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Sammanfattning 

 

Den svenska arbetsmarknaden har i mer än hundra år präglats av samförståndslösningar 

mellan parterna på arbetsmarknaden. Merparten av den arbetsrättsliga lagstiftningen är 

semidispositiv och organisationsgraden bland arbetskraften har länge varit hög. Sammantaget 

har detta satt den utanförstående i en mindre fördelaktig position jämfört med den 

organiserade kärnarbetskraften. Normen har länge varit att man som arbetstagare ska vara 

organiserad och det är genom ett medlemskap i en kollektivavtalsbärande organisation som 

rättigheterna tillförsäkras. Genom semidispositiviteten läggs den utanförstående 

arbetstagarens rättigheter i händerna på den organisation som personen valt att inte tillhöra.  

 

Syftet med uppsatsen är att utreda de utanförstående arbetstagarnas rättsliga situation 

framförallt vid turordningssituationer. Vid en arbetsbristsituation kan arbetsgivaren 

tillsammans med den fackliga organisationen komma överens om att lagens regler inte ska 

tillämpas. Semidispositiviteten gör att arbetsgivaren kan frångå LAS och begränsningarna i 

bestämmanderätten är i det närmaste upphävda förutsatt att den fackliga organisationen tillåter 

avstegen från lagens turordningsregler. Den utanförstående arbetstagarens talan vid 

förhandlingar är obefintlig och makten ligger hos kollektivavtalsparterna.  

 

Den utanförstående arbetstagaren känner troligen en oro över att få en sämre placering i 

turordningen på grund av avsaknad av medlemskap i den kollektivavtalsbärande 

organisationen. Om det vid en uppsägning finns en misstanke om att arbetstagaren hamnar på 

en viss plats i turordningen bara på grund av att medlemskap saknades i den organisation som 

förde förhandlingarna med arbetsgivaren, krävs det starka grunder för att driva en talan. 

Dessutom väntar en lång och kostsam process som efter tingsrätt kan sluta i Arbetsdomstolen, 

där ledamöterna företräder organisationerna på arbetsmarknaden. Att dömas i en domstol där 

majoriteten representerar organisationer den utanförstående valt att inte tillhöra måste anses 

som obekvämt. 
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Abstract 

The Swedish labour market has for more than one hundred years been characterized by 

compromise solutions between the parties on the labour market. The majority of the labour 

law is "non-compulsory" (dispositiv) and the membership rate in trade unions has for a long 

been high. Taken together this puts outside employees in a less favourable position compared 

to the organized labour. The standard has for long been that you as an employee should be 

organized and the rights are guaranteed through a membership in an organization with a 

collective agreement. The non-compulsory rules put the outside employees’ rights in the 

hands of the organization that the person has chosen not to belong. 

 

The purpose of this essay is to investigate the outside employees’ legal situation particularly 

in the event of redundancies due to a shortage of work. The employer together with the trade 

union can make an agreement that the law should not be applied. The fact that the rules are 

non-compulsory does that the employer can see aside the 1974 Act of Employment Protection 

and the limitation of employers determination are almost abolished assumed that the trade 

union allow the departs. The outside employees have no say in the matter and the trade union 

and the employer has all the power.  

 

The outside employee probably feels a bit worried about being in a bad position in the 

agreement due to the lack of a membership in the trade union with the collective agreement. If 

the outside employee suspects that the he or she got dismissed just because of the lack of a 

membership in the organization that negotiated with the employer, the employee needs strong 

reasons to carry on an action. Besides that, a long and costly lawsuit is expected that starts in 

the district court and can end up in The Labour Court, where the members represent the 

organizations on the labour market. To be judged in a court where the majority represents 

organizations which the outside employee has chosen not to belong must be seen as 

uncomfortable. 
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1 Inledning 

 

 

Det finns många anledningar till varför arbetsgivare beslutar att det inom en verksamhet 

måste ske neddragningar. Vid dessa tillfällen ställs många människor inför faktumet att bli av 

med sitt arbete. I Sverige finns det sedan länge reglerat hur sådana uppsägningar ska ske, 

begreppet ”sist in först ut” hörs nästan dagligen. Den arbetsrättsliga regleringen, som genom 

lagen om anställningsskydd, ska skydda arbetstagarna att just behålla sin anställning, värnar 

främst om personer med lång anställningstid.  

 

Reglerna om turordning, 22 § LAS, är semidispositiva och alltså möjliga att genom 

kollektivavtal avtala bort. Detta gör att den fackliga organisationen med kollektivavtal har ett 

övertag och stora förhandlingsmöjligheter till att göra det bästa för sina medlemmar. Hur blir 

det då med dem som är medlemmar i en annan organisation eller är oorganiserade? Deras 

skydd riskeras att kraftigt sättas ur spel i och med att det är tillåtet att mellan parterna avtala 

bort den lagliga turordningen. Om turlistan upprättats till nackdel för dem som står utanför 

den kollektivavtalsbärande organisationen är det en lång och kostsam process som väntar den 

som vill föra talan mot uppsägningen. Som oorganiserad börjar processen i tingsrätt och 

överklagan sker i Arbetsdomstolen, som är starkt förankrad i kollektivavtalets Sverige. 

Intresseledamöterna i Arbetsdomstolen företräder avtalsparterna på arbetsmarknaden, som 

den utanförstående valt att inte tillhöra.  

 

Parterna, arbetsgivaren och facken, kan alltså på laglig väg komma överens om en 

avtalsturlista och av naturliga skäl välja bort, eller i alla fall inte prioritera, de utanförstående. 

Med tanke på de höjda fackavgifterna och därmed sjunkande medlemsantal finns anledning 

att se hur rättsskyddet för oorganiserade ser ut. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utreda utanförstående arbetstagares ställning och rättsliga skydd 

på den svenska arbetsmarknaden, framförallt vid turordningssituationer. Hur ser de 

utanförstående arbetstagarnas rättsliga situation ut vid den händelse att arbetsgivaren beslutar 

att arbetsbrist föreligger? Med tanke på semidispositiviteten och därmed fackets betydande 
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roll finns anledning att belysa just de utanförstående arbetstagarna. Hur har utanförstående 

arbetstagare beaktats i förarbetena? Vidare ska utanförstående arbetstagares arbetsrättsliga 

processer i tingsrätten och Arbetsdomstolen samt domstolens sammansättning belysas i 

relation till turordningsproblematiken. 

 

1.3 Metod och material  

Kärnfrågan i uppsatsen är de oorganiserades ställning i den svenska arbetsrätten. För att 

uppfylla mitt syfte används en rättsdogmatisk metod där traditionella rättskällor studeras. Med 

den rättsdogmatiska metoden menas att tolka och systematisera gällande rättsregler.1 Lagtext 

behandlas tillsammans med förarbeten och utredningar samt kompletteras med kommentarer 

från juridiska tidskrifter samt med rättspraxis från Arbetsdomstolen och Europadomstolen.  

 

Förarbeten behandlas för att få en förståelse för lagens utformning och innebörd. Det är i 

förarbetena, snarare än i den ofta kortfattade lagtexten, som lagstiftarens vilja och lagens 

ändamål kommer fram.2 Prejudikat är avgörande av ett konkret fall som blir vägledande för 

senare beslut.3 Prejudikat är inte juridiskt bindande men följs vanligtvis i svensk rätt.4 Urvalet 

av Arbetsdomstolens domar görs med hjälp av litteratur som behandlar domstolens praxis.5  

 

1.4 Disposition och avgränsning  

Utgångspunkten för uppsatsen är de oorganiserades ställning i den svenska arbetsrätten och 

berör de utanförståendes rättsliga ställning generellt men med fokus på turordningssituationer. 

Uppsatsen inleds med en utredning av lagreglerna kring turordningsreglerna för att sedan 

urskilja spänningsförhållandet mellan utanförstående arbetstagare och kärnarbetskraften på 

arbetsmarknaden. I bakgrunden presenteras den svenska modellen kort tillsammans med de 

generella reglerna för arbetsbristuppsägningar. En historisk tillbakablick har gjorts för att få 

en förståelse för lagarnas tillkomst och uppbyggnad. I kapitel tre presenteras hur 

turordningsförfarandet kan se ut samt hur lagreglerna tillämpas och berör de utanförstående. 

Vidare i kapitel fyra presenteras den negativa föreningsrätten och dess verkan i svensk rätt. 

                                                 
1 Peczenik 2005, s. 249. 
2 Peczenik 1995, s. 242. 
3 Peczenik 1995, s. 232. 
4 Peczenik 1995, s. 239. 
5 Lunning 2006, Öman 2006 
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Kapitel fem behandlar Arbetsdomstolen som sådan och utanförståendes fall i den samma, 

framförallt turordningstvister men även andra rättsfall. Kapitel sex problematiserar de 

utanförståendes rättsliga skydd och ställning inom arbetsrätten. Kapitel sju inleds med ett 

avsnitt med perspektiv på mångfald, jämställdhet och internationalisering och fortsätter med 

slutsats där det fakta som framkommit i tidigare delar av uppsatsen analyseras tillsammans 

med egna åsikter och tankar. 

 

I uppsatsen används termerna utanförstående arbetstagare och oorganiserade arbetstagare, 

med utanförstående arbetstagare menas både oorganiserade och organiserade i 

minoritetsorganisationer. I vissa delar går de att jämställas medan det i andra fall förefaller 

mest lämpligt att särskilja de två grupperna. 
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2 Bakgrund 

 

 

2.1 Den svenska modellen 

1898 bildades LO, fackföreningarnas centralorganisation, och fyra år senare, 1902, bildades 

motsvarigheten på arbetsgivarsidan, SAF.6 Fackföreningarna försökte genomdriva en 

kollektiv reglering av arbetsvillkor medan arbetsgivarna i början höll fast vid att förhandlingar 

angående exempelvis löner skulle ske individuellt. När arbetsgivarna accepterade att 

förhandla med fackföreningarna som företrädare för arbetstagarna blev sedan kollektivavtalet 

en naturlig form för reglering av arbetsvillkor. Avtalen var till en början enkla men 

utvecklades alltmer och blev mer omfattande beträffande villkor och branschspridning.  

 

Den så kallade decemberkompromissen, som ingicks 1906-1907 mellan SAF och LO, 

stadgade arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet samt att fritt avskeda och antaga 

arbetstagare.7 Den grundade sig i SAF:s §23 som sedermera blev §32 i stadgarna och som nu 

benämns §32-befogenheterna. Kompromissen innebar att fackföreningsrörelsen godtog dessa 

rättigheter för arbetsgivaren i utbyte mot att arbetsgivarna erkände arbetstagarnas 

föreningsrätt. Saltsjöbadsavtalet 1938, mellan SAF och LO, karaktäriserades av en partsvilja 

att lösa problem och missförhållanden på arbetsmarknaden avtalsvägen. Kollektivavtalen blev 

instrumentet för att genomföra förändringar, vilket ledde till självstyre på arbetsmarknaden 

och låg grad av arbetstvister. Lagstiftning sågs som ett alternativ till förhandlingslösningar, då 

kollektivavtal, trots sin normerande verkan, inte omfattar personer utanför avtalsområdet. 

Under 1970-talet växte kraven på lagstiftning och begränsning i arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt. Arbetstagarparternas positioner flyttades fram och lagstiftning blev det 

viktigaste instrumentet, dock gjordes flertalet lagar halvtvingande, så att det för parterna var 

möjligt att genom avtal anpassa de stela lagreglerna till branschen. 

 

Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas alltså av avtalslösningar mellan parterna, där 

individen är underordnat det kollektiva. Kollektivavtal har varit grunden för reglering av 

anställningsvillkor i mer än hundra år och även när lagstiftningen på området ökade under 

                                                 
6 Adlercreutz 2003, s. 17ff 
7 Adlercreutz 2003, s. 17ff 
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1970-talet gjordes reglerna semidispositiva och parterna tilläts avtala om annat. 

Utgångspunkten har hela tiden varit att det är parterna som ska enas om lösningar som är de 

bästa för branschen. Genom att vara medlem i en organisation erhåller arbetstagare en bättre 

förhandlingsposition. 

 

2.2 Uppsägning på grund av arbetsbrist 

Av 7 § fjärde stycket LAS framgår när en uppsägning grundar sig på personliga skäl, medan 

uppsägning på grund av arbetsbrist inte har en motsvarande definition i lagen. 

Arbetsdomstolens praxis har visat att inte bara situationer av konkret brist på arbetsuppgifter 

faller in under benämningen utan alla fall som inte kan hänföras till arbetstagaren 

personligen.8 Situationer som omorganisationer, brist på kapital, ändring av 

anställningsvillkor också är arbetsbrist, ”brist på arbete” i sig behöver alltså inte föreligga.9 

Att bedöma huruvida arbetsbrist föreligger anses vara upp till arbetsgivaren, men han eller 

hon måste dock kunna visa att det gjorts en utredning över de företagsekonomiska 

övervägandena. Har arbetsgivaren utfört en seriös och noggrann utredning kan domstolen i 

princip inte ifrågasätta denna.  

