 25§ 1-2 st LAS 
40 Ulander-Wänman, C, Anställningsskydd och kvalifikationskrav i förändring?, 2016, s. 69  
41 Granberg, O, PAOU: Personaladministration, HRM och organisationsutveckling, 2011, s. 562 
42 25§ 3 st LAS 
43 22§ 4st LAS 
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4. Tillräckliga kvalifikationer 

Utgångspunkten är att arbetsgivaren genom sin arbetsledningsrätt bedömer och upprättar 

vilka merit- och kvalifikationskrav som krävs vid omplacering.44 1973 års förarbete ger dock 

ingen utförlig definition som preciserar innebörden i begreppet tillräckliga kvalifikationer.45  

 

Vid tvister som rör huruvida arbetstagare uppfyller uppställda kvalifikationskrav krävs det att 

arbetsgivaren ska kunna visa grund för sitt påstående att arbetstagaren inte innehar tillräckliga 

kvalifikationer för fortsatt arbete efter omplacering. Bevisbördan ligger således på 

arbetsgivaren.46 

 

4.1 Allmänna kvalifikationer  

Vad som framgår av propositionen är att arbetstagaren ska ha de kvalifikationer som i 

allmänhet ställs på en person som söker den aktuella tjänsten, det vill säga allmänna 

kvalifikationer.47 Vidare framgår det även av propositionen att en rimlig inskolningstid bör 

vara att acceptera. En omplacerad arbetstagare jämställs därmed med en arbetssökande som 

hade sökt tjänsten. Vid nyanställning hade denne inte förväntats kunna arbetsuppgifterna från 

första dagen utan att genomgå en viss inskolningstid.48  

 

Vad som utgör allmänna kvalifikationer kan i många fall vara problematiskt.49 

Arbetsdomstolen har i ett flertal rättsfall haft att ta ställning till vad som faller inom ramen för 

begreppet. Utgångspunkten för Arbetsdomstolen är att bedömning av kvalifikationer ska 

göras utifrån den tidpunkt då uppsägningen skett och frågan om omplacering uppkom.50 

Vidare utgår Arbetsdomstolen även från att arbetstagaren ska anse ha förmågan att utföra den 

aktuella tjänsten i dess helhet. Det vill säga; det räcker inte med att arbetstagaren endast har 

tillräckliga kvalifikationer för att utföra vissa utav de arbetsuppgifter som tjänster kräver.51  

 

I sin bedömning tar domstolen även väsentliga omständigheter i beaktning. I AD 1986 nr 58 

ansåg sig en arbetstagare blivit förbigången i turordningen genom att inte anses ha tillräckliga 

kvalifikationer. Fallet gällde en nyinrättad tjänst som ekonomichef. Arbetstagaren i fråga 

                                                 
44 Källström, K., & Malmberg, J, Anställningsförhållandet, 2013, s. 149 
45 Lunning, L & Toijer, G, Anställningsskydd: en lagkommentar, 2016 s. 637 
46 AD 1978 nr 84 
47 Prop. 1973:129, s. 159 
48 Ibid, s. 165 
49 Edström, Ö, Anställningsskydd och förändrade kvalifikationskrav i kunskapssamhället, 2001 s. 94 
50 AD 1996 nr 94 och AD 1998 nr 94 
51 Ulander-Wänman, Anställningsskydd och kvalifikationskrav i förändring?, 2016, s. 73 
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hade utbildning och erfarenhet inom ekonomiska frågor men saknade erfarenheter inom 

redovisningsarbete, som var karaktäriserande arbetsuppgifter för tjänsten. Arbetsdomstolen 

tog därmed hänsyn till arbetsuppgiftens specialiserade karaktär och menade att det till följd 

därav inte var ändamålsenligt att göra en bedömning av tjänstens kvalifikationskrav utifrån 

vad som hade varit allmänt kvalificerande för någon som sökt tjänsten. Vidare togs även 

företagets storlek i beaktning. Arbetsdomstolen menade att det med tanke på att det var ett 

mindre företag krävdes viss självständighet och därmed kompetensen till klara 

arbetsuppgifterna fullt ut.  

 

Det finns även intressen som arbetsdomstolen inte anser har något utrymme i begreppet 

allmänna kvalifikationer.  I AD 1988 nr 160 anser arbetsgivaren att en arbetstagare med 

företrädesrätt haft tillräckliga kunskaper och erfarenhet för tilltänkt tjänst. Ändock vägrades 

arbetstagaren anställningen som processoperatör med motiveringen att denne saknade 

fullgjord värnpliktstjänstgöring. Arbetsdomstolen fastslog att arbetsgivarens intresse att 

tjänsten skulle tillsättas av någon med fullgjord värnpliktstjänstgöring för att anställningen 

inte skulle avbrytas för ledigheten på grund av militärtjänst inte går inom ramen för 

kvalifikation. Kravet på kvalifikation ska härledas till arbetstagarens förmåga att utföra 

arbetet. 

 

4.1.1 Krav på saklighet 

När Arbetsdomstolen bedömer huruvida arbetsgivares krav på kvalifikationer efter en 

omorganisering eller inrättande av tjänster som innebär en ändrad eller ny kravprofil är 

lagenliga bedöms de vara lämpliga så länge de inte anses obefogade eller överdrivna.52 De 

krav som sätts upp ska även anse utgöra en miniminivå på kvalifikationer som arbetstagaren 

måste uppnå.53 Arbetsgivaren får därmed inte fritt välja den kandidat som uppfyller kraven på 

tillräckliga kvalifikationer utifrån vem som är bäst lämpad för tjänsten.54 

 

När Arbetsdomstolen bedömer lämpligheten i arbetsgivarens kvalifikationskrav prövas 

kravens saklighet. Det grundläggande kravet på saklighet innebär bland annat att kravet ska 

vara skäligt, det vill säga relevant för arbetet. Kravet ska även vara reellt.55 Arbetsdomstolen 

                                                 
52 AD 2010:34  
53 Ulander-Wänman, C, Anställningsskydd och kvalifikationskrav i förändring?, 2016, s. 73, se även AD 2013 nr 67 
54 AD 2012 nr 86 
55 Källström, K., & Malmberg, J, Anställningsförhållandet, 2013, s. 149 
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ser då till om arbetsgivaren i praktiken tillämpar de kvalifikationskrav som ställs upp. Hänsyn 

tas till om kvalifikationskravet följs i övrigt i företaget.56 

 

4.1.2 Inskolning, kompetensutveckling och befordran 

Det framkommer inte av någon lagstiftning att arbetsgivaren har något ansvar i frågan om att 

vidareutbilda eller kompetensutveckla arbetstagare i syfte att få dem att uppnå tillräckliga 

kvalifikationer.57 I förarbeten till LAS står dock att det inte ska krävas att en arbetstagare ska 

klara de nya arbetsuppgifterna fullt ut redan första dagen utan att en rimlig inskolningstid är 

att acceptera.58 Detta framgår även av Arbetsdomstolens praxis i ett flertal fall.59  

 

Vad som anses vara en rimlig inskolningstid skiljer sig dock åt mellan fallen.60 Exempelvis i 

AD 2011 nr 39 där tvisten gällde huruvida en arbetstagare blivit förbigången i turordningen 

då arbetsgivaren på grund arbetsbristskäl tvingats säga upp denne. Arbetstagaren som hade 

längst anställningstid ansågs trots detta inte uppfylla kravet på tillräckliga kvalifikationer för 

att omplaceras till skärare på ett bokbinderi. Tjänsten krävde ett visst mått av utbildning eller 

praktisk yrkesträning. En inskolningsperiod för att uppnå dessa kvalifikationskrav ansågs 

ligga på sex månader. I sin bedömning tog Arbetsdomstolen hänsyn till arbetsgivarens 

ekonomiska situation och landade i att en upplärningsperiod om sex månader inte ansågs 

rimlig. 

