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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att jämföra svensk och dansk turordning vid uppsägning på 

grund av arbetsbrist. I första hand kartlägger jag hur länderna reglerar turordning. Därefter 

undersöker jag vilken funktion reglerna kring turordning fyller för arbetstagare i Sverige 

respektive Danmark. Vidare undersöker jag i vilken utsträckning reglerna kring turordningen 

fyller samma funktion i Danmark som i Sverige? Vilket skydd ger det arbetstagaren? 

 

Jag har använt mig av rättsdogmatisk metod för att kartlägga ländernas regler för turordning. 

Komparativ metod har sedan använts vid jämförandet mellan länderna. Vidare har jag använt 

mig av Anna Christensens teori om det normativa grundmönstret för att lättare förstå och 

kunna dra slutsatser av vilken funktion regler om turordning i Sverige och Danmark fyller för 

arbetstagaren.  

 

I Sverige styrs reglerna om turordning till stor del av det normativa grundmönstret, skydd för 

etablerad position. Genom arbetsgivarens ledningsrätt att själv avgöra när och var det råder 

arbetsbrist samt vissa inskränkningar i turordningsreglerna dras de svenska 

turordningsreglerna även något åt det normativa grundmönstret, det marknadsfunktionella 

mönstret. I Danmark styrs reglerna för turordning i störst utsträckning av det 

marknadsfunktionella mönstret.  

 

Turordningsreglerna i Sverige ger skydd för arbetstagare med lång anställningstid i relation 

till arbetstagare med kortare anställningstid. I Danmark får turordningsreglerna ingen 

funktion för arbetstagarna förrän de uppnår en lång anciennitet (anställningstid). Innan dess 

har arbetsgivaren ledningsrätten att avgöra när och var det råder arbetsbrist. Denne får då 

avgöra vilken eller vilka arbetstagare som ska bli uppsagda, utan någon större hänsyn till 

objektiva kriterier som anciennitet.  

 

�yckelord: Arbetsrätt, turordning, Sverige, Danmark, normativa grundmönster 
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Abstract 

The purpose of this essay is to compare Swedish and Danish rotation system in the event of 

termination due to redundancy. First, I identify how the countries regulate rotation. Then I 

study what purpose the rules around the rotation serve for the workers in Sweden and 

Denmark. Furthermore, I go over to what extent the rules of the rotation system serve the 

same purpose in Denmark as in Sweden? Which protection are the workers receiving?  

 

I have used law of dogmatic approach to identify the countries' rules for the rotation. 

Comparative method is then used for a comparison between the countries. Furthermore, I 

have used Anna Christensen's theory on the normative basis pattern to better understand and 

be able to draw conclusions of what purpose the rules of rotation in Sweden and Denmark 

serve for the workers.  

 

In Sweden are the rules of rotation governed much by the normative base pattern, the 

protection of established position. The employer's rights to decide when and where there is 

redundancy and some restrictions on the rotation rules, brings the Swedish rotation rules 

towards the normative basis pattern, the market functional pattern. In Denmark are the rules 

of rotation governed mostly by the market functional pattern.  

 

The rules of rotation in Sweden provide protection for workers with long service in relation to 

workers with shorter service. In Denmark have the rules of rotation no function for the 

workers until they reach a long seniority. Before that, the employer has the management right 

to determine when and where there is redundancy. The employer may then determine which 

one of the workers who will become redundant, with little regard to objective criteria such as 

seniority.  

 

Keywords: Labour law, rotation, Sweden, Denmark, normative basis patterns 
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1. Inledning  

Sverige och Danmark är två grannländer i Öresundsregionen med nära samarbete.1 Länderna 

är lika på många sätt. Den demokratiska styrformen, uppbyggnaden av samhället och 

förhållandet mellan medborgare och samhälle vilar på samma principer.2 Många svenskar 

arbetar i Danmark och många danskar arbetar i Sverige. Hur är då anställningsskyddet för 

svenska och danska arbetstagare som valt att arbeta på andra sidan sundet? Även om regionen 

har fått samlingsnamnet ”Öresundsregionen” skiljer sig arbetstagarnas rättigheter och 

skyldigheter åt i de olika länderna. Dessa skillnader kan vara avgörande för en arbetstagares 

fortsatta arbete.  