 

De anställdas trygghet tillgodoses genom andra regler såsom MBL-förhandling, rätten till 

uppsägningstid, turordning samt återanställning.10 En uppsägning på grund av arbetsbrist är 

dock aldrig saklig om arbetsgivaren inte prövat omplaceringsmöjligheter. Om ”faktisk 

arbetsbrist föreligger” saknar det betydelse om arbetsgivaren ansett att anställningen borde ha 

avslutats av skäl som hänför sig till arbetstagaren personligen.11 Arbetstagarsidan måste 

komma med stark bevisning som pekar på att det var de personliga omständigheterna, inte 

arbetsbristen, som gjorde att anställningen avslutades.12 

                                                 
8 Källström & Malmberg 2006, s. 131. 
9 Källström & Malmberg 2006, s. 142. Se AD 1993 nr 61 där arbetsgivaren av ekonomiska skäl ville dra in 
bilförmåner och Arbetsdomstolen gav arbetsgivaren rätt att på grund av arbetsbrist säga upp de arbetstagare som 
inte accepterade en omplacering till en tjänst utan bilförmån.  
10 Källström & Malmberg 2006, s. 142. 
11 Källström & Malmberg 2006, s. 142. 
12 Källström & Malmberg 2006, s. 132. 
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2.3 Turordningsreglernas framväxt  

Innan den första anställningsskyddslagen trädde i kraft 1974 fanns det inga skyldigheter för 

arbetsgivaren att vid uppsägning på grund av arbetsbrist iakttaga en viss turordning.13 

Huvudavtalet mellan SAF och LO innehöll vid tiden bestämmelser, som kan liknas vid 

rekommendationer, att arbetsgivaren vid uppsägning hade rätt att behålla de skickligaste 

arbetstagarna, med hänsyn till anställningstidens längd och särskild försörjningsbörda vid lika 

meriter.14 Utredningen föreslog att den nya lagen om anställningsskydd skulle innehålla 

bestämmelser om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist.15 Arbetsgivarsidan 

betonade under remissbehandlingen att den arbetskraft som skulle vara kvar i företaget skulle 

ha den kompetens som behövdes och att därför andra aspekter än anställningstid borde tas i 

hänsyn. Arbetstagarsidan tryckte å andra sidan på att anställningstiden i första hand skulle 

vara avgörande för turordningen. 16 

 

De regleringar som i form av huvudavtal tidigare funnits på arbetsmarknaden, tillgodosåg 

arbetsgivarens behov att behålla den mest effektiva arbetskraften. Däremot beaktades sociala 

synpunkter och arbetstagarnas behov av trygghet inte tillräckligt mycket. Effekten av 

regleringarna blev att de arbetstagare som var i störst behov av trygghet, de äldre och de med 

lägre utbildning, löpte störst risk att slås ut. Därför menade regeringen att de som hade svårast 

att klara sig på arbetsmarknaden var de som måste skyddas i en lag om anställningsskydd. Det 

tidigare systemet hade bidragit till utslagning av äldre och handikappad arbetskraft.17  

 

Anställningstiden blev den avgörande punkten för turordningsreglerna, med åldersskyddet 

tillgodosett genom att längre anställningstid ofta hänger samman med stigande ålder.18 Äldre 

arbetstagare ansågs vara de som främst behövde skyddas och en tilläggsregel om ett 

förmånligare beräkningssätt av anställningstiden i och med extra anställningsmånader vid 

högre ålder antogs.19 Emellertid menar Calleman att åldersdiskriminering många gånger sker i 

avtalsturlistor eftersom de ofta används för att säga upp äldre arbetstagare. Uppsägning av en 

                                                 
13 Prop. 1973:129 s. 43. 
14 Prop. 1973:129 s. 154. 
15 Prop. 1973:129 s. 154. 
16 Prop. 1973:129 s. 154 f 
17 Prop. 1973:129 s. 155. 
18 Prop. 1973:129 s. 156. 
19 Prop. 1973:129 s. 156. 
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viss utpekad grupp behöver dock inte vara diskriminerande om det kan motiveras sakligt.20 I 

direktiv 2000/78/EG som skulle ha varit implementerat i svensk rätt i december 2006 stadgas 

det i artikel 25 att åldersdiskriminering är förbjuden, dock poängteras att en särbehandling 

som kan motiveras av målen för sysselsättningspolitiken och arbetsmarknaden är tillåtna. 

Regeringen har nu lagt ett förslag som ska träda i kraft i juli 2007 om att extramånaderna i 

LAS ska slopas, som en följd av att direktivet ska anses implementerat. Niklas Bruun menar 

dock att direktivet tillåter en viss särbehandling och att extramånaderna är förenliga med 

direktivet.21 

 

Turordningsreglerna ansågs bäst vara semidispositiva, genom kollektivavtal på förbundsnivå, 

då det var en vansklig uppgift att konstruera lagregler som gav ett rimligt och rättvist resultat 

till alla situationer på arbetsmarknaden.22 Om arbetsgivaren och den fackliga organisationen 

kom överens om en avvikelse från lagen och det godkändes av förbundet blev uppsägningarna 

gällande. Om emellertid turordningen endast gick ut på att slå ut andra organisationers 

medlemmar eller oorganiserade arbetstagare skulle den anses som rättsstridig.23 Trots det kan 

det inte bestridas att det hos utanförstående arbetstagare finns en misstro mot det faktum att 

personen valt att stå utanför bidragit till uppsägningen. Troligen kommer inte den lokala 

fackliga organisationen se det som en viktig uppgift att försvara en person som inte är medlem 

vid förhandling om turordning.24 Organisationsklausuler skulle inte kunna åberopas som 

grund för uppsägning. Det skyddet som genom lagen ska tillförsäkras den enskilde 

arbetstagaren kunde i så fall sättas ur spel genom ett kollektivavtal mellan arbetsgivaren och 

en organisation som han eller hon ej tillhör.25 Reglerna kompletterades med rätt till 

återanställning inom samma driftsenhet och kollektivavtalsområde för att arbetsgivaren inte 

skulle kunna kringgå lagen.26 

 

Regleringen kring turordning var sedan i stort sett oförändrad under en lång tid, inte förrän 

vid 1992 års arbetsrättskommitté togs förslag till förändring upp. Kommittén fick då direktiv 

att granska turordningsreglerna och särskilt de mindre företagens intressen.27 Kritiken under 

de gånga åren var framförallt att företagsekonomiska intressen inte tillräckligt kunde beaktas. 
                                                 
20 Calleman 1999, s. 264. 
21 http://www.siftidningen.se/nyh/arkiv/nyhs/20070129160143a_nyh.shtml 2007-03-13 
22 Prop. 1973:129 s. 160. 
23 Prop. 1973:129 s. 233. 
24 SOU 1993:32 s. 509. 
25 Prop. 1973:129 s. 234. 
26 SOU 1993:32 s. 446. 
27 SOU 1993:32 s. 471. 
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Samtidigt menade man att en annan huvudregel än anställningstid utgjorde ett hot mot 

anställningstryggheten och möjligheten till avsteg i kollektivavtal ansågs som 

tillfredsställande. 28   

 

Utredningen ansåg att en lösning i samförstånd mellan parterna var att föredra, lagen skulle 

därför innehålla en målsättningsparagraf där parterna i det enskilda fallet skulle eftersträva 

förhandlingslösningar.29 Målsättningsparagrafen skulle kompletteras med en reglering om 

någon uppgörelse inte kommer till stånd.30 Utredningen föreslog en möjlighet för 

arbetsgivaren att behålla sådana arbetstagare som var väsentliga för den fortsatta driften 

samtidigt som undantagsmöjligheten kunde motverka en ojämn ålderssammansättning av 

arbetsstyrkan.31  

 

När den borgerliga majoriteten kom till makten 1991 menade de att turordningsreglerna i 

lagen om anställningsskydd inte gav arbetsgivarna tillräckligt stort utrymme att behålla så 

kallade nyckelpersoner, de arbetstagare som var av särskild betydelse för verksamheten. 32 

Arbetsgivaren gavs då rätten att ensam bestämma om att behålla två arbetstagare inom varje 

turordningskrets, något som ansågs ge särskilt stor betydelse för de mindre företagen. 

Arbetsgivaren skulle normalt anses ha frihet att fullt ut använda sig av undantagsregeln utan 

att det skulle vara möjligt att rättsligt angripa en uppsägning som skett som en konsekvens av 

undantaget. Under remissgenomgången påpekades, av bl.a. SACO, TCO och LO, att 

regleringen skapar en frizon för arbetsgivare att fatta helt godtyckliga beslut som utan 

motivering är omöjlig att överklaga.33 Regeringen menade att farhågorna var överdrivna, att 

arbetsgivaren i första hand utgår från verksamhetens bästa och att det är den styrande 

principen.34  

 

Undantagen från turordningsreglerna blev kortlivade, de infördes den 1 januari 1994 av den 

borgerliga regeringen och avskaffades av den nya regeringen den 31 december samma år. 

Skälen till detta var huvudsakligen att det, efter regeringsskiftet 1994 av den tillträdande 

socialdemokratiska regeringen med stödpartier, ansågs att anställningstryggheten framförallt i 

                                                 
28 SOU 1993:32 s. 473. 
29 SOU 1993:32 s. 479. 
30 SOU 1993:32 s. 480. 
31 SOU 1993:32 s. 481. 
32 Prop. 1993/94:67 s. 46. 
33 Prop. 1993/94:67 s. 47. 
34 Prop. 1993/94:67 s. 47. 
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de mindre företagen minskade drastiskt. Då det i arbetsbristsituationer är upp till 

arbetsgivaren att bestämma om arbetsbrist föreligger och är något som normalt inte kan 

överprövas av domstol, är turordningsreglerna skydd mot arbetsgivarens godtycke. Detta 

skydd sätts ur spel och innebär att arbetsgivaren utan att redovisa skäl, kan göra sig av med 

arbetstagare genom att missbruka turordningsregeln.35 

 

Några år senare återinfördes undantagsregeln i LAS, då utskottet ansåg att lagen om 

anställningsskydd var gjord för större företag och att turordningsreglerna för de små inte 

nödvändigtvis behövde vara lika som för de större företagen.36 Den 1 januari 2001 trädde den 

nya lagändringen i kraft som innebar att arbetsgivare med färre än tio anställda fick rätt att 

innan turordningen upprättades undanta två arbetstagare av särskild betydelse för 

verksamheten.37 I AD 2005 nr 32 stod det klart att arbetsbrist förelegat samt att arbetsgivaren 

undantagit två personer innan turordningen upprättades. Arbetstagarsidan hävdade att 

uppsägningen varit diskriminerande på grund av funktionshinder då arbetstagaren kort tid 

innan diagnostiserats med multipel skleros. Då ett missgynnande konstaterades i och med 

uppsägningen samt att arbetstagaren befunnit sig i en jämförbar situation med andra 

arbetstagare var det upp till arbetsgivaren att bevisa att agerandet inte hade sin grund i 

arbetstagarens funktionshinder. I fallet lyckades inte arbetsgivaren bevisa att personerna som 

undantagits hade särskilda förmågor eller speciell kompetens och arbetsgivaren dömdes för 

diskriminering av arbetstagaren. 

 

Den 1 januari 1997 infördes en lagändring i 2 § LAS som innebar att blev det tillåtet att träffa 

lokala turordningsavtal utan delegation från den centrala organisationen. Lokala avtal om 

turordning kunde slutas under förutsättning att centrala avtal fanns gällande andra frågor. Vid 

anställningsskyddslagens tillkomst ansågs det finnas ett behov att tillgodose att skyddet inte 

urholkades och detta gjordes genom att avtalen skulle ha ingåtts eller godkänts på central 

nivå.38 Nästan samtliga LO-förbund hade 1993 delegerat möjligheten att teckna avtal som 

gjorde avsteg från lagens turordningsregler.39 De farhågor om missbruk som fanns vid lagens 

tillkomst ansågs nu kunna tonas ner och de fackliga organisationernas ansågs kunna tillvarata 

                                                 
35 Prop. 1994/95:76 s. 18. 
36 1998/99:AU8 s. 13. 
37 Prop. 1999/00:144 
38 Prop. 1996/97:16 s. 26. 
39 SOU 1993:32 s.461. 
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medlemmarnas intressen.40 Dock ansågs det viktigt att inte helt ta bort de centrala 

organisationernas inflytande. En avvikelse från lagreglerna fick endast göras på arbetsplatser 

där ett centralt kollektivavtal finns gällande andra anställningsvillkor.41 Lagregeln gjordes 

neutral genom att den lokala nivån ej utpekades men kravet på centralt godkännande togs 

bort.42  

                                                 
40 Prop. 1996/97:16 s. 27. 
41 Prop. 1996/97:16 s. 27. 
42 Prop. 1996/97:16 s. 27. 
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3 Turordningsförfarandet  

 

 

3.1 Tillräckliga kvalifikationer, turordningskrets 

Kärnan i anställningsskyddet vid arbetsbrist är turordningsreglerna som återfinns i 22 § LAS, 

som gör att arbetsgivaren vid en arbetsbristsituation inte fritt kan välja vilka arbetstagare som 

ska sägas upp.43 Efter fackliga förhandlingar kan arbetsgivaren besluta vilken eller vilka 

turordningskretsar som drabbas av uppsägningar.  Inom varje turordningskrets, vanligtvis per 

driftsenhet och kollektivavtalsområde, upprättas en turordningslista enligt 

senioritetsprincipen44.  