 

Arbetsdomstolen har även i ett par fall prövat om arbetsgivares krav på körkort ansetts 

lämpligt. Avgöranden har lett till att kravet på körkort ansetts sakligt grundat och att det inte 

går att ålägga arbetsgivaren ansvaret att stå för denna typ av utbildning. Motiveringen bakom 

bedömning har varit att körkortsutbildning anses vara en utbildning av grundläggande natur.61  

 

I de fall det inte är tal om en alltför lång utbildning eller en utbildning av grundläggande 

natur har arbetsgivaren vanligtvis en skyldighet att vidareutbilda och kompetensutveckla de 

anställda samt stå för dessa omkostnader.62 I AD 1998 nr 50 fastslår Arbetsdomstolen att en 

upplärningstid på 2-3 månader ansågs rimlig. Tvisten rörde huruvida en arbetstagare blivit 

förbigången i turordningen då denne inte ansågs ha tillräckliga kvalifikationer i 

                                                 
56 AD 2013 nr 67 
57 Lunning, L & Toijer, G, Anställningsskydd: en lagkommentar, 2016 s. 642 
58 Prop. 1973:129, s. 165 
59 AD 2015:49, AD 2005:75, AD 1998 nr 50 
60 Ibid 
61 AD 2010:34, AD 1999 nr 36 
62 AD 2010:34, AD 1983:51 
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systemkunnande för en befattning inom Sveriges Lantbruksuniversitet. Arbetsdomstolen är i 

vissa fall mer diffus. Exempelvis i AD 2015:49 där domstolen anger att arbetstagaren i fråga 

har särskilt goda förutsättningar för att lära sig arbetsuppgifterna inom en “rimlig 

upplärningstid”.63 Liknande bedömning gjordes i AD 1994 nr 4 där arbetstagaren ansågs ha 

särskilt goda förutsättningar för att lära sig arbetsuppgifterna till en NC-operatörstjänst inom 

en rimlig upplärningsperiod. I sin bedömning tog Arbetsdomstolen då hänsyn till 

arbetstagarens utbildningsbakgrund. Parternas uppfattning om hur lång inlärningsperiod det 

var frågan om skiljde sig avsevärt, från ett par veckor till 6-10 månader. Arbetsdomstolen gav 

i sina domskäl inte någon mer specifik uppgift om hur lång tid som skulle ansetts vara skälig 

mer än att det i detta fallet ansågs vara det. 

 

När det kommer till omplaceringar som innebär att arbetstagaren blir befordrad har 

Arbetsdomstolen fastslagit att det är möjligt för denne att göra anspråk på en sådan tjänst, 

med villkor att kravet på tillräckliga kvalifikationer uppfylls. Att omplaceringen i sig kan 

komma att innebära en befordran ska inte vara avgörande, utan fokus i bedömningen ska 

ligga på om huruvida arbetstagaren kvalifikationer räcker för den aktuella befattningen.64 

 

4.1.3 Kvalifikationskrav i relation till diskrimineringsskyddet 

Tillämpningen av tillräckliga kvalifikationer har påverkats genom regleringar som syftar till 

att främja likabehandling och skydda arbetstagare mot diskriminering.65 Upprättande av 

kvalifikationskrav får inte innebära att kraven strider mot god sed på arbetsmarknaden eller 

står i strid med gällande lag. Av Diskrimineringslagen (DL) framgår det att krav på 

tillräckliga kvalifikationer inte får vara direkt eller indirekt diskriminerande.66  

 

Syftet med DL är att motverka all form av diskriminering på grund av 

diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder samt 

att främja lika rättigheter och möjligheter.67 Lagen är tvingande i den bemärkelsen att alla 

avtal som strider mot någon bestämmelse i DL är utan verkan.68 

 

                                                 
63 Se även AD 1999 nr 30, AD 1999 nr 98 
64 AD 1995 nr 107 
65 Edström, Ö, Anställningsskydd och förändrade kvalifikationskrav i kunskapssamhället, 2001 s. 130 
66 Källström, K., & Malmberg, J, Anställningsförhållandet, 2013, s. 149 f. 
67 1 kap. 1§ Diskrimineringslagen (2008:567) 
68 1 kap. 3§ DL 
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Ett kvalifikationskrav får inte vara direkt diskriminerande. Med direkt diskriminering menas 

att en arbetstagare blir missgynnad genom sämre behandling än vad någon annan skulle ha 

blivit i en jämförbar situation. Missgynnandet ska därmed även ha ett samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna.69 Med missgynnande menas en behandling som har inneburit en 

nackdel för arbetstagaren. Med nackdel menas något som vanligtvis är att koppla till faktisk 

förlust, obehag eller liknande. Det kan vara både en aktiv handling eller att arbetsgivaren 

underlåtit sig att vidta en åtgärd. Vid en bedömning är det avgörande att en negativ 

konsekvens har uppkommit, inte vilken orsak låg bakom missgynnandet.70 I AD 2005 nr 32 

har en arbetstagare som fått diagnosen Multipel Skleros blivit uppsagd på grund av 

arbetsbrist. Arbetsgivaren undantog innan turordningen fastställdes två anställda som enligt 

denne var av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Frågan gällde huruvida 

uppsägningen varit i strid mot anställningsskyddslagen och om arbetstagaren blivit 

diskriminerad på grund av funktionshinder. Av utredningen framkom att den uppsagda 

arbetstagaren haft likvärdiga formella kvalifikationer som de båda undantagna arbetstagarna 

samt att dessa två haft kortare arbetslivserfarenhet. Arbetsgivaren gjorde gällande att 

arbetstagaren inte hade de personliga kvalifikationerna som krävdes för en omplacering. 

Arbetsdomstolen bedömde att arbetsgivaren inte kunde styrka att uppsägningen inte hade 

med arbetstagarens funktionshinder att göra utan dömde att det varit frågan om 

diskriminering på grund av funktionshinder. 

 

Med indirekt diskriminering menas att en arbetstagare missgynnas genom en bestämmelse av 

ett kriterium eller ett förfaringssätt som har ett samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna.71 I AD 2002 nr 128 rör tvisten en arbetssökande som söker en 

anställning hos en arbetsgivare som gör marknadsundersökningar genom telefonintervjuer. 

Efter att arbetsgivaren samtalat med den arbetssökande i telefon avbröts rekryteringen av 

denne. Enligt arbetsgivaren uppfyllde den sökande inte det uppställda kravet på att den 

anställde skulle kunna tala korrekt svenska. Enligt Arbetsdomstolens bedömning var ett 

sådant kvalifikationskrav högre ställt än nödvändigt. Arbetsgivaren har därmed tillämpat ett 

kriterium som framstått som neutralt men som i praktiken kommit att missgynna den 

arbetssökande. Arbetsdomstolen fastslog därmed att det rörde sig om indirekt diskriminering 

på grund av etnicitet. 