 

På region Skånes hemsida kan man utläsa vad samarbetet över Öresund har för betydelse för 

Skåne och Sverige.   

 

”Genom att främja integrationen över sundet samt utveckla ekonomiska, sociala 
och kulturella värden tar vi tillvara den potential Öresundsregionen har som 
tillväxtområde. Grunden för arbetet är Skånes utvecklingsprograms mål: tillväxt, 
attraktionskraft, bärkraft och balans. 
  
Samarbetet över Öresund är en naturlig del i Region Skånes ordinarie 
utvecklingsarbete – och lika naturligt som att samarbeta med aktörer inom Skåne 
eller i Sydsverige.”3 

 

Både på Öresundsregionens och Öresunddirekts hemsida4 skrivs det om att 

Öresundsregionen expanderar och de rekommenderar företag att söka arbetskraft från det 

motsatta landet, samt att etablera sitt företag på andra sidan Öresund. I en checklista för 

etablering på andra sidan sundet föreskrivs bl.a. att: 

- Undersök vilka regler som gäller om du ska anställa personal i det andra landet. 

- Undersök vilka regler som gäller om du ska ta med personal från den ena sidan 

till den andra.5  

Dessa punkter har fångat mitt intresse. Då Öresundsregionen hela tiden utvecklas och 

arbetskraft växlas över sundet finner jag det intressant att jämföra 

                                                 
1 ”Öresundsregionen består av Skåne på den svenska sidan och Själland, Lolland-Falster, Mön och Bornholm 
på den danska.” http://www.oresundsregionen.org/bd9000c (2009-03-03). 
2 http://www.oresunddirekt.com/article.aspx?type=article&id=8083 (2009-01-23). 
3 http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=127700 (2009-03-03). 
4 www.oresundsregionen.org www.oresundddirekt.com (2009-03-03). 
5 http://www.oresunddirekt.com/article.aspx?type=article&id=34472 (2009-03-03). 
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anställningsskyddsreglerna mellan de olika länderna, huruvida länderna skiljer sig åt i 

dessa hänseenden.     

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att jämföra svensk och dansk turordning vid uppsägning på 

grund av arbetsbrist. I första hand vill jag kartlägga hur länderna reglerar turordning. Därefter 

vill jag undersöka vilken funktion reglerna kring turordning fyller för arbetstagare i Sverige 

respektive Danmark. Vidare vill jag undersöka i vilken utsträckning reglerna kring 

turordningen fyller samma funktion i Danmark som i Sverige? Vilket skydd ger det 

arbetstagaren? 

1.2 Avgränsning 

Som nämnts ovan arbetar många arbetstagare från Sverige respektive Danmark på andra 

sidan sundet. Jag finner det därför intressant att granska och jämföra ländernas 

anställningsskydd. Då anställningsskydd är ett brett område har jag valt att avgränsa mig till 

att undersöka ländernas regler för turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Jag har 

valt att i första hand granska den privata sektorn och har därmed inte lagt någon större vikt 

vid den offentliga sektorn. Detta då det danska arbetsmarknadssystemet är flexibelt och öppet 

för förhandlingar mellan organisationer. Den svenska offentliga sektorn är mer styrd genom 

specialregleringar6 än den privata. Därmed anser jag att en jämförelse i huvudsak inom den 

privata sektorn mellan länderna är mer intressant.  

1.3 Metod 

I denna studie använder jag mig bl.a. av rättsdogmatisk metod. Denna metod har sin 

utgångspunkt i de rättskällor som redan finns.7 Rättskällorna är i första hand lagar, förarbeten, 

rättspraxis samt doktrinen inom juridiken.8 Rättsdogmatikern använder rättskällorna till att 

fastställa vilka rättsregler som finns (de lege lata) eller vilka som borde finnas (de lege 

ferenda), deras tillämpningsområde preciseras också.9  

 

I kapitel 2 och 3 har jag använt mig av rättsdogmatisk metod. Jag vill dock påpeka att det 

svenska och danska materialet skiljer sig något åt. Då jag har goda förkunskaper i svensk rätt 
                                                 