 

Om en arbetstagare endast efter omplacering kan erbjudas fortsatt arbete krävs det att denne 

har tillräckliga kvalifikationer.45 Arbetsgivaren bestämmer vilka kvalifikationer som krävs för 

en befattning, men får ej ställa högre krav än vid nyanställning och ej heller diskriminera.46 

Med tillräckliga kvalifikationer menas allmänna kvalifikationer som ska hållas på en 

miniminivå och bedömningen ska göras i förhållande till de framtida arbetsuppgifterna.47 Det 

kan röra sig om utbildning eller erfarenhet, men personliga egenskaper såsom uppträdande, 

lämplighet samt arbetsgivarens förtroende spelar också in.48 Arbetsdomstolen understyrker att 

lagens syfte är att ge de arbetstagare företräde som har tillräckliga kvalifikationer men inte 

nödvändigtvis de bästa kvalifikationerna.49 Om kravet med tillräckliga kvalifikationer är 

uppfyllt ska den med längst anställningstid väljas.50 Arbetsdomstolen har inte preciserat exakt 

tid för gränsen för upplärningstid och i förarbetena sägs det rimlig tid. Arbetsdomstolen 

bedömer från fall till fall men man kan dock skönja en gräns på sex månader, mer än det har 

aldrig accepterats.51  

 

                                                 
43 Källström & Malmberg 2006, s. 143. 
44 Sist-in-först-ut-principen. 
45 Se exempelvis AD 2006 nr 68 och AD 2006 nr 4 tillräckliga kvalifikationer och därav turordningsbrott, AD 

2005 nr 75 och AD 2000 nr 71 ej tillräckliga kvalifikationer och därav ej turordningsbrott. 
46 Calleman 1999 s. 138. 
47 Lunning 2006, s. 606. 
48 Calleman 1999, s. 160. 
49 Calleman 1999, s. 144. 
50 Calleman 1999, s. 144. 
51 Calleman 1999, s. 148. 
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Huvudregeln i 34 § LAS att uppsägning som inte är sakligt grundad ska kunna 

ogiltigförklaras har fört med sig att anställningen inte har avslutats förrän tvisten är slutligt 

avgjord, vilket i ett internationellt perspektiv är väldigt långtgående regler.52 Reglerna om 

ogiltigförklaring gäller dock inte om uppsägningen endast angrips på grund av att det strider 

mot turordningsregler. Detta för att om ogiltigförklaring vid turordningslistor skulle kunna 

angripas skulle det leda till tvister mellan arbetstagare, då ogiltigförklaring av en uppsägning 

skulle leda till en uppsägning av en annan arbetstagare. Däremot kan principen användas om 

det handlar om fingerad arbetsbrist eller om uppsägningen är kränkande eller stridande mot 

god sed.53 

 

3.2 Kollektivavtal och avtalsturlistor 

Den enskildes plats i turordningen är inte garanterad i lag som en enskild rättighet utan 

kollektivavtal kan bestämma andra kriterier för turordningen.54 Kollektivavtalen kan ange 

generella normer om hur framtida uppsägningar ska genomföras eller vara av typen 

avtalsturlista.55 Avtalsturlistor är kollektivavtal mellan arbetsgivare och lokal 

arbetstagarorganisation, om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist, som ingås för 

ett enskilt tillfälle när uppsägningar blivit aktuella.56 En avtalsturlista skiljer sig när det gäller 

rättsverkningar från arbetsgivarens ensidiga turordning och turordningsbestämmelser enligt 

kollektivavtal med turordningskretsar.57 I och med en avtalsturlista lämnas LAS skyddsregler 

och en arbetstagare kan inte föra talan om ogiltigförklaring eller skadestånd enligt LAS vid 

uppsägning, överprövning är endast möjlig om den är att anse som stridande mot god sed. 58  

 

I Callemans arbetsplatsundersökning använde sig endast ¼ av arbetsgivarna av lagen fullt ut, 

följaktligen anställningstid och ålder. 59  Vid dessa arbetsplatser var kvalifikationskraven låga 

och arbetstagarna hade liknande arbetsuppgifter och i stort sett kan man säga att arbetskraften 

där var utbytbar.  Det finns knappast några regler i anställningsskyddslagen som har lett till en 

                                                 
52 Lunning 2006, s. 617. 
53 Lunning 2006, s. 617. 
54 Källström & Malmberg 2006, s. 148. 
55 Källström & Malmberg 2006, s. 149. 
56 Calleman 1999, s. 247. 
57 Calleman 1999, s. 247. 
58 Calleman 1999, s. 247. 
59 Calleman 1999, s. 325. 
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mera omfattande kollektivavtalstillämpning än turordningsreglerna.60 Samtidigt är antalet 

turordningsöverenskommelser som överklagats ytterst få.61 Bortsett från AD 1983 nr 107 har 

principen om avtalsturlistor stått sig under mer än 30 år.62  

 

3.3 Skydd för utanförstående vid avtalsturlistor 

I 2 § sjätte stycket LAS stadgas att arbetsgivaren får tillämpa kollektivavtal på arbetstagare 

som inte är med i den kollektivavtalsbärande organisationen, under förutsättning att 

arbetstagaren sysselsätts med arbete som avses med avtalet. I praktiken har oorganiserade 

samt organiserade i annat fack än den med kollektivavtal sämre utgångsläge vid förhandlingar 

om avtalsturlista än de som är medlemmar i organisationen. Troligtvis känner den 

utanförstående oro inför att placeras på en sämre plats just därför att denne inte är medlem i 

den organisation som förhandlar. Det är naturligt att en facklig organisation gynnar sina 

medlemmar hur objektiva de än försöker vara.  

 

I förarbetena uttalades att avtalsturlistor inte fick gå ut på att endast slå ut oorganiserade eller 

organiserade i andra arbetstagarorganisationer. Det ansågs strida mot lagens syfte att en 

organiserad i minoritetsorganisation eller oorganiserads skydd skulle kunna sättas ur spel 

genom ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare och en organisation arbetstagaren ej tillhör. 63 

Dock torde problem kunna uppstå vid bevisningen att en arbetstagares bristande 

organisationstillhörighet haft den avgörande betydelsen vid uppsägningen tillskillnad från 

sakliga skäl såsom bristande kvalifikationer.64 Denna problematik diskuteras mer senare. 

 

3.3.1 Likhetsprincipen 

Den etablerade organisationen har tillerkänts sådan makt att de kan avtala bort tvingande lag 

även för utanförstående.65 För att den makten juridiskt ska kunna försvaras måste den 

balanseras av likabehandlingsprinciper och möjlighet att göra densamma gällande. Hemström 

                                                 
60 Lunning 2006, s. 590. 
61 Lunning 2006, s. 594. 
62 Lunning 2006, s. 593. 
63 Prop. 1973:129 s. 233. 
64 Sigeman 1999, s. 57. 
65 Hemström 1981, s. 155. 
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anser att när avtal om turordning ska förhandlas fram ska företrädarna för facken anses vara 

bundna av de målsättningar och normer som allmänt gäller för föreningar i relation till 

medlemmar. Den så kallade likhetsprincipen menar Hemström även ska gälla icke-

medlemmar. Däremot finns inget krav på att organisationsföreträdarna ska vara aktiva för 

icke-medlemmarna, men de är skyldiga att behandla medlemmar och icke-medlemmar på ett 

sakligt och lika sätt. Detta för att arbetstagarorganisationerna givits ensamrätt av lagstiftaren 

att företräda arbetstagarna och fått i uppgift att ”fullfölja intentionerna enligt social 

skyddslagstiftning”.66 Även i betänkandet påpekades att det finns en skyldighet för 

arbetsgivaren och kollektivavtalsorganisationerna att behandla de utanförstående lika med 

medlemmarna.67 

                                                 
66 Hemström 1981, s. 155. 
67 SOU 1993:32 s. 509. 
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4 Rätten att stå utanför 

 

 

4.1 Negativ föreningsrätt 

Den positiva föreningsrätten har varit lagfäst i Sverige ända sedan 1936 medan den negativa 

föreningsrätten har haft svårare att bli erkänd.68 MBL-utredningen menade att frågan inte 

rörde om principen om frivillighet att tillhöra en organisation skulle gälla utan om det skulle 

stiftas lag i saken.69 Utredningen framhöll att oorganiserades ställning gentemot arbetsgivaren 

huvudsakligen är densamma som för den organiserade.70 Det stöd som de organiserade har i 

MBL har de oorganiserade i LAS, i och med skyddet mot obefogade uppsägningar, reglerna 

om turordning och företrädesrätt.71 Skillnaden kvarstår dock vid 

medbestämmandeförhandlingar där den organiserade har starkare ställning än de som valt att 

stå utanför organisationen. Utredningen påpekade att skyddet för negativ föreningsrätt som 

diskuterades inte innebar att oorganiserade skulle likställas med organiserade i det avseendet. 

Det skulle innebära att överge det kollektiva medbestämmandet som är grunden i det 

arbetsrättsliga systemet.72 På grund av detta ansåg inte kommittén att det fanns anledning att 

öka föreningsrättsskyddet i lag.73 Även senare, under 1993, ansåg fri- och rättighetskommittén 

i sin utredning att rätten att stå utanför facket inte behövde skyddas i grundlagen.74 Först när 

Europakonventionen från 1950 införlivades i svensk rätt 1995 fick medborgarna ett skydd 

mot organisationstvång.75 Dock saknar den uttryckliga sanktionsregler för vad som händer för 

dem som bryter mot reglerna.76 Samtidigt är det oklart i vilken utsträckning denna rättighet 

kan göras gällande vid domstol.77 Den bör sannolikt inte vara möjlig att direkt åberopa i 

privaträttsliga relationer i och med att den inte är stadgad i nationella regler.78 Dock kan 

vertikal skadeståndsskyldighet bli aktuell, då det är statens ansvar att skydda den enskildes 

                                                 
68 Sigeman 1998, s. 21. 
69 SOU 1982:60 s. 279. 
70 SOU 1982:60 s. 280. 
71 SOU 1982:60 s. 280. 
72 SOU 1982:60 s. 281. 
73 SOU 1982:60 s. 289. 
74 Örnerborg 1993, s. 4 ff 
75 Sigeman 1998, s. 21. 
76 Sigeman 1999, s. 50. 
77 Källström & Malmberg 2006, s. 79. 
78 Källström & Malmberg 2006, s. 79. 
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organisationsfrihet.79 För att den negativa föreningsrätten ska ha ansetts kränkt krävs det 

normalt en åtgärd som inneburit en så stark påtryckning att ansluta sig till en förening som av 

ideologiska skäl framstår som omöjlig.80  

 

4.2 Europakonventionen om mänskliga rättigheter 

Genom den så kallade inkorporeringslagen (1994:1219) gäller Europakonventionen som lag i 

Sverige. I 2 kap. 23 § RF stärks Europakonventionens ställning genom att det där stadgas att 

andra lagar och föreskrifter inte får stå i strid med konventionen.81 Om två lagar står emot 

varandra använder Sverige sig traditionellt av lex posterior, att en senare tillkommen lag har 

företräde framför en tidigare. Dock har, enligt lex specialis, en speciallag företräde framför en 

mer allmänt utformad lag. Med tanke på att konventionens artiklar är ganska allmänt hållna i 

jämförelse gör lex specialis att föreskrifter som inskränker konventionen ges företräde framför 

Europakonventionen. Dock har HD i ett remissyttrande föreslagit att man inte behöver 

förhålla sig så strikt till lex specialis för att en konvention om mänskliga rättigheter på grund 

av dess speciella karaktär bör ges särskild vikt.82 

 

4.2.1 Rätt till en rättvis rättegång 

Sverige är enligt Europakonventionen förpliktigat att se till att svenska domstolar uppfyller 

konventionens krav på oavhängighet och opartiskhet.83 En närmare analys av hur Sverige 

uppfyllde dessa krav gjordes inte vid anslutningen 1950 till konventionen. I propositionen 

uttalade departementschefen att rättegångsgarantierna i artikel 6 var garanterade i och med 

rättegångsbalken.84 Bestämmelserna i konventionen kan dock inte ses som självständiga 

rättsregler utan bara som riktlinjer för lagstiftaren.85 

 

 

 

                                                 
79 Källström & Malmberg 2006, s. 79. 
80 Sigeman 1999, s. 43. 
81 Fisher 2005, s. 82. 
82 Fisher 2005, s. 83. 
83 Ds1990:33 s. 31. 
84 Ds1990:33 s. 13. som i sin tur hänvisar till Prop. 1951:165 s. 12. 
85 Källström 1997/98, s. 1158. 
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Artikel 6  

 

1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och 

skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till 

en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig 

och opartisk domstol, som upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas 

offentligt, men pressen och allmänheten får utestängas från förhandlingen 

eller en del därav av hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna 

ordningen eller den nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller 

då minderårigas intressen eller skyddet för parternas privatliv så kräver 

eller, i den mån domstolen finner det strängt nödvändigt, under särskilda 

omständigheter när offentlighet skulle skada rättvisans intresse. 