 

                                                 
69 1 kap. 4§ 1p. DL 
70 AD 2015 nr 57 
71 1 kap. 3§ 2p. DL 
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Vid tvister som rör diskriminering gäller så kallad delad bevisbörda. Den som anser sig ha 

blivit diskriminerad ska visa på omständigheter som ger anledning att anta att denne har blivit 

diskriminerad. Finns det skäl att tro att det förekommit diskriminering är det svaranden som 

ska visa på att diskriminering inte har förekommit.72 

 

4.1.4 EU:s rekommendationer om tillräckliga kvalifikationer 

Enligt Fördraget om europeiska unionens funktionssätt ska EU och medlemsstaterna arbeta 

för att utveckla en samordnad sysselsättningsstrategi. Strategin menar främja en kvalificerad, 

utbildad och anpassningsbar arbetskraft.73 Sysselsättningsstrategin är ett steg i ledet att sträva 

efter full sysselsättning samt bekämpa social utestängning och diskriminering, upprätta social 

rättvisa och socialt skydd, jämställdhet mellan kvinnor och män samt främja solidariteten 

mellan generationer.74 År 2010 kom en ny sysselsättningsstrategi som menade innebära en 

hållbar tillväxt för alla parter. Strategin syftar till att öka konkurrenskraften, produktiviteten, 

tillväxten och främja en social sammanhållning.75 En del av sysselsättningsstrategin är en 

integration av flexicurity, principer som tidigare antagits av Europeiska rådet.76 Begreppet är 

inte närmare definierat utan ses som ett utvecklingsbegrepp. Kommissionen menar att 

flexicurity ska stå för en balans mellan flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden. För att 

uppnå målet om en ökad konkurrenskraft och innovation krävs att företagen ökar sin 

produktivitet och anpassningsförmåga. För att på bästa sätt kunna förverkliga detta menar 

kommissionen att arbetsgivare behöver större frihet att rekrytera och avskeda anställda för att 

få tillgång till den kompetens som krävs. De anställdas trygghet ska ses som 

sysselsättningstrygghet snarare än en anställningstrygghet.77 Detta eftersom 

medlemsländernas anställda alltmer sällan behåller ett och samma yrke under sitt arbetsliv. 

Arbetstagarna är därmed, genom flexicurity, i ett större behov av en trygg sysselsättning och 

behöver bli mer omställningsbara.78 Åtgärder som behöver vidtagas för att syftet med 

principen ska uppfyllas är bland annat att skapa övergripande strategier för livslångt lärande 

för anställda, så de genom omskolning kan bli behöriga för tillgängliga arbeten.79 

 

                                                 
72 6 kap. 3 § DL 
73 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt art. 145 
74 Fördraget om Europeiska unionen art. 3 p. 3 
75 Europeiska unionens råd, Bryssel den 17 juni 2010, EUCO 13/10, CO EUR 9, CONCL 2, s.1 
76 RÅDETS BESLUT av den 21 oktober 2010 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (2010/707/EU), s. 49 
77 Ulander-Wänman, C, Flexicurity och utvecklingsavtalet, 2010, s. 1 ff. 
78 Ibid, s. 15-16 
79 Europeiska Gemenskapernas Kommission, Bryssel, den 27.6 2007 KOM (2007) 359 slutlig, s. 5 
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Europaparlamentet och rådet beslutade år 2008 om en rekommendation om en europeisk 

referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Rekommendationens syfte var att bidra 

till moderniseringen av Europas utbildningssystem samt främja utbildningens anknytning till 

arbetslivet genom livslångt lärande, förbättrad anställbarhet, rörlighet och social integrering 

för arbetstagare och studerande inom EU. Referensramen ska fungera som ett verktyg för att 

översätta resultatet av lärande till att beskriva olika kvalifikationer.80 Resultatet av lärande 

beskrivs i Proposition 2014/15:107 som ”/…/det en individ vet, förstår och kan göra när en 

lärandeprocess är avslutad”. I propositionen anses en kvalifikation vara ett resultat av lärande 

i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser som är dokumenterade. Dokumentationen 

kan utgöras av exempelvis utbildningsbevis, examina, certifikat eller diplom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 Prop. 2014/15:107 
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5. Begreppet kvalifikation 

5.1 Kunskap, kompetens och kvalifikation 

Att ha tillräckliga kvalifikationer och den kunskap som behövs för rekvisitet är inget som är 

närmare preciserats i rätten. Edström skiljer på begreppen kunskap, kompetens och 

kvalifikation samtidig som han påpekar dess tendens att flyta samman till ett och samma 

begrepp.81 Kunskap kan definieras som fakta, idéer, bedömningar eller resultat som 

kommuniceras mellan människor.82 Kompetens däremot beskrivs som tillräcklig kunskap och 

färdighet för att kunna utöva ett visst arbete.83 Generellt sett kan kompetensbegreppet sägas 

utgå från individens potential.84 Kvalifikationsbegreppet kan definieras som kompetens för 

specifika arbetsuppgifter.85 Till skillnad från kompetensbegreppet utgår 

kvalifikationsbegreppet från arbetet och vilka krav på kompetens detta ställer på individen. 

 

5.1.1 Formella kvalifikationer 

Utifrån rättspraxis kan formella kvalifikationer anses utgöra en kvalifikationskategori som är 

vanlig då arbetsgivare upprättar kvalifikationskrav. Exempel på sådana formella krav kan 

vara krav på viss utbildning, språkkunskap86 eller i vissa fall behörighetskrav.87 Denna form 

av kvalifikationskrav är relaterade till utbildning och kopplas ihop med teoretisk kunskap 

snarare än praktisk erfarenhet.88 

 

Formella kvalifikationskrav har prövats i ett flertal fall i Arbetsdomstolen89. I AD 2013 nr 67 

prövades om en arbetstagare hade tillräckliga kvalifikationer för företrädesrätt till en tjänst 

som operatör på ett pappersbruk. Tvisten uppkom efter att företaget nyanställt sju operatörer 

då arbetstagaren menade ha tillräckliga kvalifikationer för att, efter att ha blivit uppsagd på 

grund av arbetsbrist, bli erbjuden denna tjänst. För tjänsten som operatör hade arbetsgivaren 

upprättat ett kvalifikationskrav på att den som anställs ska ha eftergymnasial utbildning från 

högskola. Parterna var oense om kravet var relevant och befogat. Arbetstagarsidan menade att 

det inte skett någon sådan förändring av arbetsuppgifterna som innebar att de krävde 

högskolebakgrund samt att de flesta av företagets operatörer inte hade några högskolepoäng. 

                                                 
81 Edström, Ö, Anställningsskydd och förändrade kvalifikationskrav i kunskapssamhället, 2001 s. 19 ff. 
82 Bell, D, The Social Framework of the Information Society, i Edström s. 20 
83 Olsson, Kompetens och kompetensutveckling i 122 svenska företag, i Edström s. 21 
84 O. Granberg, Lära eller läras: om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet, 2004, s. 93 
85 Edström, Ö, Anställningsskydd och förändrade kvalifikationskrav i kunskapssamhället, 2001 s. 23 
86 Se t.ex. AD 2005 nr 98, AD 2013 nr 67  
87 För vissa yrken är det reglerat i lag med restriktioner kring behörighet att utöva yrket. Exempel på yrken som kräver 
legitimation för att utövas är bl.a. läkare, psykolog, apotekare, etc. (Edström, s. 109) 
88 Edström, Ö, Anställningsskydd och förändrade kvalifikationskrav i kunskapssamhället, 2001 s. 100 
89 AD 2015 nr 49, AD 2015 nr 57, AD 2014 nr 42, AD 2013 nr 13, AD 2013 nr 67, AD 2006 nr 110  
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Det bör även tilläggas att kvalifikationskravet inte krävde någon examen eller något visst 

antal högskolepoäng av arbetstagen, utan endast att högskolestudier påbörjats. Inte heller 

behövde studierna ha haft visst innehåll. En anställd som inte hade högskoleutbildning hade 

således utfört samma arbetsuppgifter som den som den med utbildning. Arbetsgivaren 

menade däremot att kravet var befogat då de i takt med teknikutvecklingen ville höja 

kompetensen i företaget. Utifrån detta bedömde Arbetsdomstolen att kravet på 

högskoleutbildning var befogat och att arbetstagaren därmed inte hade tillräckliga 

kvalifikationer.  