6 Ex. genom Lagen (1994:260) om offentlig anställning. 
7 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 5., [uppdaterade och omarbetade] uppl., Institutet för bank- och 
affärsjuridik (IBA), Uppsala, 2006  s. 178. 
8 Lehrberg (2006) s. 34. 
9 Lehrberg (2006) s. 178. 
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samt att svenska är mitt modersmål har det varit lättare att finna och tillgodogöra mig det 

svenska materialet än det danska. Mina begränsade danska språkkunskaper har också 

försvårat arbetet. I beskrivningen av den svenska rätten har jag använt mig av lagar, 

förarbeten, rättspraxis samt doktrinen. I beskrivningen av den danska rätten har jag i stor 

utsträckning använt mig av doktrinen då praxis och förarbeten har varit svåra att finna. Jag 

har även använt mig en del av dansk lag samt huvudavtalet mellan den största arbetstagar- 

och arbetsgivarorganisationen.  

 

Lagarna har jag använt mig av för att kartlägga hur den lagstadgade regleringen ser ut i 

Sverige respektive Danmark. Förarbetena ger en inblick i bakgrunden till lagen samt 

förtydligar somliga begrepp. Rättspraxis preciserar tillämpningen av gällande rättsregler och 

rättsfallsreferaten är avsedda dels för att förklara och dels för att ge liv åt presentationen. 

Urvalet av rättsfall är baserat på väl refererade fall från doktrinen. Doktrinen har hjälpt mig 

att skapa en förståelse för och att utveckla lagreglerna i länderna. Som nämnts ovan har det 

danska materialet varit svårtillgängligt, därav har jag fått förlita mig mycket på doktrinen och 

dess källor.  

  

I kapitel 3 och 4 analyserar jag Sveriges respektive Danmarks regler för turordning vid 

uppsägning på grund av arbetsbrist och vilken funktion dessa har för arbetstagare. Vidare 

använder jag mig av en komparativ rättsmetod för att jämföra ländernas regler. Komparativ 

rättsmetod kan översättas till svenskans rättsjämförelse. För att skapa förståelse för vad 

begreppet komparativ rätt innefattar har jag valt att använda mig av Michael Bogdans 

definition: 

- ”dels jämförande av olika rättssystem med syfte att utröna deras likheter och 
skillnader 

- dels bearbetning av de så fastställda likheterna och skillnaderna, exempelvis genom 
förklaring av deras uppkomst, jämförande värdering av olika rättsordningars 
lösningar, gruppering av rättsordningar i rättsfamiljer eller efterforskningar av 
rättsordningarnas gemensamma kärna 

- dels behandling av de metodologiska problem vilka uppkommer i samband med dessa 
uppgifter, inklusive metodologiska problem knutna till studier av utländsk rätt.”10   

 

Vidare betonar Bogdan att gränserna för komparativ rätt är oändliga samt att den aldrig kan 

bearbetas på ett uttömmande sätt.11 Jag kommer i första hand fokusera på punkt nummer ett 

                                                 
10 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, 2. uppl., Stockholm : Norstedts juridik, 2003 s. 18. 
11Bogdan (2003) s. 18f. 
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dvs. att försöka finna svar på ländernas likheter och skillnader när det kommer till 

anställningsskyddet vid övertalighet.  

 

För att lättare kunna urskilja skillnader och likheter mellan Sveriges och Danmarks regler för 

turordning har jag använt mig av Anna Christensens teori om normativa grundmönster. Jag 

valde denna teori för att lättare förstå och kunna dra slutsatser av vilken funktion regler om 

turordning i Sverige och Danmark fyller för arbetstagaren.  

1.3.1 Normativa grundmönster 

Anna Christensen har lagt grunden för teorin om normativa grundmönster. Det har hon gjort 

utifrån en analys av rättssystemets innehåll och genom den kartlagt normativa mönster. 