 

 

4.2.2 Frihet att delta i sammankomster och föreningsfrihet 

Artikeln uttrycker endast den positiva föreningsrätten och uttalar ett direktiv till lagstiftaren 

att stifta nationella regler som ger individen möjligheten att sammansluta sig för att tillvarata 

sina intressen. Att artikeln innefattar även den negativa föreningsrätten uttrycks senare av 

Europadomstolen.86 

 

Artikel 11  

 

1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till 

föreningsfrihet, inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar 

för att skydda sina intressen. 

 

                                                 
86 Källström 1997/98, s. 1158. Se vidare 4.4 Gustafssondomen 
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4.3 Langborgerfallet  

Fallet gällde Bostadsdomstolen och var således inte arbetsrättsligt kopplad, men behandlade 

frågan om intresseledamöter i domstolar. Ärendet var om Bostadsdomstolen var att anse som 

en opartisk och oavhängig domstol enligt artikel 6 i Europakonventionen vid en tvist mellan 

en hyresgäst som inte var ansluten till Hyresgästernas Riksförbund och en hyresvärd som var 

ansluten till Sveriges Fastighetsägarförbund.87 Vardera organisation hade vid förhandlingen 

två intresseledamöter som tillsammans med två juristdomare dömde i fallet. Europadomstolen 

ifrågasatte inte ledamöternas personliga opartiskhet men konstaterade att de hade en nära 

relation till de organisationer de företrädde och att båda organisationerna hade ett gemensamt 

intresse som stod i strid med Langborger. Domstolen fann därmed att artikel 6 hade kränkts.  

 

I en efterföljande utredning problematiserades Arbetsdomstolens sammansättning och ställdes 

mot utslaget i Langborgerfallet.88 Där konstaterades att organisationsbildningen på 

arbetsmarknaden var mer utvecklad och inte lika homogen som på bostadsmarknaden. 

Därmed fastställde utredningen att en liknande situation som den i Langborgerfallet inte 

behövde uppstå då intresseledamöterna i Arbetsdomstolen inte hade ett gemensamt intresse 

som var motsatt ena partens intresse i fallet. Utredningen fann därför ingen anledning att vidta 

några ändringar i Arbetsdomstolens sammansättning.89 Ronnie Eklund menade att fler skäl 

talade för att avgörandet inte fick avsevärd effekt på arbetsrätten främst genom att det var ett 

in casu avgörande, i det här specifika fallet, att intresseledamöter i sig inte dömdes ut. 90 

 

4.3.1 Arbetsdomstolens opartiskhet och oavhängighet 

I AD 1996 nr 12 anförde arbetstagaren att hinder mot förhandlingen förelåg med hänvisning 

till Arbetsdomstolens sammansättning samt begärde att Arbetsdomstolen skulle inhämta 

förhandsbesked från EG-domstolen beträffande hur en domstol ska vara sammansatt för att 

vara opartisk och oavhängig. Arbetsdomstolen fann inte skäl att bifalla yrkanden om 

inhämtande av förhandsavgörande från EG-domstolen samt ej heller att hinder för 

                                                 
87 Langborger mot Sverige, 22 juni 1989 
88 Ds1990:33 s. 45. 
89 Ds1990:33 s. 46. 
90 Eklund 1989/90, s. 395. 
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huvudförhandlingen förelåg på grund av sammansättningen. Domen överklagades till Högsta 

Domstolen och i talan anfördes att de fem ledamöterna i huvudförhandlingen inte kunde ha 

ansetts varit opartiska.91 Käranden menade att Arbetsdomstolen hade åsidosatt artikel 6 p. 1 i 

Europakonventionen om mänskliga rättigheter där det stadgas att var och en har rätt att få sina 

rättigheter prövade av en oavhängig och opartisk domstol. Käranden påstod inte att det 

förelegat subjektiv jäv, alltså jäv på grund av personlig övertygelse, utan objektivt jäv med 

tanke på att ledamöterna utsetts av olika intressegrupper och att det objektivt saknades 

garantier att utesluta tvivel om opartiskhet. I domen refererades till Langborgerfallet där det 

konstaterades att intresseledamöter inte är att anse som partiska bara i och med att de 

nominerats av organisationer som kan ha ett intresse som står i strid med någon av parterna. 

HD konstaterade att det inte visades att ledamöterna i fråga haft något gemensamt intresse 

som stått i strid med käranden. Intressebalansen ansågs därför ej vara rubbad, inte heller 

ansågs jäv ha funnits beträffande någon av ledamöterna. Arbetsdomstolens sammansättning 

utgjorde således inte skäl att ändra domslutet.  

 

4.4 Gustafssondomen  

Fallet gällde en oorganiserad arbetsgivare som, när han vägrade teckna kollektivavtal, 

försattes i blockad.92 Här menade Europadomstolen å ena sidan att artikel 11 i 

Europakonventionen om mänskliga rättigheter var tillämplig, men att rätten å andra sidan inte 

var kränkt i och med att arbetsgivaren hade kunnat teckna hängavtal utan att behöva 

organisera sig. Påtryckningarna att teckna kollektivavtal hade orsakat ekonomisk skada men 

inte påverkat hans möjlighet till föreningsrätt. Domstolen menade att något intrång i artikel 

11.1 därför inte hade skett.  

 

4.5 Kellermandomen  

Även här gällde fallet en oorganiserad arbetsgivare som hade två organiserade arbetstagare av 

totalt 20 arbetstagare. 93  När arbetsgivaren vägrade att skriva kollektivavtal, med grunden att 

de redan existerade villkoren var bättre, försattes han i blockad. Kellerman menade att 

                                                 
91 NJA 1997 s. 235. 
92 Gustafsson mot Sverige, 30 juli 1998 
93 Kellerman mot Sverige, 26 oktober 2004 
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stridsåtgärden var olovlig och kränkte den negativa föreningsrätten samt att den inte stod i 

proportion till syftet genom att den skapade stora ekonomiska problem. Kellerman motsatte 

sig också Arbetsdomstolens sammansättning på grund av dess organiserade parter. 

Arbetsdomstolen menade att det ej förelåg en kränkning av föreningsrätten då Kellerman 

kunde ha tecknat ett hängavtal och därmed inte blivit tvingad in i en organisation han ej ville 

tillhöra.  

 

Europadomstolen menade att Arbetsdomstolen ej hade ett gemensamt intresse i och med att 

en ledamot var skiljaktig. Intresseledamöterna kunde inte objektivt sett ha haft ett gemensamt 

intresse som var motsatt Kellermans. De ansågs inte heller ha haft ett annat intresse än att se 

till att föreningsrätten i artikel 11 efterföljdes. Proportionalitet mellan stridsåtgärder och dess 

syfte var enligt domstolen ointressant då någon proportionalitetsprincip inte finns i svensk 

rätt. 

 

4.6 Hansen Conference & Event 

I slutet på förra året uppmärksammades ett fall i media där turordningsreglerna avtalats bort 

till nackdel för oorganiserade arbetstagare.  I flertalet debattartiklar94 redogjorde de uppsagdas 

juridiska ombud för fallet där fem oorganiserade kvinnor blev uppsagda på grund av 

arbetsbrist och fyra av dem fått stanna om LAS regler med sist-in-först-ut-principen hade 

följts. Två dagar före uppsägningsbeskedet gick företaget med i arbetsgivarorganisationen 

Almega och bands därigenom av kollektivavtal med HTF. Genom det fick företaget möjlighet 

att avtala bort lagreglerna, något som också gjordes samtidigt med att 50 månadslöner gavs 

till HTF att fritt fördela mellan de uppsagda. När kvinnorna själva ville förhandla om sina 

villkor fick de nej i och med att oorganiserade också binds av överenskommelser och saknar 

rätt att föra egen talan. 

 

HTF å sin sida menade att det är en mer än hundra års kamp som ligger bakom 

förhandlingsrätten och att HTF inte kunde lastas för att de som valt att inte vara organiserade 

inte kunde förhandla sig till ett avgångsvederlag. ”Föreningsfriheten är grundlagsskyddad 

men att vara med i föreningen har sina fördelar” säger HTF vidare och avslutar med ”hade de 

fem oorganiserade kvinnorna varit med i facket hade vi kunnat hjälpa dem till bättre villkor 

                                                 
94 Crafoord & Strömmer 2006, Sprangers 2006, Gür 2006 
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vid uppsägningen.” Men att avsteget från lagen skulle grunda sig i särbehandling på grund av 

facklig tillhörighet avvisades av HTF genom att påpeka att även sju HTF medlemmar sades 

upp. 95 Om man ser till Arbetsdomstolens praxis skulle de oorganiserade inte haft stora 

chanser att få sin talan bifallen i domstolen just på grund av detta faktum.96 Parterna 

förlikades på vägen och tvisten kom aldrig till tingsrätt, de uppsagda kvinnorna fick 60 000 i 

förlikningsersättning. 

                                                 
95 http://www.htf.se/templates/HTF_News_Page.aspx?id=7960  2007-03-05 
96 Se vidare 5.2 Oorganiserad och därför uppsagd? 
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5 Arbetsrättsliga tvister 

 

 

5.1 Arbetsdomstolen 

Skälen för att inrätta en domstol för kollektivavtalstvister var att de allmänna domstolarna inte 

ansågs vara lämpade att döma i sådana tvister.97 Kraven på sakkunskap, snabbhet i 

avgöranden samt att domstolen hade parternas förtroende gjorde att en specialdomstol ansågs 

lämplig.98 1974, i och med tillkomsten av LRA, utökades Arbetsdomstolens befogenheter till 

att döma även i enskilda arbetstvister.99 Arbetsdomstolen är en partsammansatt domstol och 

skiljer sig från andra svenska domstolar i och med att det inte bara är jurister utan 

intresseledamöter från arbetsmarknaden som dömer i tvisterna. De 14 ledamöterna i 

Arbetsdomstolen, där hälften företräder arbetsgivarsidan och hälften företräder 

arbetstagarsidan, utses av regeringen efter förslag av huvudorganisationerna på 

arbetsmarknaden.100  

 

Arbetsdomstolen kan döma i tresits eller i sjusits, där tresitsen, med en ordförande och 

ledamot från varsin sida, används vid mål av enklare slag. Det vanligaste är sjusits och 

domstolen består då av tre ledamöter som inte företräder arbetsgivar- eller arbetstagarsidan 

samt fyra som är utsedda av parterna på arbetsmarknaden. Man talar om allmän och särskild 

sammansättning i Arbetsdomstolen, där den allmänna sammansättningen används vid fall som 

har betydelse för hela arbetsmarknaden.101 Den allmänna sammansättningen i sjusits 

representeras av en vardera från privat och offentliga arbetsgivare och en var från arbetar- 

respektive tjänstesidan. I mål som endast rör ett visst område, eller vid tresits, kan domstolen 

uppträda i särskild sammansättning då ledamöterna utses av de organisationerna tvisten i 

huvudsak rör.102 Ordförandena och vice ordförande är lagfarna domare med lång erfarenhet 

som utses av regeringen på tre år. Den tredje ledamoten är en person med särskild erfarenhet 

av arbetsmarknaden och har ofta innehaft en hög befattning på ett statligt verk.103 

                                                 
97 Eklund 1989/90, s. 390. 
98 Eklund 1989/90, s. 390. 
99 Edling 1995, s. 10. 
100 Edling 1995, s. 10. 
101 Eklund 1989/90, s. 392. 
102 Gellner & Sydolf 2005, s. 141. 
103 Gellner & Sydolf 2005, s. 142. 
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I 2 kap. LRA regleras forumreglerna för processen i arbetstvister. Där framgår det att 

Arbetsdomstolen är första instans om käranden är organiserad eller en arbetsgivare som själv 

slutit kollektivavtal. Tvisten ska även gälla en arbetstvist, såsom tvist om kollektivavtal, tvist 

angående MBL, exempelvis föreningsrätt, eller andra arbetstvister under förutsättning att 

kollektivavtal gäller mellan parterna eller att arbetstagaren sysselsätts i det arbete som avses 

med kollektivavtalet. I annat fall ska tvisten, enligt 2 kap. 2 § LRA, upptagas och avgöras av 

tingsrätt. Överklagan från tingsrätt sker sedan till Arbetsdomstolen och följer således inte det 

allmänna domstolsförfarandet. 