 

I AD 2005 nr 98 bedöms huruvida en arbetstagare med annan etnisk bakgrund blivit utsatt för 

direkt eller indirekt diskriminering då denne inte fått en tjänst som bygglovsarkitekt hos en 

kommun. Uppgiven orsak till att arbetstagaren inte fick tjänsten var då denne inte uppfyllde 

språkkravet att med god förmåga kunna uttrycka sig i tal och skrift. Tvisten uppkom sedan 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) gjorde gällande att kommunen gjort sig skyldig till 

etnisk diskriminering. DO visade bevisning dels genom en daganteckning från 

Arbetsförmedlingen samt ett betyg från Komvux som stärkte att arbetstagaren talade och 

skrev med ett gott språk lämpligt för såväl praktiskt arbete som teoretiskt. Av utredningen att 

döma samt utifrån vad Arbetsdomstolen hört efter förhör med arbetstagaren under 

huvudförhandlingen ansåg domstolen att arbetstagaren behärskade språket väl. I sin 

bedömning har Arbetsdomstolen dock sett till att en arbetstagare kan missbedömas under en 

anställningsintervju och inte komma till sin fulla rätt. En arbetstagares språkkunskaper kan 

således missbedömas på grund av att arbetstagaren har en stark brytning och utländsk 

bakgrund. Arbetsdomstolen domslut går därmed emot DO och menar att arbetstagaren inte 

haft tillräckliga kvalifikationer. 

 

Som tidigare nämnts har arbetsdomstolen fastslagit att även krav på körkort kan anses vara ett 

informellt kvalifikationskrav som anses sakligt grundat och att det inte går att ålägga 

arbetsgivaren ansvaret att stå för denna typ av utbildning. Utifrån rättspraxis framgår 

Arbetsdomstolens bedömning att körkortsutbildning anses vara en utbildning av 

grundläggande natur.90 

 

 

 

                                                 
90 AD 2010:34, AD 1999 nr 36 
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5.1.2 Informella kvalifikationer 

Kvalifikationskrav som är av informell karaktär är till skillnad från formella krav inriktade på 

praktisk erfarenhet och kompetensen att utföra en viss uppgift.91  

  

I ett fall som berör om en arbetstagare haft tillräckliga kvalifikationer för att bli omplacerad 

till en tjänst som arbetsledare vid ett tvätteri upprättade arbetsgivaren ett kvalifikationskrav 

på erfarenhet samt lämplig utbildning. Arbetsgivaren menade att arbetstagaren saknade 

erfarenhet inom arbetsledning, personal- och arbetsmiljöansvar samt logistik och transport. 

Arbetsdomstolen fann dock att arbetstagaren på grund av sin långa arbetslivserfarenhet och 

med en rimlig upplärningstid ansågs uppfylla kvalifikationskraven.92 

  

I AD 2013 nr 13 har Arbetsdomstolen närmare utrett en arbetstagares erfarenhet i relation till 

en viss uppgift. Fallet berör en universitetsforskare i fred- och konfliktlösning som på grund 

av arbetsbrist blivit uppsagd. Frågan var om arbetstagaren haft tillräckliga kvalifikationer för 

en omplacering till en tjänst som lektor i statsvetenskap. För tjänsten upprättades ett 

kvalifikationskrav på doktorsexamen i statsvetenskap samt pedagogisk skicklighet och 

erfarenhet. Arbetsdomstolen ansåg att arbetstagarens doktorsexamen i fred- och 

konfliktlösning kunde motsvara en doktorsexamen i statsvetenskap. Arbetstagaren ansågs 

dock inte ha tillräckliga kvalifikationer. Dels tog Arbetsdomstolen hänsyn till att 

arbetstagarens examen låg långt tillbaka i tiden samt att arbetstagarens verksamhetsområde 

var för smalt och inte gav tillräcklig erfarenhetsbaserad kompetens. 

  

I ett annat fall menar Arbetsdomstolen att två arbetstagare, trots lång erfarenhet i 

verksamheten, inte hade tillräckliga kvalifikationer. Tvisten gällde två fotografer som på 

grund av arbetsbrist blivit uppsagda. Arbetstagarsidan ansåg att arbetsgivaren bröt mot 22§ 

LAS genom att inte omplacera dem till skrivande journalister/allmänreportrar. 

Arbetsdomstolen dömer i detta fall till arbetsgivarens fördel och menar att uppsägningarna 

var giltiga. Trots att arbetstagarna hade erfarenhet i skrivande journalistik så har kraven på 

skrivande journalister ökat, då företaget utvecklats inom tekniken.93  

 

 

 

                                                 
91 Edström, Ö, Anställningsskydd och förändrade kvalifikationskrav i kunskapssamhället, 2001, s. 114 
92 AD 2015 nr 49 
93 AD 1998 nr 94 
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5.1.3 Personliga egenskaper  

Utöver formella och informella kvalifikationer har Arbetsdomstolen även hanterat fall där 

kompetens utgjorts av fysiska och psykiska egenskaper, beteende och personlig lämplighet.94  

 

I AD 1999 nr 98 erbjöds en arbetstagare ingen omplacering till en ledig butikstjänst i ett 

textilföretag. Arbetstagaren hade tidigare varit verkstadsmekaniker, lagerarbetare och 

fastighetsskötare i verksamheten., men ansågs av Arbetsdomstolen inte ha de personliga 

egenskaperna som krävdes för en möjlig omplacering. Kvalifikationskraven för butikstjänsten 

var att en anställd skulle vara intresserade av och ha kunskaper om inredning, färg och form 

samt ha en kreativ läggning och viss sykunnighet. De skulle även vara service minded och 

kunna ”ta folk”. Arbetsgivaren menade att arbetstagaren inte hade den personlighet som 

krävdes för arbetet. Arbetstagaren var fåordig, inte utåtriktad och föredrog självständigt 

arbete. Han saknade således den sociala kompetensen. 

  

Utifrån Arbetsdomstolens praxis framgår även att ålder eller sjukdom som inte är tillfällig 

kan komma att påverka en arbetstagares rätt till omplacering. Om en arbetstagare på grund av 

sjukdom inte uppnår de uppsatta kraven på exempelvis styrka kan denne inte anses ha 

tillräckliga kvalifikationer. Likaså kan företrädesrätten påverkas om tjänsten i fråga kan 

komma innebära allvarliga risker för arbetstagaren på grund av dennes hälsotillstånd.95 

Prövning av denna typ av fall bör ske i enlighet med det skydd för äldre arbetstagare och 

arbetstagare med försämrad arbetsförmåga som LAS framhåller.96 Även genom 

Arbetsmiljölagen ställs krav på att arbetsgivaren har en skyldighet att arbetsproblem som 

härleds till sjukdom, ålder och nedsatt arbetsförmåga ska åtgärdas genom rehabilitering, 

hjälputrustning eller omflyttning till mindre krävande arbetsuppgifter, i den mån den är 

möjligt.97 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 Edström, Ö, Anställningsskydd och förändrade kvalifikationskrav i kunskapssamhället, 2001, s. 118 
95 AD 1984 nr 144 om sjukdom, AD 1977 nr 64 om ålder och sjukdom 
96 Edström, Ö, Anställningsskydd och förändrade kvalifikationskrav i kunskapssamhället, 2001, s. 125 
97 2 kap. 1§ Arbetsmiljölag (1977:1160) 
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6. En förändrad rättstillämpning av rekvisitet 

Rättstillämpningen av rekvisitet tillräckliga kvalifikationer skiljer sig åt mellan LAS första  

20 år och de senaste 20 åren och visar ett förändrat mönster i utfallen av Arbetsdomstolens 

bedömningar.98  

 

6.1 Färre uppfyller kvalifikationskraven 

En studie gjord av Carin Ulander-Wänman visar att det under den tidigare tidsperioden, 

mellan 1974-1994, var vanligare att arbetstagare uppfyllde kvalifikationskraven än att de inte 

gjorde det. Resultatet i studien avser både bedömningar av om arbetstagaren uppfyller kravet 

på tillräckliga kvalifikationer i förhållande till samma eller liknande arbetsuppgifter samt i 

förhållande till nya arbetsuppgifter. I 70 procent av fallen ansåg Arbetsdomstolen att 

arbetstagaren hade tillräckliga kvalifikationer vid prövning mot samma eller liknande 

arbetsuppgifter. Gällande prövning mot helt nya eller delvis nya arbetsuppgifter bedömde 