 

5.2 Oorganiserad och därför uppsagd? 

I AD 1983 nr 112 ogiltigförklarade tingsrätten uppsägningen på grund av att den inte 

förestavats av arbetsbrist utan annan förklaring. Tingsrätten menade att det inte var 

främmande att påstå att arbetstagarens egenskap av oorganiserad bidragit till att facket 

godtagit turordningsförslaget. Arbetsdomstolen ändrade tingsrättens dom och förklarade 

uppsägningarna giltiga i och med att det funnits andra arbetstagare som inte heller var 

organiserade som konkurrerade med den uppsagda. På grund härav antog Arbetsdomstolen att 

organisationstillhörighet inte tillmättes en avgörande betydelse.  

 

I domskälen hänvisade Arbetsdomstolen till förarbetena och att parterna där givits vida ramar 

att själva reglera turordningen på det sätt de finner mest lämpligt och därför kan enas om i ett 

kollektivavtal. Det enda fall där uppsägningarna kan ogiltigförklaras är om syftet med 

avtalsturlistan endast är att säga upp utanförstående. I praktiken innebär detta att en 

ogiltigförklaring inte kan ske om arbetsgivaren säger upp en utanförstående på grund av 

bristande kvalifikationer samtidigt som facket samtycker till denna, tillskillnad från om det 

varit uppsägning av en organiserad i kollektivavtalsorganisationen.104 

 

När Swedish Match 2004 behövde minska sin personal kom fackförbundet Livs och 

arbetsgivaren överens om att ”sist-in först-ut”-principen inte skulle följas utan upprättade en 

avtalsturlista där sju oorganiserade sades upp.105 Personalchefen vid företaget konstaterade; 

                                                 
104 Calleman 1999, s. 258. 
105 Jacobsson 2004 
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”Det blir så här ibland. Det viktigaste är att parterna blir överens.” Ännu en gång konstateras, 

den här gången av Tore Sigeman, att en turordningsöverenskommelse inte får gå ut på att slå 

ut oorganiserade. 

 

I AD 2002 nr 37 slår Arbetsdomstolen för första gången fast att de oorganiserade 

arbetstagarna har en föreningsrätt men att deras negativa föreningsrätt inte kunde anses ha 

blivit kränkt genom avtalsturlistan.106 Fallet rörde frågan om en avtalsturlista var giltig 

beträffande två oorganiserade arbetstagare. Arbetsdomstolen fastställde tingsrättens dom och 

ogillade käromålen samt förklarade listan giltig. Arbetsdomstolen ansåg att det i målet inte 

visats att organisationstillhörigheten tillmättes någon avgörande betydelse när avtalsturlistan 

framställdes. Utredningen visade att organisationsgraden på företaget var 50 % och att 24 av 

50 arbetstagare som sades upp var organiserade. Tingsrätten menade i sin bedömning att 

käranden inte har tillräcklig utredning till stöd för att listan skulle ha ansetts strida mot god 

sed. Tingsrätten fann därför att den inte heller kan ha ansetts kränka den negativa 

föreningsrätten. 

 

Ett ogiltigt turordningsavtal behandlades i AD 1996 nr 114, då tingsrätten menade att 

avtalsturlistan var ogiltig för att arbetstagaren hade blivit förbigången av andra arbetstagare 

med kortare anställningstid utan att det funnits någon saklig motivering till detta. 

Arbetstagaren hade tidigare anställningstid inom bolaget men vid upprättandet av 

turordningen hade andra anställda, men inte den uppsagda arbetstagaren ifråga, 

tillgodoräknats tidigare tjänstgöringstid. Om arbetstagaren hade fått all anställningstid 

tillgodoräknad hade hon hamnat högre upp på listan och därmed inte blivit uppsagd.  

Arbetsdomstolen menar att det finns anledning för arbetsgivaren att vid upprättandet av en 

avtalsturlista titta på andra förhållanden än bara anställningstid. Tillräckliga kvalifikationer 

ska naturligtvis beaktas i första hand och dit hör inte bara rent yrkesmässiga kvalifikationer 

utan även personliga egenskaper så som samarbetsförmåga. Förhållandena i den enskilda 

verksamheten avgör vilka faktorer som ska tillskrivas betydelse när en avtalsturlista upprättas.  

LAS ger parterna stor handlingsfrihet men också ett ansvar att inte upprätta en lista som är att 

anse som stridande mot god sed. Arbetsdomstolen ändrade tingsrättens dom och menade att 

underkänna en avtalsturlista endast på grund av att parterna vägt en viss faktor tyngre än en 

annan inte var skäl nog för ogiltigförklaring. 

                                                 
106 Lunning 2006, s. 592. 
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5.3 Stridande mot god sed på arbetsmarknaden 

I AD 1983 nr 107 förklarades avtalsturlistan ogiltig på grund av att den var stridande mot god 

sed på arbetsmarknaden. En arbetsbristsituation ledde till att arbetstagarna placerades på fyra 

olika listor beroende på arbetsuppgifter, där lagen följdes på så vis att arbetstagare med lång 

anställningstid var före arbetstagare med kort anställningstid. Därefter hade alla finsktalande 

arbetstagare placerats sist på listan. Arbetstagarsidan hävdade att avtalet var ogiltigt och 

påtalade turordningsbrott. Förklaringen från arbetsgivarsidan var att svenska var ett krav för 

sjösäkerheten. Arbetsgivaren lyckades inte styrka att sjösäkerheten var det egentliga motivet 

till turordningslistorna och listan jämkades på så sätt att anställningstid var kriteriet för 

placeringen.107 

 

AD 2004 nr 68 gällde en arbetsbristsituation där en avtalsturlista upprättats och 

minoritetsorganisationen menade att turordningsavtalet var stridande mot god sed. 

Arbetstagarsidan menade att uppsägningarna inte var sakligt grundade då arbetsgivaren 

lämnat felaktiga uppgifter till de fackliga organisationerna som förde förhandlingarna 

angående minoritetsmedlemmarnas kompetens, då de enligt sin organisation hade 

kvalifikationer till fortsatt anställning.  Men arbetstagarsidan kunde inte visa att avtalet haft 

ett otillbörligt syfte. ”Det finns inte något stöd för att parterna vid dess tillkomst tagit hänsyn 

till omständigheter av diskriminerande slag eller andra ovidkommande skäl.” 

                                                 
107 Noteras kan att någon diskrimineringslagstiftning inte fanns vid tiden för fallets avgörande. 
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6 Problematiska aspekter med att vara utanförstående  

 

 

6.1 Särbehandling vid informations- och förhandlingsrätt 

När direktivet 2002/14/EG skulle implementeras stod lagstiftaren inför avvägningar för hur 

direktivet skulle genomföras i svensk rätt. Syftet med direktivet var att ge arbetstagare 

möjlighet att få information av och samråda med arbetsgivare om förfaranden som kan 

påverka deras arbetssituation. Genom att införa paragraferna 19a, 19b samt 20 § 2st MBL 

ansågs direktivet vara implementerat i svensk rätt.108 Regleringarna blev dessutom tvingande 

rätt enligt 4 § MBL. I 19a § MBL sägs att en kollektivavtalslös arbetsgivare har 

informationsskyldighet till samtliga arbetstagarorganisationer som har medlemmar på 

arbetsplatsen. Regeringen tog ställning till hur direktivet skulle inverka på situationer då 

arbetstagarna var oorganiserade och menade att det svenska systemet inte ger rätt till 

information och förhandling för oorganiserade.109 Ett mål med direktivet var att utveckla 

dialogen mellan arbetsmarknadens parter och det ansågs därför vara ett rimligt krav på att 

arbetstagarna var organiserade. Förklaringen till detta beslut var att det i Sverige ställs väldigt 

låga krav på att bilda en arbetstagarorganisation och att en grupp arbetstagare kan gå samman 

för att tillerkännas rättigheter enligt MBL.110 Således har oorganiserade arbetstagare ingen rätt 

till arbetstagarrepresentation i Sverige på arbetsplatser utan kollektivavtal, vilket regeringen 

inte ansåg att direktivet ställde krav på.111 

 

6.2 Särbehandling vid preskriptionstider 

Ytterligare en särbehandling av oorganiserade finns gällande de arbetsrättsliga 

preskriptionstiderna. Problematiken tas upp av advokat Lars Hartzell som menar att de 

oorganiserade hamnar i en ofördelaktig position gentemot organiserade arbetstagare.112 

Arbetsrätten innehåller bestämmelser om tidsfrister för när talan måste väckas eller när 

                                                 
108 Prop. 2004/05:148 
109 Prop. 2004/05:148 s. 15. 
110 Prop. 2004/05:148 s. 16. 
111 Prop. 2004/05:148 s. 16. 
112 Hartzell 1998, s. 21. 
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förhandling ska påkallas. Om dessa inte följs kan följden bli preskribering och att 

arbetstagaren går miste om rättigheter. 

 

En organisation har fyra månader på sig att kalla till förhandling enligt MBL efter att de fått 

kännedom om omständigheten. Här menar Hartzell att den organiserade har ett privilegium 

genom att det inte spelar någon roll hur länge den enskilde arbetstagaren har känt till 

händelsen, utan endast hur länge organisationen känt till det. För en oorganiserad börjar 

fristen löpa när han eller hon fått kännedom om händelsen. Enligt 66 § MBL har denne fyra 

månader på sig att väcka talan och inte fyra månader från att dennes ombud får kännedom om 

händelsen. Hartzell menar att detta leder till ”betydligt större risk för rättsförluster för 

oorganiserade arbetstagare”, då dessa arbetstagare kan förväntas vara mindre kunniga i de 

arbetsrättsliga preskriptionstiderna än fackliga ombudsmän.  

 

Den andra stora skillnaden enligt Hartzell är att facket, till skillnad från en enskild 

arbetstagare, normalt kan bryta en preskription genom att enbart begära förhandling med 

arbetsgivaren. Fristerna börjar normalt löpa när förhandlingen på lokal och central nivå har 

avslutats.113 För enskilda arbetstagare finns inte motsvarande rätt vilket leder till att en 

advokat som förhandlar med arbetsgivaren måste väcka talan under pågående förhandling för 

att inte klienten ska gå miste om sina rättigheter. Förmodligen blir arbetsgivaren mycket 

provocerad av att mitt under förhandlingen få en stämningsansökan från tingsrätten.114 

 

Vissa frister är så korta att förhandlingarna många gånger inte ens hinner inledas mellan 

parterna. Exempelvis ska den arbetstagare som vill förklara en uppsägning ogiltig underrätta 

arbetsgivaren inom två veckor efter att åtgärden ägde rum, därefter ska talan väckas efter två 

veckor, enligt 40 § LAS. Följaktligen har en oorganiserad totalt fyra veckor på sig att försöka 

komma till en förlikning med arbetsgivaren. Om det inte lyckas måste talan väckas oavsett om 

förhandling pågår eller ej. För en organiserad arbetstagare räcker det med att organisationen 

påkallar förhandling och underrättar arbetsgivaren inom den första tvåveckorsfristen. Genom 

att facket påkallar förhandling stoppas alla frister och risken för preskription försvinner så 

länge MBL-förhandlingar pågår.  

 

                                                 
113 Vissa undantag finns dock, exempelvis i Jämställdhetslagen och Semesterlagen. 
114 Hartzell 1998, s. 21. 
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Hartzell menar att denna ordning är otillfredsställande på många sätt.115 Att parterna inte får 

en rimlig chans att försöka förlika innebär ökad risk för onödiga rättegångar och kostnader för 

dessa samtidigt som domstolar belastas med fall som aldrig behövt handläggas där. Hartzell 

menar att det inte finns någon anledning att diskriminera oorganiserade i 

preskriptionssynpunkt, utan att reglerna ska göras neutrala mellan organiserade och 

oorganiserade. 

 

6.2.1 Förlorad rätt till talan? 

I AD 1982 nr 155 rörde tvisten bland annat huruvida en oorganiserad arbetstagare förlorat sin 

rätt till talan på grund av att preskriptionstiden gått ut. Normalt har en arbetstagare 4 veckor 

på sig att väcka talan om ogiltighet från det att uppsägningen skedde. Dock kan, som tidigare 

nämnts, denna frist komma att skjutas upp om förhandling enligt MBL påkallats. Tingsrätten 

och Arbetsdomstolen fann att bolaget i uppsägningshandlingarna inte angivit att 

förhandlingen skulle ha påkallats enligt MBL eller kollektivavtal och att även bolaget utgått 

ifrån att förhandlingen förlängde fristen. Tingsrätten fann uppsägningen ogiltig på grund av 

att arbetsgivaren inte uppfyllt sin omplaceringsskyldighet medan Arbetsdomstolen ändrade 

domen till att uppsägningen var sakligt grundad.  

 

6.3 Något om rättegångskostnader 

Reglerna om ersättning för rättegångskostnader i arbetstvister skiljer sig inte mycket från 

reglerna i vanliga tvistemål.116 18 kap. RB reglerar således även frågor om arbetsrättsliga 

rättegångskostnader, där det i 1 § stadgas att tappande part ska ersätta motparten för dess 

kostnader om inte annat är föreskrivet. Ett undantag uppställs i 5 kap. 2 § första stycket LRA 

att domstolen, när den förlorade parten haft anledning att få sin sak prövad, kan förordna att 

vardera parten bär sin kostnad. Detta kan tillämpas i fall där rättsfrågorna och bevisfrågorna 

har varit osäkra och där det finns ett intresse utöver det enskilda fallet.117  

 

                                                 
115 Hartzell 1998, s. 21. 
116 Gellner & Sydolf 2005, s. 243. 
117 Eklund 2005, s. 268 f 
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I AD 2002 nr 37 fick de två oorganiserade arbetstagarna ersätta bolaget med drygt 130 000 

kronor var, för rättegångskostnader i tingsrätt och Arbetsdomstolen. Således blir det en 

kostsam process för den oorganiserade att utan en organisations stöd stå för alla 

rättegångskostnader själv, då det även tillkommer kostnader för egna ombud. I flertalet 

hemförsäkringar ingår ett rättsskydd som kan finansiera kostnader för ett ombud, annars finns 

det möjlighet att, främst som privatperson, få hjälp enligt lagen (1996:1619) om rättshjälp för 

det fall man har begränsade tillgångar.118 

 

6.4 Arbetsdomstolens vara eller icke vara 

Det som talar för Arbetsdomstolens sammansättning är intresseledamöternas sakkunskap och 

erfarenhet om arbetsmarknadens uppbyggnad. De är bekanta med de generella värderingar om 

vad som anses som god sed i förhandlingar och hur avtal ska tolkas. Intresseledamöterna 

besitter värdefull kunskap i de tvister som ska avgöras samtidigt som de innehar 

arbetsmarknadsparternas förtroende vilket ger både legitimitet och auktoritet. Det som anses 

vara domstolens starka sida är samtidigt dess svaga punkt. Att de ledande organisationerna på 

arbetsmarknaden hyser förtroende för domstolen de själva är representerade i, medan de 

mindre organisationerna som inte är representerade troligen inte kan känna samma förtroende. 

En upplevelse att Arbetsdomstolen är de storas försvarare är inte helt otrolig från 

minoritetsorganisationerna samt från de oorganiserade. 

 

I den stundtals hätska debatten under 2001 och en bit in på 2002 mellan huvudsakligen 

JämO:s Claes Borgström och Ronnie Eklund diskuterades Arbetsdomstolens sammansättning 

och betydelsen av intresseledamöter. För- och nackdelar med Arbetsdomstolen framförallt vid 

diskrimineringstvister lyftes och kritiken mot Arbetsdomstolen gällde särskilt 

Arbetsdomstolen som enda instans, att domen måste kunna omprövas i högre domstol för att 

garantera enskildas rättssäkerhet.  

 

Lena Svenaeus menar att Arbetsdomstolen är parternas domstol och deras värderingar styr 

domstolen och inte EG-rätten som det borde vara. En domstol som dömer i mål om 

diskriminering och mänskliga rättigheter måste vara fri från partsintressen och inte vara 

                                                 
118 http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____3537.aspx 2007-03-20 
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beroende av arbetsmarknadsparternas förtroende.119 Ronnie Eklund menar att 

Arbetsdomstolen inte har ett gemensamt intresse som står emot någon av parterna. Han frågar 

sig vad arbetstagarsidan skulle ha för intresse att gå på arbetsgivarens linje vid brott mot 

Jämställdhetslagen.120 Bara under vissa år på 1940-talet då fallen gällde syndikalisters 

föreningsrätt har sådana misstag skett. 121 

 

Glavå och Töllborg menar att alla domstolar har ett val att göra i varje tvist, det är således inte 

bara rättskälleläran som styr detta val.122 Arbetsdomstolens sammansättning är resultatet av 

behovet att ha parternas legitimitet och undersökningar visar att ömse sidor som inte tillhör de 

etablerade organisationerna har mindre framgång i Arbetsdomstolen. Förklaringen till detta, 

menar de, kan inte endast vara att målen är dåligt förberedda. Domstolen tar hänsyn till den 

fortsatta legitimiteten och fattar automatiska beslut som är nödvändiga för densamma. De 

menar att minoritetsorganisationer inte är särskilt viktiga att ta hänsyn till medan SN och LO 

inte kan ignoreras på grund av de samhälleliga konsekvenser som kan följa. 

Minoritetsorganisationerna upplever Arbetsdomstolen som de stora organisationernas 

försvarare och då spelar det ingen roll om det kan beläggas eller inte.123 

 

Eklund påpekar problemet med att Arbetsdomstolen genom sin sammansättning kan ge sken 

av att inte vara opartisk och oavhängig till exempel när en oorganiserad eller en medlem på 

kant med sin organisation ska föra talan i Arbetsdomstolen.124 Speciellt vid turordningstvister 

ligger det i farans riktning att intresseledamöterna godtar turordningsavvikelser i ett specifikt 

fall för att värna om den allmänna möjligheten att avtala om annat i turordningssituationer.125 

Samtidigt pekar Eklund på att de finsktalande arbetstagarna vid Svea Corona först i 

Arbetsdomstolen fick fastslaget att turordningsöverenskommelser inte fick strida mot god 

sed.126 

 

Hans Stark, före detta ordförande i Arbetsdomstolen, menar att mängden enhälliga domar 

visar på att Arbetsdomstolen är opartisk.127 Han får medhåll från Nina Pripp, även hon före 

                                                 
119 Svenaeus 2001, s. 6. 
120 Eklund 2001, s. 8. 
121 Eklund 2001, s. 8. 
122 Glavå & Töllborg 1993/94, s. 279. 
123 Glavå & Töllborg 1993/94, s. 280. 
124 Eklund 1989/90, s. 394. 
125 Eklund 1989/90, s. 394. 
126 Eklund 1989/90, s. 394. 
127 Edling 1995, s. 12. 
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detta ordförande, som menar att det inte finns några belägg för att oorganiserade eller 

syndikalister behandlas annorlunda men att det kan upplevas så. Detta menar Pripp är 

obefogat men olyckligt och säger även att frågan om de utanförstående i Arbetsdomstolen är 

”grundläggande olöst fråga, även om det fungerar bra i praktiken”. Fahlbeck menar att de 

utanförstående möter en domstol där ledamöterna kommer från organisationer som 

underkänner deras existens.128 Om Arbetsdomstolen skulle vara opartisk menar Fahlbeck att 

ledamöterna någon gång skulle ha en avvikande åsikt till förmån för den andra sidan. 

Samtidigt menar han att det finns ett genuint behov av en specialdomstol, särskilt om man 

blickar ut i världen, men inte att det finns ett genuint behov av att ha partsledamöter.  

 

Arbetsdomstolen skiljer mellan A-mål och B-mål, där A-mål gäller tvister angående MBL 

eller kollektivavtal samt där Arbetsdomstolen är första och sista instans.129 B-målen är de fall 

som överklagas från tingsrätterna och där kollektivavtal eller stöd från organisationerna 

saknas. En undersökning utredde frekvensen av dessa två måltyper under 1995 och den visade 

att av Arbetsdomstolens alla domar var 63st A-mål och 58st B-mål.130 Arbetsdomstolen kan 

döma i stor sammansättning, med sju ledamöter, eller liten sammansättning, med tre 

ledamöter. Liten sammansättning används när fallet saknar betydelse för rättstillämpningen 

eller målet är av enklare beskaffenhet. Av A-målen dömdes 97 % i stor sammansättning men 

bara 14 % av B-målen. Arbetsdomstolen refererar endast mål som är av principiellt intresse. 

Under 1995 refererades 89 % av A-målen och 28 % av B-målen. Av dessa 16st B-mål dömdes 

7st i liten sammansättning, så samtidigt som fallet saknar betydelse för rättstillämpningen så 

är det av principiellt intresse. Detta kan ses som motsägelsefullt, då Arbetsdomstolen enligt 

arbetstvistlagen inte får döma i liten sammansättning vid betydelse för rättstillämpningen. El 

Kott menar att det är uppenbart att A-mål och B-mål hanteras olika och att oorganiserade samt 

organiserade utan stöd från organisationen behandlas annorlunda än andra parter i 

Arbetsdomstolen.  

 

 

                                                 
128 Fahlbeck 1993, s. 29. 
129 El Kott 1996, s. 19. 
130 El Kott 1996, s. 19. 
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6.5 Förslag till förändring av Arbetsdomstolen  

I Ds 1993:34 diskuterades att Arbetsdomstolen borde renodla sina arbetsuppgifter till att 

endast omfatta kollektivavtalstvister, förenings- och förhandlingsrätt samt fredsplikt.131 

Däremot borde mål som rörde individuella anställningsförhållandet handläggas i tingsrätt. 

Före detta ordförande i Arbetsdomstolen, Hans Stark, hade synpunkter på detta och ansåg att 

eninstansförfarandet passade särskilt väl för anställningsskyddsmål då ärendet var beroende 

av ett snabbt avgörande för arbetsgivaren, på grund av ekonomiska förluster och förlorad 

arbetsro.132 I promemorian framfördes även att det skulle leda till att arbetsbördan för 

Arbetsdomstolen skulle minska, något som inte framförts som ett önskemål av domstolen. 

Hans Stark menade att om man skulle göra Arbetsdomstolen mindre blir den också mer 

sårbar.133 Starks förslag till att förbättra situationen för utanförstående var att införa en ny 

grupp ledamöter med erfarenhet från arbetsgivar- och arbetstagarsidan men som uppfattades 

som fristående från kollektivavtalsorganisationerna. När part befinner sig i motsatsställning 

till arbetsmarknadsorganisationerna skulle målets ordförande tillsammans med parterna 

diskutera hur de fristående ledamöterna ska anlitas i fallet. Ledamöterna skulle kunna vara 

företagsledare i företag utan kollektivavtal eller ledare för minoritetsorganisationer. 134 Stark 

medgav att det kunde verka komplicerat och att det kunde finnas problem som han ej insett 

men bara att Arbetsdomstolen och dess verksamhet är omdiskuterad ger skäl för att utreda 

saken vidare. 135 

 

Stark öppnade även upp diskussionen om problemet med att så mycket som 70-80 % av 

tingsrättens domar överklagas till Arbetsdomstolen.136 En nivå som är orimligt hög och 

troligen beror på att Arbetsdomstolen som specialdomstol uppfattas som mycket mer 

sakkunnig. Problemet uppstår i och med att förlorande part i tingsrätt ställer sig frågande till 

om domen är rätt. Prövningstillstånd vid överklagande har sina klara nackdelar men en 

möjlighet är att om parterna är ense skulle alla arbetsrättsliga tvister kunna gå till 

Arbetsdomstolen direkt. Någon stor ökning av fall i Arbetsdomstolen borde inte ske då 

överklagande domar faller bort.  

 

                                                 
131 Ds 1993:34 s. 79. 
132 Stark 1993, s. 376. 
133 Stark 1993, s. 376. 
134 Stark 1993, s. 377.  
135 Stark 1993, s. 378. 
136 Stark 1993, s. 378. 
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6.6 Förslag till andra bevisregler 

Christensen menar att prövningen av huruvida en turordningsöverenskommelse är att anse 

som föreningsrättskränkande är oklar. Om de sedvanliga bevisreglerna kring saklig grund för 

uppsägning ska följas, måste de utformas så att minoritetsorganisationen får en reell möjlighet 

att visa att det förekommit en särbehandling.137 Med tanke på att minoritetsorganisationen 

befinner sig i dubbelt underläge med både kollektivavtalsorganisationen och arbetsgivaren 

emot sig behövs andra bevisregler. Första steget skulle vara att minoritetsorganisationen 

bevisar att arbetstagaren fått en plats som är sämre än vad den skulle ha haft om reglerna om 

anställningstid och ålder hade följts. Därefter skulle bevisbördan gå över, då det för 

minoritetsorganisationen är omöjligt att ha någon insyn i överenskommelsen mellan 

etablerade organisationen och arbetsgivaren. Arbetsgivaren skulle sen bevisa att 

nedflyttningen i turordningen jämfört med den lagenliga ordningen följer vissa principer. 