Arbetsdomstolen att arbetstagaren i 60 procent av fallen uppfyllde kraven.99 

 

Under den senare tidsperioden, mellan 1995-2015, visar studien ett motsatt mönster i 

Arbetsdomstolens bedömningar. I 35 procent av fallen ansåg Arbetsdomstolen att 

arbetstagaren hade tillräckliga kvalifikationer vid prövning mot samma eller liknande 

arbetsuppgifter. Vid prövning mot helt nya eller delvis nya arbetsuppgifter ansåg 

Arbetsdomstolen att arbetstagaren i 41 procent av fallen uppfyllde kraven.100 

 

Av studien framgår även att det är skillnad mellan rättstillämpningen för tjänstemän och 

arbetare. Vid arbetsdomstolens tidigare tillämpning var det lika många fall där tjänstemän 

inte ansågs uppfylla kvalifikationskraven som i den senare. För arbetare däremot var det 

betydligt fler arbetare som uppfyllde kraven under den tidigare rättstillämpningen jämfört 

med den senare. Den vanligaste orsaken till att arbetare brast i tillräckliga kvalifikationer var 

brist på utbildning. I drygt hälften av fallen ansågs arbetaren sakna den utbildningen som 

krävdes.101 

 

 

                                                 
98 Ulander-Wänman, C, Anställningsskydd och kvalifikationskrav i förändring, 2016, s. 76 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
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6.2 Förändrade kvalifikationskrav 

Genom att granska domar, som behandlar begreppet tillräckliga kvalifikationer, från LAS 

tidigare period och jämföra med domar från den senare kan även skillnader i vilken typ av 

kvalifikationskrav som är utmärkande för respektive period urskiljas. 

 

Mellan 1984-1994 utgör den största delen av kvalifikationskraven krav på praktisk 

yrkeserfarenhet. I sex av elva fall som studerats rör kraven arbetstagarens tidigare 

erfarenheter.102 I resterande rättsfall under denna period utgjorde utbildningskrav tre av de 

elva studerade domarna och personliga egenskaper två domar.103 Även i fall där 

arbetsgivaren ställt upp utbildningskrav har Arbetsdomstolen lagt större vikt på 

arbetstagarens tidigare erfarenheter.104 I AD 1986 nr 46 har Arbetsdomstolen att ta ställning 

till om en arbetstagare vid ett sågverk som sagts upp på grund av arbetsbrist har haft 

tillräckliga kvalifikationer för företrädesrätt till återanställning som smörjare-reparatör. De 

kvalifikationskrav som tjänsten i fråga innebär är verkstadsutbildning samt stor kunnighet 

och god utbildning underhåll och tillsyn av den utrustning som ingår i anläggningen. 

Arbetsdomstolen menar att det i allmänhet inte finns något krav på yrkesutbildning eller 

andra speciella tekniska kvalifikationer, utan att det endast går att kräva att smörjaren besitter 

vanlig maskinkännedom. Utifrån arbetstagarens tidigare erfarenheter inom motor- och 

maskinskötsel på sågverket ansåg Arbetsdomstolen att de kvalifikationskravet var uppfyllt.  

 

I fyra av de sex fall då frågan om tillräckliga kvalifikationer var av erfarenhetsbaserad 

karaktär ansågs arbetstagaren uppfylla kraven.105 I ett av de tre fall som berörde 

utbildningskrav ansågs arbetstagaren uppfylla kravet.106 För de två fall med krav på 

personliga egenskaper uppfyller inte någon av arbetstagarna kraven.107 

 

LAS senare period visar ett annat mönster på kvalifikationskrav. Mellan 2006-2015 utgör 

utbildningskrav en större del av kvalifikationskraven än vad de gjorde under den tidigare 

perioden. Sju av elva fall rör kvalifikationskrav i form av utbildningskrav. Det bör även 

påpekas att det i några av dessa fall även funnits krav på erfarenhet, men där 

                                                 
102 AD 1986:58, AD 1984 nr 144, AD 1986 nr 46, AD 1986 nr 109, AD 1992 nr 62, AD 1994 nr 15 
103 AD 1992 nr 14, AD 1993 nr 197, AD 1994 nr 73 och AD 1992 nr 1, AD 1984 nr 133 
104 Se även AD 1994 nr 73 
105 AD 1986:58, AD 1984 nr 144, AD 1986 nr 46, AD 1986 nr 109, AD 1992 nr 62, AD 1994 nr 15 
106 AD 1992 nr 14, AD 1993 nr 197, AD 1994 nr 73 
107 AD 1992 nr 1, AD 1984 nr 133 
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utbildningskravet har spelat en avgörande roll i Arbetsdomstolens bedömning.108 Av 

resterande fall utgörs ett av erfarenhetsbaserat krav109, ett av språkkrav110 och två av 

personliga egenskaper.111   

 

I de sju fall med utbildningskrav ansåg Arbetsdomstolen att arbetstagaren i två fall uppfyllde 

kravet på tillräckliga kvalifikationer.112 Här bör dock nämnas att det i det ena fallet, enligt 

Arbetsdomstolens mening, inte var nödvändigt att ta ställning till om arbetstagaren haft 

tillräckliga kvalifikationer för den tjänst med utbildningskrav då en annan tjänst utan detta 

krav blev aktuell att omplaceras till.113 I de fall med kvalifikationskrav som handlade om 

erfarenhet och personliga egenskaper uppfyllde arbetstagaren kraven i samtliga fall.114 I fallet 

med språkkrav ansåg Arbetsdomstolen att kraven inte uppfylldes.115  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108 AD 42/2014, AD 2013 nr 13, AD 2013 nr 67, AD 5/2011, AD 2011 nr 39, AD 2006 nr 110, AD 2006 nr 112 
109 AD 2013 nr 11 
110 AD 2008 nr 47 
111 AD 2015 nr 49, AD 2006 nr 68 
112 AD 2014 nr 42, AD 2013 nr 13, AD 2013 nr 67, AD 5/2011, AD 39/2011, AD 2006 nr 110, AD 2006 nr 112 
113 AD 2014 nr 42 
114 AD 2013 nr 11, AD 2015 nr 49, AD 2006 nr 68 
115 AD 2008 nr 47 



  
 

24 
 

7. Kunskapssamhället  

7.1 Från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle 

Under 1960-talet hade industrisamhället sin glanstid. Drygt hälften av den svenska 

arbetskraften arbetade då inom industrin. Med tiden kom antalet yrkesverksamma inom 

industrin att minska.116 Företagens krav på en effektiv produktion ökade vilket ledde till en 

utveckling inom teknologin. I och med den teknologiska utvecklingen övergick Sverige från 

ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle.117  

 

Bell menar att i det post-industriella samhället är kunskap en grund för att samhället ska 

fungera. Han menar att utvecklingen inom den produktionstekniska sektorn ökar efterfrågan 

av teoretisk kunskap och “eliter”. Med denna bakgrund kommer en ny struktur skapas i 

samhället. En struktur där den teoretiska kunskapen värderas högre än praktisk och 

erfarenhetsbaserad kunskap. En samhällelig strukturförändring som detta medför 

konsekvenser. Bell har i sin bok The coming of post-industrial society sammanställt en 

agenda för hur framtiden kan komma att se ut och vilka problem som kan framträda ur 

uppkomsten av det postindustriella samhället.118 En konsekvens som han tar upp är bildandet 

av en ny socioekonomisk klass, en högutbildad klass. Bell talar om en intellektuell 

professionalism som individen lär sig och blir certifierad i utav någon som är etablerad inom 

professionen. En sådan professionalism medför en uppfattning om kompetens, auktoritet och 

moral. Därmed kommer en sådan ny klass få en ledande hierarkisk plats i samhället.119   

 

7.2 En ökad kompetens 

Övergången till ett kunskapssamhälle har lett till ett flertal olika effekter i samhället, inte 

minst på arbetsmarknaden. 120 Undersökningar i post-industriella länder visar på att 70-80 

procent av tillväxten genereras av ny kunskap. Kunskap har således blivit ett redskap som 

symboliserar välfärd, prestige och makt.121 Förändringarna har bland annat resulterat i att 

produktionen på arbetsmarknaden blivit mer kunskapseffektiv. En mer kunskapsintensiv 

produktion innebär att kraven på kompetens ökar.122 En ökad kompetens leder till utmaningar 

för såväl organisationer som för individen i samhället. Krav på flexibilitet och på kapacitet att 

                                                 
116 Blomdahl, U Från industrisamhälle till informationssamhälle: vilka krav och preferenser möter fritidssektorn år 2000?, 1998  
117 SOU 2007:002, s. 74 
118 Bell, D, The coming of post-industrial society: a venture in social forecasting, 1973, s. 487 
119 Ibid, s. 374 
120 Ibid. 
121 Nyiri, L, Society and Economy, 2002, s. 201 
122 SOU 2007:002, s. 74 
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vara anpassningsbar i förhållande till samhällets förändringar skapar även nya krav på 

kvalitéer.123 Det moderna samhället präglas av kvalificerade arbetsuppgifter och ett synsätt att 

utbildning är av betydelse för att uppnå den kompetens som krävs. Att utbildas ses som en 

investering och den genomsnittliga utbildningsnivån på den svenska arbetsmarknaden är 

hög.124  

 

7.3 Högre kvalifikationskrav på senare år 

Under de senaste decennierna har kvalifikationskraven förändrats i takt med samhällets syn 

på utbildning.125 Förändringen inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn har inneburit allt 

högre kvalifikationskrav. År 1990 krävdes grundskola eller någon kort påbyggnadsutbildning 

för vart tredje jobb. År 1999 hade detta minskat till vart fjärde jobb. Istället har andelen jobb 

som kräver minst 3-årig gymnasieutbildning eller kort högskola och jobb som kräver lång 

högskola ökat.126 

 

Kvalifikationskraven har även förändrats geografiskt sett. Andelen kvalificerade arbeten har 

mellan 1990 och 1999 ökat mest inom storstadsregioner och universitets- och 

högskoleregioner. Andelen kvalifikationskrävande arbeten har dock ökat inom alla 

regionfamiljer.127   

 

7.4 En tudelad arbetsmarknad 

Det talas idag om att arbetsmarknaden är tudelad. Samhällsutvecklingen har gynnat vissa 

grupper i samhället genom kvalificerade och kompetensutvecklande jobb medan andra 

grupper inte fått ta del av den positiva delen av utvecklingen.128 Det finns en tydlig koppling 

mellan utbildning och sysselsättningsnivån. Den högutbildade delen av befolkningen 

förvärvsarbetar i klart större utsträckning än den lågutbildade delen. Med lågutbildade menas 

de som genomgått folk- eller högskola och med högutbildade avses personer med 

eftergymnasial utbildning på minst tre år. År 2014 förvärvsarbetade 80 procent av 

                                                 
123 Nyiri, L, Society and Economy, 2002, s. 212 
124 Edström, Ö, Anställningsskydd och förändrade kvalifikationskrav i kunskapssamhället, 2001, s. 50 f. 
125 ITPS, Under- och överutbildning på 2000-talets arbetsmarknad - En förstudie av matchningen mellan utbildning och 
kvalifikationskrav, 2001, s.3 
126 Ibid. s. 71 
127 Ibid. 
128 ITPS, Under- och överutbildning på 2000-talets arbetsmarknad - En förstudie av matchningen mellan utbildning och 
kvalifikationskrav, 2001, s.3 
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befolkningen i åldern 25–64. Utav befolkningens högutbildade förvärvsarbetade 87 procent 

medan 61 procent av den lågutbildade gjorde det.129 

  

Utbildningsnivån skiljer sig även mellan olika branscher. Högst utbildade var anställda inom 

tjänstesektorer, såsom sociala tjänster, finans- och försäkringsverksamhet, information och 

kommunikation, offentlig förvaltning och försvar och utbildningsverksamhet. De sektorer 

med lägst utbildningsnivå var bland annat byggverksamhet, hotell- och 

restaurangverksamhet, jordbruk, skogsbruk och fiske samt tillverkningsindustrin.130 

 

Utbildning är även en grundförutsättning för att ungdomar ska ha en plats på 

arbetsmarknaden. En rapport från Arbetsförmedlingen från 2016 visar att trots att 

arbetslösheten för ungdomar minskar så gäller inte det för alla ungdomar. För ungdomar som 

saknar gymnasieutbildning är resultatet det motsatta då arbetslösheten ökar för denna grupp. 

Likaså för grupper av ungdomar som har en funktionsnedsättning som innebär nedsatt 

arbetsförmåga eller är utomeuropeiskt födda. Dessa grupper är även särskilt utsatta för att 

fastna i längre perioder av arbetslöshet.131  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129 SCB, Tema utbildning: Befolkningens utbildning och sysselsättning 2014. 2016  
130 Ibid. 
131 Arbetsförmedlingen, Perspektiv på ungdomsarbetslösheten, 2016 
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8. Analys och sammanfattning 

8.1 En förutsägbar lagstiftning 

Den förändring av samhället och av rekvisitet tillräckliga kvalifikationer som har påvisats i 

uppsatsens rättsutredning leder till ett flertal svårigheter i tolkningen av rekvisitet och därmed 

konsekvenser för samhället. Genom sin arbetsledningsrätt är det arbetsgivaren som beslutar 

över om omorganisationer ska ske och därtill även besluta om att säga upp arbetstagare på 

grund av arbetsbrist. Vid arbetsbristuppsägningar är det således arbetsgivaren som bedömer 

vilka kompetenser och kvalifikationer som organisationen är i behov av och därmed kan 

besluta om kvalifikationskrav för de tjänster som blir aktuella att omplacera anställda till.132 

Vad som anses utgöra tillräckliga kvalifikationer är inte alltid självklart och har prövats i ett 

flertal mål i Arbetsdomstolen.133 Det blir därför intressant att jämföra rekvisitet och dess 

tillämpning med rättssäkerhetsprincipen. Huvudregeln i denna EU-rättsliga princip är att 

rättstillämpningen ska vara förutsägbar, vilket innebär att det så långt som det är möjligt ska 

gå att säkert bedöma rättsläget.134 Medlemsstaters förpliktelse att tolka nationell lagstiftning i 

enlighet med den EU-rättsliga lagstiftningen begränsas av rättssäkerhetsprincipen som kräver 

att tillämpningen av lagen ska vara tydlig och klar för de som omfattas av den.135   

 

8.2 En otydlig ram för kompetensutveckling och rimlig upplärningstid 

Det finns flera exempel där tillämpningen av rekvisitet inte är så tydlig och klar. Ett exempel 

är arbetsgivarens skyldighet att, i rimlig omfattning, kompetensutveckla och stå för de 

utbildningsomkostnader som krävs för att arbetstagaren ska uppfylla kvalifikationskraven.136 

I AD 2013 nr 67 ansåg Arbetsdomstolen att en arbetstagare saknade tillräckliga 

kvalifikationer då denne saknade eftergymnasial utbildning från högskola. 

Kvalifikationskravet krävde inte någon examen eller något visst antal högskolepoäng av 

arbetstagen, utan endast att högskolestudier påbörjats. Studierna behövde inte heller ha haft 

något visst innehåll. En anställd som inte hade högskoleutbildning hade således utfört samma 

arbetsuppgifter som den som den med utbildning. Andra anställda som förbigått 

arbetstagaren, trots kortare anställningstid, hade endast påbörjat högskolestudier men inte 

avslutat dem. Det torde därför vara rimligt att arbetstagaren fått påbörja någon eller några 

                                                 
132 Källström, K., & Malmberg, J, Anställningsförhållandet, 2013, s. 149 
133 Lunning, L & Toijer, G, Anställningsskydd: en lagkommentar, 2016 s. 638 
134 Bernitz, U & Kjellgren, A, Europarättens grunder. 2014, s.161 
135 Fairhurst, J, Law of the European Union. 2012, s. 83 
136 AD 2010:34, AD 1983:51 
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kurser som arbetsgivaren stod för. Det hade inte krävts någon orimlig kostnad eller tid för att 

arbetstagaren skulle uppnå kravet på påbörjade studier.  