Arbetsgivaren måste kunna visa att nedflyttningen av de utanförstående också drabbat de 

organiserade på samma sätt. Även om det inte uppställs några begränsningar i lagen vad en 

turordningsöverenskommelse kan innehålla måste man kräva att den bygger på objektivt 

verifierbara principer.138 Annars urholkas rättsskyddet för utanförstående och blir obefintligt.  

 

Christensen menar att det alltid är möjligt att i efterhand konstruera en grund, som inte är 

otillbörlig eller strider mot god sed, som passar in på arbetstagaren som sägs upp. Kraven på 

arbetsgivaren kan i detta fall verka hårda, att arbetsgivaren i vanliga fall inte behöver visa vad 

som ligger bakom en uppgörelse. I många fall är det säkert inte lätt att säga exakt vad det var i 

den komplicerade förhandlingen som gjorde att överenskommelsen fick det slut den fick. Men 

den oerhörda makten som den etablerade organisationen och arbetsgivaren har, i och med 

möjligheten att avtala bort tvingande lagregler, måste balanseras upp med en sträng 

likabehandlingsprincip med tillhörande rättsliga möjligheter att göra den gällande. 139 

 

Christensen behandlar problematiken med minoritetsorganisationer i förhållande till 

kollektivavtalsbärande organisationer, men svårigheten måste anses vara densamma för 

oorganiserade. 

 

                                                 
137 Christensen 1983, s. 23. 
138 Christensen 1983, s. 24. 
139 Christensen 1983, s. 25. 
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7 Slutsats 

 
 

7.1 Internationalisering, mångfald och jämställdhet 

Vid en utblick i Europa utmärker sig Sverige genom att den fackliga tillhörigheten med 

internationella mått är väldigt hög och Sverige har med det lite av en särställning i resten av 

Europa.140 När organisationsgraden i andra länder kraftigt sjunkit eller i varje fall stagnerat 

har den i Sverige stigit under hela 1900-talet.141 Under senare år har dock facken haft svårare 

att rekrytera medlemmar, framförallt yngre, och många förbund har tappat medlemmar 

mycket på grund av de försämrade a-kassereglerna.142 Trots detta är den totala 

organisationsgraden, på nära 80 procent anslutna, fortfarande synnerligen hög.143 Detta gör att 

även de oorganiserade i Sverige har en särställning internationellt sett då den svenska 

modellen inte lätt gör sig jämförd med något annat land, även om viss motsvarighet finns i de 

skandinaviska länderna. Av utrymmesskäl finns inte möjlighet att gå djupare in på detta, men 

frågan är hur länge Sverige klarar att upprätthålla den svenska modellen. Detta framförallt 

med tanke på EU-direktiv som ständigt ska införlivas i svensk rätt och som ibland krockar 

med det svenska sättet att ha kollektivavtal. 

 

När det gäller turordningsreglerna finns det även i England och Tyskland vissa möjligheter för 

arbetsgivaren och arbetstagarrepresentanter att avtala om och avvika från anställningsskyddet 

i lagen.144 Men svensk rätt och LAS utmärker sig dels genom att vara semidispositiv och dels 

genom den grad avtalsfriheten utnyttjas av parterna på arbetsmarknaden. 

 

Organisationsgraden bland invandrare är ungefär lika hög som hos infödda svenskar, dock är 

nordiskfödda invandrares andel betydligt högre än övriga invandrares organisationsgrad.145 

SCB: s undersökning visar att medlemsnivån bland utländska medborgare är 67 procent.146 

Sett endast till organisationsgraden och därmed andelen oorganiserade är det ingen skillnad 

mellan svensk- och utlandsfödda, men Callemans undersökning visade att utrikes födda 
                                                 
140 Kjellberg 2001, s. 25. 
141 Kjellberg 2001, s. 25. 
142 Jacobsson 2007 
143 Jacobsson 2007 
144 Rönnmar 2004, s. 335. 
145 Kjellberg 2001, s. 279. 
146 http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2003M00/LE0101_2003M00_BR_LE102SA0301_06.pdf 2007-03-12 



 

  39 

förlorade sina anställningar i högre grad än de svenskfödda.147 Undersökningen diskuterade 

arbetsrättens roll för möjligheterna för utrikes födda att behålla sina anställningar.148 En fråga 

i undersökningen var om regeln ”sist-in-först-ut” i sig stred mot likabehandlingsprincipen av 

olika etniska grupper. De flesta utrikes födda arbetstagarna missgynnades inte av att 

anställningstiden var kriteriet för att behålla anställningen.149 På grund av att arbetsmarknaden 

är segregerad mellan olika etniska grupper och att en jämförelse inte kan göras mellan 

individer med olika arbetsuppgifter blir diskrimineringslagstiftningen inte tillämplig. 

Skillnaden i uppsägningar mellan utrikes- och svenskfödda var störst i branscher med låga 

kvalifikationskrav, men diskrimineringsförbudet var inte tillämpligt för att arbetstagarna inte 

befann sig i en likartad situation. Som tidigare konstaterats ger semidispositiviteten stora 

förhandlingsmöjligheter för arbetsgivare och fack när turordningen ska upprättas och 

anställningstiden är sällan det enda kriteriet för att behålla anställningen. Det skulle i sin tur 

kunna leda till att grupper diskrimineras på andra sätt än anställningstid, det är inte omöjligt 

att det finns fler fall liknande AD 1983 nr 107 där enskilda direkt eller indirekt diskrimineras 

på grund av etnisk tillhörighet. 

 

I Callemans avhandling behandlas en uppsägning där majoriteten som sades upp var kvinnor 

trots att antalet kvinnor totalt på företaget endast var en fjärdedel. Detta grundade sig i 

arbetsuppgifterna och hade inte någon diskriminerande grund.150 Beroende på vilka 

yrkeskategorier som blir föremål för neddragningar torde turordningslistan slå olika hårt mot 

kvinnor respektive män. Ser man på den fackliga tillhörigheten är kvinnor i högre grad 

fackligt anslutna, 83 procent mot männens 76 procent.151 Det skulle å andra sidan kunna 

stärka kvinnornas position i turordningssituationer, förutsatt ett medlemskap i 

kollektivavtalsorganisationen. 

 

                                                 
147 Calleman 2003, s. 63 f 
148 Calleman 2003, s. 5. 
149 Calleman 2003, s. 57. 
150 Calleman 1999, s. 201. 
151 http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2003M00/LE0101_2003M00_BR_LE102SA0301_06.pdf 2007-03-12 
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7.2 Analys 

Syftet med uppsatsen har varit att klarlägga utanförstående arbetstagares rättsliga situation på 

den svenska arbetsmarknaden framförallt vid turordningssituationer. Rättigheterna för 

utanförstående och organiserade ser till det yttre identiska ut men utfaller inte lika i praktiken.  

 

Under lång tid har normen i Sverige varit att man som arbetstagare ska vara fackligt 

organiserad. Den svenska modellen med kollektivavtalens och fackets starka ställning som 

tillsammans med att mycket av den arbetsrättsliga lagstiftningen är semidispositiv sätter de 

oorganiserade i en ofördelaktig position. Det spänningsförhållande som uppstår mellan de 

oorganiserade och organiserade blir mer och mer påtaglig ju fler som väljer att stå utanför 

facken. Länge har man kunnat bortse från den förhållandevis lilla del av arbetskraften som 

valt att inte organisera sig. Men andelen ökar hela tiden, även om de oorganiserade 

arbetstagarna fortfarande är en relativt liten del av arbetskraften. 

 

Den svenska modellen med kollektivavtal och semidispositivitet genomsyrar hela den svenska 

arbetsmarknaden, det märks i Arbetsdomstolens domar, i förarbeten, vid implementeringen av 

direktiv, i Arbetsdomstolens sammansättning. I samtliga fall hamnar den 

kollektivavtalsbärande organisationen i fokus och den utanförstående sätts i andra hand. I 

flertalet förarbeten sägs att organisationerna anses kunna ta tillvara medlemmarnas intressen, 

men det talas väldigt lite om oorganiserade eller organiserade i minoritetsorganisationer. 

Tillförlitligheten för att lagen ska tillämpas på ett korrekt sätt och inte missbrukas lämnas i 

kollektivavtalsparternas händer och förutsätter en likabehandling som troligtvis inte alltid 

tillgodoses. När implementeringen av samrådsdirektivet genomfördes gjorde lagstiftaren klart 

att det är den svenska modellen som står fast i samhället och att normen är att vara 

organiserad. Oorganiserade arbetsgivare ska informera organiserade arbetstagare men 

oorganiserade arbetstagare har ingen motsvarande rätt. Att vara organiserad väger helt enkelt 

tyngre.  

 

Det behöver inte finnas ett syfte hos arbetsgivaren eller ens hos den fackliga organisationen 

att särbehandla eller behandla de utanförstående sämre än andra arbetstagare, men det blir en 

naturlig konsekvens av den svenska modellen. Självfallet driver den fackliga organisationen 

sina medlemmars talan, facket är en medlemskartell och deras uppgift är att gynna sina 

medlemmar. Så länge den svenska arbetsmarknaden ser ut som den gör med kollektivavtal 
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och semidispositiva lagar krävs medlemskap i en kollektivavtalsbärande organisation för att 

erhålla samtliga rättigheter. De finns de som menar att de oorganiserade åker snålskjuts på de 

fackligt organiserade i och med kollektivavtalets normerande verkan, men vissa fördelar som 

exempelvis förhandlingsrätten, tillfaller ju dock endast de fackliga representanterna som för 

sina medlemmars talan. 

 

I turordningstvister hänvisar Arbetsdomstolen till förarbetena till 1974 års 

anställningsskyddslag och betonar att bara de överenskommelser som endast går ut på att slå 

ut utanförstående arbetstagare skulle kunna anses sakna verkan. Vid sidan av nämnda fall 

finns det möjlighet att för domstolen ingripa när turordningsöverenskommelsen framstår som 

stridande mot god sed eller att den på annat sätt är otillbörlig, exempelvis för att den är direkt 

diskriminerande av vissa arbetstagare. Den anses då innebära ett sådant missbruk av den 

principiella avtalsfriheten att domstolen kan vidta åtgärder. 

 

Huvudproblematiken i turordningssituationer är att individer som valt att stå utanför den 

fackliga verksamheten blir rättslösa gentemot den organisation personen valt att inte tillhöra. I 

AD 1996 nr 114 där arbetsgivaren valt att inte prioritera anställningstid i turordningen uttalar 

Arbetsdomstolen att om parterna kommer överens om att göra avsteg från lagen så är avtalet 

giltigt. Semidispositiviteten har företräde så länge det inte är uppenbart diskriminerande och i 

det här fallet var det att andra egenskaper än anställningstid som tillmättes störst vikt. Så trots 

att det i lagen uttryckligen sägs att det är anställningstid som ska räknas, förutsatt tillräckliga 

kvalifikationer, visar det här fallet tydligt på att hur lite verkan det egentligen har antaget att 

parterna är överens. 

 

Om arbetsgivaren beslutar sig för att säga upp personal och kommer överens med facket om 

en avtalsturlista, har den enskilde utanförstående inte mycket att sätta emot. För att en 

oorganiserad ska få en turordningsöverenskommelse att anses som stridande mot god sed eller 

vara eljest otillbörlig måste arbetstagaren ha väldigt starka grunder. Krasst sett måste i stort 

sett samtliga som sagts upp vara oorganiserade och inga oorganiserade finnas kvar. Om 

arbetsgivaren kan visa på att en eller flera oorganiserade arbetstagare fortfarande arbetar kvar, 

och att uppsägningen därför inte beror på att personen är oorganiserad, är chanserna för en 

bifallen talan för den oorganiserade i stort sett obefintlig. Fallet går till tingsrätt och sedan 

eventuellt till Arbetsdomstolen som överrätt där ledamöterna representerar parterna på 

arbetsmarknaden och är de som ska döma i fallet. Ett enda fall finns där turordningen dömts 
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som stridande mot god sed på grund av att den var diskriminerande av finsktalande 

arbetstagare, där alla finsktalande placerats sist och arbetsgivaren inte kunde motivera sina 

skäl till detta.  