 

Även angående rimlig upplärningstid är domstolens motiveringar vagt formulerade och ger 

en otydlig och oförutsägbar bild. I flera fall anger Arbetsdomstolen motiveringar i form av 

cirkelresonemang. I exempelvis AD 1994 nr 4 skiljer sig parternas uppfattning om hur lång 

inlärningsperiod det är frågan om, från ett par veckor till 6-10 månader. Arbetsdomstolen 

dömer att det är en rimlig upplärningstid utan att närmare motivera varför. En lika vag 

motivering ges i AD 2015 nr 49 där domstolen anger att arbetstagaren i fråga har särskilt 

goda förutsättningar för att lära sig arbetsuppgifterna inom en “rimlig upplärningstid”. Vid en 

jämförelse av dess fall och AD 2013 nr 67 i ovanstående stycke, om högskolekravet, kan 

någon påbörjad kurs på högskola tänkas falla inom ramen för rimlig upplärningstid. 

 

8.3 Samhällsutvecklingens påverkan på rekvisitet 

Av rättsutredningen att döma tar Arbetsdomstolen hänsyn till samhällets och 

arbetsmarknaden utveckling vid tillämpning av rekvisitet. I både AD 2013 nr 67 och AD 

1998 nr 94 dömer i domstolen till arbetsgivarens fördel och med hänsyn arbetsmarknadens 

ökade konkurrens och kunskapskrav. Trots att arbetstagarna hade erfarenhet inom relevant 

område så har kraven ökat, då företagen utvecklats. Arbetsdomstolen resonemang att följa 

samhällsutvecklingen kan tänkas vara en följd av EU:s rekommendationer om tillämpningen 

för tillräckliga kvalifikationer, flexicurity och sysselsättningsstrategin som syftar till att öka 

konkurrenskraften, produktiviteten och tillväxten. Likaså att EU definierar kvalifikationer 

som lärande i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser som är dokumenterade genom 

utbildningsbevis, examina, certifikat eller diplom137 tycks ha färgat Arbetsdomstolen. Detta 

framgår bland annat av Ulanders studier som visar på att det med tiden är färre arbetstagare 

som uppfyller rekvisitet och att den vanligaste orsaken till att arbetare brast i tillräckliga 

kvalifikationer var brist på utbildning.138 Utbildningens ökade betydelse syns även i de fall 

som studerats i denna uppsats vilket visar hur rekvisitet förhållit sig till samhällsutvecklingen. 

Det har framgått att den största andelen fall som rör tillräckliga kvalifikationer under LAS 

senare period utgörs av utbildningskrav. Jämfört med under LAS tidigare period då praktisk 

erfarenhet utgjorde den störta delen av kvalifikationskraven. Samhällsutvecklingens påverkan 

på rekvisitet syns även i övergången mellan de båda perioderna. Det är inga fall som har 

                                                 
137 Prop. 2014/15:107 
138 Ulander-Wänman, C, Anställningsskydd och kvalifikationskrav i förändring, 2016, s. 76 
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studerats som rör utbildningskrav under LAS första år utan även i LAS tidigare period, 

mellan 1984-1994, kommer utbildningskraven först på senare år av denna period.139   

 

8.4 Konsekvenser för olika samhällsgrupper 

Att utbildning fått så stor betydelse leder till konsekvenser för olika grupper i samhället. Som 

framgått av Arbetsförmedlingens rapport har arbetslösheten för ungdomar som saknar 

gymnasieutbildning ökat. SCB:s undersökningar visar också på att det finns en tydlig 

koppling mellan utbildningsnivå och sysselsättningsnivån. Större andel högutbildad än 

lågutbildade förvärvsarbetar. I gruppen med enbart förgymnasial utbildning är äldre personer 

överrepresenterade. Denna grupp utgörs även av en stor andel invandrade personer som är 

lågutbildade. Var femte person i åldern 25-64 år av de utrikesfödda har endast förgymnasial 

utbildning. Dessutom har många utrikesfödda kortare utbildning än motsvarande svensk 

grundskola. Detta speglar även utrikes födda sysselsättning som i klart mindre utsträckning 

än svenskfödda förvärvsarbetar. Totalt förvärvsarbetar 85 procent av de svenskfödda och 60 

procent av de utrikes födda i åldern 25–64 år. 140 Det bör även påpekas att det i SCB:s 

undersökningar menas att i kategorin högutbildade räknas de som genomgått 

gymnasieutbildning. I Arbetsdomstolens praxis visas krav på betydligt högre och mer 

specificerade utbildningar, vilket torde ge en ännu mindre jämlik bild av arbetsmarknaden. 

 

Då utbildning numera utgör en sådan betydande del av kraven för uppnå tillräckliga 

kvalifikationer borde kanske mer fokus ligga på arbetsgivarens ansvar för de anställdas 

kompetensutveckling och en mer enhetlig bedömning av vad som kan krävas av 

arbetsgivaren under upplärningstiden. Dels borde det kanske i Arbetsdomstolen bedömning 

ligga ett större fokus på vilka kompetensutvecklingsmöjligheter den anställda tidigare fått för 

att kunna uppfylla de nya kvalifikationskraven, något som idag inte görs utifrån vad som 

framgår från praxis. Vidare bör arbetsgivarens ansvar vid inskolning eventuellt utökas. Då 

rekvisitet uppenbarligen har försvårat det för arbetstagare att behålla sin anställning genom 

högre ställda kvalifikationskrav torde det rimligt att även ställa högre krav på arbetsgivaren 

för att kunna upprätthålla det skydd som LAS faktiskt syftar ge de anställda. Genom att 

endast höja kraven för ena parten på arbetsmarknaden och låta den andra vara oberörd ger en 

självklar snedfördelning och ett helt annat maktförhållande på marknaden. 

 

                                                 
139 AD 1993 nr 197 och AD 1992 nr 14, AD 1994 nr 73 
140 SCB, Tema utbildning: Befolkningens utbildning och sysselsättning 2014. 2016  
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Ulanders studier visar även att det är skillnad mellan rättstillämpningen för tjänstemän och 

arbetare. Tjänstemän ansågs uppfylla kvalifikationskraven i lika många fall under LAS 

tidigare period som i den senare. Jämfört med arbetare var det betydligt fler arbetare som 

uppfyllde kraven under den tidigare rättstillämpningen jämfört med den senare.141 Detta kan 

förklaras genom den tydliga kopplingen mellan utbildning och sysselsättning. Det kan även 

belysa konsekvenser för utsatta grupper som sammanstrålar. Att tillhöra en viss klass och ett 

visst kön kan leda till en position i samhället som ger möjligheter eller skapar barriärer som 

ser olika ut beroende på hur dessa grupper samverkar. Forskning visar att kvinnor med 

arbetarklassbakgrund tenderar att utbilda sig inom akademiska studier i lägre grad än vad 

kvinnor från övre medelklassen gör. Denna grupp av kvinnor väljer ofta även yrken med 

lägre status vilket i sin tur genererar en lägre inkomst. I kategorin kvinnor med 

arbetarklassbakgrund väljer cirka 30 procent att gå vidare till akademiska studier innan de 

fyllt 30 år jämfört med 70 procent av kvinnorna från övre medelklassen. Ett liknande mönster 

går att se hos männen. 65 procent av männen från övre medelklassen väljer högre studier i 

jämförelse med 20 procent av männen med arbetarklassbakgrund.142  

 

Att se hur ojämlikheten i möjligheter som ges genom utbildning, EU:s rekommendationer 

och strategier, Arbetsdomstolens tillämpning och arbetsgivares uppställning av 

kvalifikationskrav har följt samhällsutvecklingen till en kunskapsintensiv marknad påminner 

en hel del om Bells teori om en ny kunskapsklass. Bell talar om en professionalism som 

individen lär sig och blir certifierad i vilket är där vi är idag.143 Certifieringen motsvarar den 

formella kompetens som EU definierar som kvalifikation och som det syns en tydlig ökning 

av i Arbetsdomstolens praxis. Arbetsgivares ökning av uppställda utbildningskrav tyder 

också på en inställning att specialiserad kunskap eftersträvas. Statistik visar även på att 

grupper marginaliseras och att högutbildade, svenskfödda från en övre medelklass tenderar få 

större möjligheter inom utbildning och i arbetslivet. Det har i princip skapats en ny 

högutbildad klass med ledande hierarkisk plats i samhället. Att olika samhällsgrupper 

tenderar att marginaliseras på det sätt som framkommit i denna uppsats kan mycket väl 

tänkas märkas på arbetsmarknadens mångkultur. Ju färre personer från de utsatta grupper 

som uppfyller kvalifikationskraven desto mer begränsad torde mångkulturen bli, vilket även 

syns i framlagd statistik över sysselsättningsnivåer hos olika grupper. 

 

                                                 
141 SCB, Tema utbildning: Befolkningens utbildning och sysselsättning 2014. 2016 
142 Berggren, C,Entering Higher Education – gender and class perspective. 2006, s. 54 ff. 
143 Bell, D, The coming of post-industrial society: a venture in social forecasting, 1973, s. 374 
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8.5 Rekvisitet i förhållande till rättssäkerhetsprincipen 

Slutligen landar diskussionen som den började. Hur förändringen av samhället och dess 

påverkan på rekvisitet förhåller sig till rättssäkerhetsprincipen. Utifrån vad som hittills 

diskuterats ges en bild av hur rekvisitet och dess tillämpning sett ut idag. En förändring har 

utan tvivel skett och det går att se hur samhällets förändring haft sin del i förändringen. En 

aktuell fråga är då om syftet med LAS fortfarande överensstämmer med rekvisitet i praktiken. 

 

Bakgrunden till LAS tillkomst var bland annat utredningen om anställningstryggheten för 

utsatta grupper i samhället.144 Av vad som framkommit i denna uppsats är skillnaden mellan 

grupperna fortfarande stora och att det till och med kan vara en effekt av rekvisitet. Den 

förändrade inställningen till att kvalikationskrav i form av formell karaktär är dominerande 

får ytterligare genomslagskraft i och med rekvisitet. Effekten av hur rekvisitet förhåller sig 

till samhällsutvecklingen och vilka konsekvenser det kan ha inneburit för arbetstagares 

anställningsskydd kan utläsas genom ovanstående statistik. Utifrån detta kan dagens 

inställning till och tillämpningen av rekvisitet anses motstridigt till vad LAS från början 

syftar till. I och med att lagens syfte och rekvisitet inte stämmer överens torde det vara svårt 

att i förhand kunna avgöra hur domstolen kommer att agera och den förutsägbarhet som 

rättssäkerhetsprincipen kräver är svår att urskilja.  

 

8.6 Sammanfattning och svar på frågeställningar 

Vid tvister som rör rekvisitet tillräckliga kvalifikationer görs vanligtvis ingen prövning över 

arbetsgivarens beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist utan arbetsbrist anses utgöra 

saklig grund för uppsägning.145 Resonemanget som Arbetsdomstolen för i sin bedömning av 

rekvisitet grundas i om kravet är skäligt, reellt och icke-diskriminerande.146 Vidare utgör 

kravet endast ett minimikrav då domstolen ser till om arbetstagaren uppfyller de krav som 

skulle ha ställts på en nyanställd samt att det ska gälla de krav som i allmänhet ställs på den 

aktuella tjänsten.147 Arbetsdomstolen tar dock hänsyn till väsentliga omständigheter såsom 

företagets storlek, ekonomiska situation, om den aktuella tjänsten är av specialiserad karaktär, 

etcetera.148 Arbetsdomstolen resonerar även kring vad som vore en rimlig upplärningstid, 

något som skiljer sig åt från fall till fall. Vad som utgör en rimlig tid beror dels på 

                                                 
144 Prop. 1973:129 s. 25 
145 AD 1993 nr 101 
146 Källström, K., & Malmberg, J, Anställningsförhållandet, 2013, s. 149 
147 AD 2013 nr 67 
148 AD 1986 nr 58 
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ovanstående omständigheter men även på arbetstagaren förmåga att lära sig utifrån vilka 

kvalifikationer denne bär med sig sen tidigare.149 Angående begreppet kvalifikation resonerar 

Arbetsdomstolen utifrån termerna formella, informella och personliga kvalifikationer. Vid 

formella kvalifikationskrav ser domstolen till utbildning, behörighet och språkkunskap. De 

informella kraven utgörs av praktisk erfarenhet och vid personliga krav bedöms 

arbetstagarens fysik, psykiska förmåga, beteende och personliga lämplighet.150  

 

Vid tillämpning av rekvisitet tar Arbetsdomstolen även hänsyn till samhällets och 

arbetsmarknaden utveckling till ett kunskapssamhälle. Samhällsutvecklingen har inneburit en 

ökad konkurrens och utvecklande företag med högre krav på kompetens. Även arbetsgivares 

tillämpning av rekvisitet följer utvecklingen. Andelen fall som utgörs av utbildningskrav har 

ökat sen LAS tillkomst.151 Det är även färre arbetstagare som uppfyller rekvisitet idag och 

den vanligaste orsaken är brist på utbildning.152 Inställningen att utbildning är av ytterst viktig 

betydelse leder till konsekvenser för arbetstagares anställningsskydd. Det finns ett klart 

samband mellan utbildning och sysselsättningsnivån. Högutbildade förvärvsarbetar i 

betydligt större utsträckning än lågutbildade. De lågutbildade utgörs av särskilt utsatta 

grupper på arbetsmarknaden. Dessa grupper utgörs av äldre, utomeuropeiskt födda personer, 

ungdomar och anställda inom   tjänstesektorer.153 Skillnaden syns även mellan olika klasser. 

Det är vanligare att den övre medelklassen väljer att studera jämfört med de med 

arbetarklassbakgrund.154 Sammanfattningsvis tenderar dessa grupper att marginaliseras och få 

ett anställningsskydd som inte ger samma förutsättningar som om de vore högutbildade, 

svenskfödda och från en övre medelklass. 

 

8. 7 Vidare studier 

För framtida forskning hade det varit intressant att följa upp de ökade formella 

kvalifikationskravens effekt utifrån EU:s sysselsättningsstrategi. Följa upp genom att utreda 

om konkurrenskraften, produktiviteten, tillväxten och den social sammanhållning ökat så som 

strategin syftar till. Det hade även varit intressant att undersöka vilka lagreformer som kunde 

vara ett alternativ till rekvisitet tillräckliga kvalifikationer samt dess för- och nackdelar. 

                                                 
149 AD 2015:49, AD 2005:75, AD 1998 nr 50 
150 Edström, Ö, Anställningsskydd och förändrade kvalifikationskrav i kunskapssamhället, 2001, s. 114 ff., AD 2005 nr 98, AD 
2013 nr 67 
151 AD 2013 nr 67, AD 1998 nr 94, AD 1993 nr 197 och AD 1992 nr 14, AD 1994 nr 73  
152 Ulander-Wänman, C, Anställningsskydd och kvalifikationskrav i förändring, 2016, s. 76 
153 SCB, Tema utbildning: Befolkningens utbildning och sysselsättning 2014. 2016 
154 Berggren, C,Entering Higher Education – gender and class perspective. 2006, s. 54 ff. 
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