 

Kanske finns det här möjlighet att ta Christensens förslag i beaktning om ändring av 

bevisreglerna för att få en mildring av turordningsproblematiken. Som tidigare nämnts 

befinner sig minoritetsorganisationen och den oorganiserade i dubbelt under läge mot både 

arbetsgivaren och den organisation som innehar kollektivavtal. För de utanförstående är 

praktiskt taget omöjligt att veta vad som sagts i förhandlingarna och det gör det svårt att driva 

vidare ett sådant fall. Christensen förslag till förändring är att det istället ska vara upp till 

arbetsgivaren att bevisa att alla arbetstagare behandlats lika och att nedflyttningen i den 

lagenliga turordningen följer vissa principer.  

 

Tvisten i ett turordningsfall står slutligen mellan arbetsgivaren och den utanförstående men 

facket har i den tidigare förhandlingen haft en stor del i utfallet av turordningslistan. Varken 

arbetsgivaren eller facket har troligen något otalt med den enskilde utanförstående, hos 

arbetsgivaren finns sannolikt i de flesta fall ingen ond vilja att bli av med den utanförstående 

just på grund av att personen är oorganiserad eller organiserad i ”fel” organisation. Men 

arbetsgivaren kan troligen utan problem gå med på en lista där en utanförstående sägs upp så 

den kollektivavtalsbärande organisationen i utbyte kan behålla en av sina egna medlemmar till 

nackdel för den utanförstående. Självfallet tänker arbetsgivaren i första hand på verksamheten 

men att i en situation mellan två likvärdiga arbetstagare välja mellan en utanförstående och en 

medlem förefaller som ett tämligen lätt val. Den kollektivavtalsbärande organisationen har här 

en enorm maktposition och den enskilde utanförstående har inte mycket att sätta emot.  

 

Ser man på antalet fall angående turordningsöverenskommelser i Arbetsdomstolen är detta 

ingen stor fråga, men troligen är det många fall som inte ens blir kända för allmänheten, 

mörkertalet beträffande utanförstående arbetstagare kan vara stort. Om man som oorganiserad 

driver sin talan i tingsrätt och får avslag kan man fråga sig hur många som har tid och ork att 

driva vidare ärendet till Arbetsdomstolen? Att efter avslag i tingsrätten gå vidare för att bli 

dömd i en domstol av ledamöter som representerar de stora organisationerna som den 

utanförstående valt att ej tillhöra kan inte ses med alltför mycket optimism. Dessutom ska 

preskriptionstiderna som tidigare nämnts tas i beaktning, en tanke är att de sannolikt ger 

ytterligare en minskning av oorganiserades fall då arbetstagaren många gånger faktiskt kan 
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antas inte hinna överklaga. Därtill kommer rättegångskostnaderna som kan bli betydande 

summor vid slutet av en process. Vid stämning i domstol finns som organiserad möjlighet att 

få stöd från organisationen som kan driva fallet och bära kostnaden medan den oorganiserade 

får stå för utgifterna själv. Då alla medborgare inte har tillgångar på flera hundratusen kronor 

vilket krävs för att driva en process, blir det vissa få förunnat möjligheten att driva en 

domstolsprocess. Detta torde leda till att det ytterligare minskar möjligheten för oorganiserade 

att driva sin talan vidare vid exempelvis uppsägning på grund av arbetsbrist.  

 

Samtidigt får man inte glömma att det säkert finns många fall där oorganiserade tillåts 

förhandla med arbetsgivaren trots avsaknad av laglig rätt till förhandling. Det finns helt enkelt 

en god vilja hos arbetsgivaren att avsluta anställningen på ett bra sätt.  

 

Skyddet för den negativa föreningsrätten i regeringsformen gäller vertikalt, gentemot det 

allmänna, inte i förhållande till enskilda såsom fackföreningar och 

arbetsgivarorganisationer.152  Den negativa föreningsrätten skyddar den enskilda mot att inte 

tvingas in i en organisation man inte vill tillhöra, men i turordningssituationer uppstår en 

situation som den negativa föreningsrätten inte fullt kan appliceras på. Båda domarna 

Gustafsson och Kellerman visar att den negativa föreningsrätten skyddar den oorganiserade 

vid tvångssituationer, att det inte är tillåtet att tvinga in en enskild i en organisation han eller 

hon inte vill tillhöra. Turordningssituationer handlar inte om att arbetstagare tvingas in i en 

organisation då det aldrig är det som är fallet. Jag ser det som en form av indirekt tvång att 

tillhöra en organisation för att få, eller i alla fall öka sina chanser till att få, samtliga rättigheter 

i lagen. Men att föreningsrätten skulle kränkas i lagens mening är därmed inte sagt i och med 

att ingen påtryckning sker att tvinga individen in i ett medlemskap. Problemet ligger snarare 

på en annan nivå, en högre samhällsnivå och det sätt Sveriges arbetsmarknad ser ut. 

Problematiken kring detta har ingen riktig ”syndabock”, vem ska man skylla för den 

historiska utvecklingen? HTF menar i Hansen Conference-fallet att det är mer än hundra års 

kamp som ligger bakom det grundläggande system vi har idag och det är få som kan säga 

emot det. Men fortfarande är det den enskilda individen som blir lämnad utanför 

medbestämmandeförhandlingar och som troligen får en sämre plats i turordningen på grund 

av att den valt att inte organisera sig fackligt.   

 

                                                 
152 Crafoord & Strömmer 2006 
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Under en interpellation i riksdagen i november 2006 uppmärksammades oorganiserades 

situation vid arbetsbrist.153 Frågor om möjligheten till avvikelser från turordningen samt 

avsaknaden av oorganiserades förhandlingsrätt behandlades. Arbetsmarknadsminister Littorin 

svarade med att upprepa de vaga formuleringar som återfinns i förarbetena till lagen, att en 

turordningsöverenskommelse som går ut på att slå ut oorganiserade från arbetsplatsen inte är 

tillåten och att dessa principer skyddar oorganiserade mot diskriminerande 

turordningsöverenskommelser. Arbetstagarorganisationerna ansvarar för att ta tillvara på sina 

medlemmars intressen vid turordningsförhandlingar och kan också inkludera oorganiserade i 

förhandlingen menar Littorin och meddelar att inga förändringar avseende oorganiserades 

förhandlingsrätt eller ställning vid uppsägning är planerade. Följaktligen finns inga planer 

från regeringens sida att förändra det gällande rättsläget. Jag ställer mig frågan hur länge 

arbetsrätten kan lämnas till parterna, i så stor omfattning som sker idag, utan att politikerna 

lägger sig i? 

 

I Kellermandomen uttalade Europadomstolen att Arbetsdomstolen inte kunde anses ha ett 

gemensamt intresse för att en ledamot var skiljaktig. Möjligt läser jag domen lite snävt, men 

om skiljaktigheten i domen är det som är avgörande i fallet skulle det varit intressant att se 

utslaget om ledamöterna varit enhälliga i sitt beslut. Detta är ju trots allt det vanliga utslaget i 

Arbetsdomstolen, att domarna är enhälliga och att det är det som gör domstolen opartisk 

enligt förespråkarna. Kritikerna av Arbetsdomstolen menar å sin sida att samma företeelse, 

enhälliga domar, är ett tecken på att domstolen inte är opartisk. Om domstolen skulle vara det 

skulle ledamöterna någon gång döma till fördel för den andra sidan. Att Arbetsdomstolen är 

parternas domstol och inte individens är ett ofrånkomligt faktum när Arbetsdomstolens 

historia beaktas. Arbetsdomstolen tillkom för att döma i kollektivavtalstvister, således 

parternas tvister, vilket sen utvidgades till att även omfatta enskilda arbetstagares tvister. 

Upplevelsen hos den utanförstående är svår att undersöka samtidigt som partiskhet är svår att 

bevisa, men viss misstro från de utanförstående är ju ofrånkomlig. 

 

Samtidigt som jag förstår kritiken mot Arbetsdomstolen, kan den ibland vara lite väl hård 

enligt min mening. Att ledamöterna, som visserligen representerar parterna på 

arbetsmarknaden, skulle ha så starka ideologiska viljor att de inte ser till den enskilda 

människan och fattar mänskliga beslut på grund av detta verkar inte helt sannolikt. Självfallet 
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kommer man inte ifrån att de färgas av sitt arbete och sin bakgrund, men kanske inte så 

långtgående att det gör domstolen partisk. Detta är mina egna åsikter och jag har samtidigt 

förståelse för den kritik som riktas mot domstolen. Att som utanförstående uppträda i en 

domstol som till majoritet består av representanter från organisationer man valt att stå utanför 

måste upplevas som obekvämt. Frågan om objektivt jäv kvarstår, huruvida en helhetsbild av 

domstolen kan uppfattas som opartisk. Naturligtvis måste möjligheterna undersökas för att se 

över förändringar eftersom kritiken säkerligen kommer att bestå, det viktigaste är ju trots allt 

att domstolen i slutändan upplevs som opartisk av alla parter. Förtroendet på arbetsmarknaden 

måste vara intakt, i och med de sjunkande medlemsantalen till fackföreningarna finns 

anledning att se på en förändring av Arbetsdomstolen så att domstolen behåller sitt förtroende 

hos samtliga på arbetsmarknaden. Medborgarna måste vara garanterade en opartisk rättegång, 

enbart upplevelsen av något annat räcker för att undersöka tänkbara ändringar. 

 

Som jag ser det är en möjlig lösning för Arbetsdomstolen den som Hans Stark föreslår, med 

införande av ledamöter som framstår som fristående från kollektivavtalsparterna. Detta skulle 

troligen öka framförallt de utanförstående parternas förtroende då de tongivande 

organisationerna på marknaden inte längre skulle vara i majoritet i domstolen. Även den 

möjlighet som finns för oorganiserade i Danmark, att välja mellan att antingen gå till 

Arbetsdomstolens motsvarighet eller följa det vanliga domstolsförfarandet, skulle jag se som 

en del i lösningen på Arbetsdomstolens problematik. Då ger man individen valfrihet och en 

viss möjlighet till att påverka sitt rättegångsförfarande. 

 

Sverige har länge haft ett väl fungerande samspel mellan arbetsgivare och arbetstagare på 

arbetsmarknaden där nu den enskilda individen börjar ta alltmer plats. Fler och fler väljer att 

stå utanför facket och det är inte den svenska modellen anpassad för. Tidigare har det inte 

funnits ett behov av en reglering av den negativa föreningsrätten på grund av att 

anslutningsgraden till facken varit så hög. Antalet individer som valt att stå utanför den 

svenska arbetsrättsmodellen ökar och kan därför inte ignoreras, troligtvis kommer det snart 

krävas en lösning på hur deras situation ska hanteras. Den svenska modellen genomsyrar hela 

samhället och har så gjort i mer än hundra år. Systemet är inget man ändrar på en dag, men 

det är kanske värt att reflektera över. Arbetsdomstolen har funnits sedan 1920-talet och LAS 

skapades på 1970-talet, frågan är hur samhället ser ut nu och hur väl anpassad de är till dagens 

villkor på arbetsmarknaden. Vi kommer att bli tvungna att öppna för en dialog hur vi ser på 

anställningstrygghet och trygghet för vem. Som det ser ut i dagens arbetsliv ligger mycket av 
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den arbetsrättsliga tryggheten i ett medlemskap i den fackliga organisationen. Möjligtvis är 

det fortfarande den bästa lösningen sett till alternativen. Samtidigt är det nog dags att se över 

vilka rättigheter vi kan göra mer lika för alla typer av arbetstagare. De skillnader som finns 

mellan utanförstående och kärnarbetskraften kan minimeras med flertalet åtgärder. Detta tror 

jag är något vi kan uppnå utan att för den sakens skull riva upp den svenska modellen och 

kollektiva förhandlingslösningar. Med relativt små medel som att likställa 

preskriptionstiderna mellan organiserade och oorganiserade, införa oberoende ledamöter i 

Arbetsdomstolen samt ställa lite hårdare beviskrav på arbetsgivaren i turordningssituationer 

ser jag som en möjlighet att utjämna det skillnader som finns på arbetsmarknaden. 

 

Ämnet är mycket intressant och fler frågor har dykt upp under uppsatsens gång. Inom ämnet 

för en uppsats på magisternivå skulle det vara givande att utveckla oorganiserade 

arbetsgivares situation i och med den ökade uppmärksamheten på den svenska modellen och 

de fackliga organisationernas påtryckningar på oorganiserade arbetsgivare att teckna 

kollektivavtal. Den så kallade granskningsavgiften inom Byggnads borde undersökas 

noggrannare. Även fackets generella roll i samhället och dess maktposition är ett givet ämne 

för en djupare granskning. 
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