Christensen beskriver sin teori om normativa grundmönster som: 

”En stor del av rättsreglernas innehåll, inte minst i Den sociala dimensionen, är 
helt enkelt en juridisk kodifiering av de moraliska sedvänjor och grundhållningar 
som utbildats i samhället.”12  
 

Vidare menar hon att normativa grundmönster är när ”man kan urskilja vissa mönster, som 

går igen i olika sammanhang och som har en viss konstans.”13 De normativa grundmönstren 

har sitt givna ursprungsområde men kan flyttas över till nya situationer. Mönstret reflekteras i 

det sociala fält där juridiken rör sig. De olika normativa grundmönstren fungerar som poler. 

Polerna mer eller mindre drar till sig eller stöter ifrån sig den rättsliga regleringen. Det är 

alltså polernas dragningskraft vid en viss given tidsperiod som avgör var i fältet den rättsliga 

regleringen hamnar. Christenson påpekar dock att inom juridiken framträder de normativa 

mönstren sällan i helt ren form. Den rättsliga regleringen inom ett visst område påverkas 

oftast av flera olika normativa mönster.14 

 

Det centrala i teorin är att rätten formas i ett normativt område där de konkreta konflikterna 

utspelar sig. I varje hörn av området finns ett normativt mönster som med hjälp av sina poler 

försöker dra de rättsliga lösningarna till sig. De normativa mönster jag kommer att använda 

                                                 
12 Hydén Håkan, �ormativa grundmönster – mot en teori om rättsliga förändringsprocesser i Christensen, Anna 
& Numhauser-Henning, Ann (red.), �ormativa perspektiv: festskrift till Anna Christensen, Juristförl., Lund, 
2000 s. 123 Citatet ursprungligen från ”Skydd för etablerad position – ett normativt grundmönster” TfR 1996 s. 
527. 
13 Hydén (2000) s. 123 Citatet ursprungligen från Christensen A, Hemrätt i hyreshuset. En rättsvetenskaplig 
studie av bostadshyresgästens besittningsskydd, Juristförlaget, Stockholm 1994, s. 4. 
14 Hydén (2000) s. 123. 
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mig av i denna komparativa undersökning är det marknadsfunktionella mönstret, skydd för 

etablerad position och rättvis fördelning.15 Mitt normativa område ser då ut som följer: 

 

 

 

 

Det marknadsfunktionella mönstret kan rättfärdigas både med ekonomiska och moraliska 

argument. Reglernas samhällsfunktion blir dock liknande oavsett vilka argument som 

används. Mönstrets huvudsakliga innebörd är att det är bra för samhället om medborgarna 

genom avtal genomför förändringar som förbättrar deras ekonomi. Exempel på vad som ingår 

i det marknadsfunktionella mönstret är avtalsfriheten, näringsfriheten och de delar av 

äganderätten som har att göra med ägarens fria förfoganderätt.16 Äganderättsbegreppet består, 

ur ett marknadsfunktionellt synsätt, av äganderätten i samspel med det fria avtalet och 

näringsfriheten. Detta samspel bidrar till att underlätta förändringar samt införandet av nya 

verksamheter. Det främjar även omfördelning av värden och på så vis även förändring av 

uppnådda positioner. Detta anser Christensen vara grundinnehållet i äganderättsbegreppet. 

Dess funktion är att bevara rådande förhållanden.  En annan aspekt av äganderättsbegreppet 

är den fria förfoganderätten. Den fria förfoganderätten leder till ständiga förändringar av 

förhållanden och kan därmed kallas den dynamiska aspekten som är sammankopplad till 

marknadsekonomin. Dessa två aspekter av äganderätten kan lätt komma i konflikt med 

varandra. Den anställdes intresse och krav att behålla sitt arbete gentemot arbetsgivarens 

intresse att själv leda och fördela arbetet utifrån vad de ekonomiska förutsättningarna 

kräver.17 

                                                 
15 Norberg, Per, Arbetsrätt och konkurrensrätt: en normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga 
värden och sociala värden, Juristförl., Diss. Lund : Univ., 2002,Lund, 2002 s. 20. 
16 Norberg (2002) s. 20f. 
17 Hydén (2000) s. 125ff. 

Marknadsfunktionella 
mönstret Rättvis fördelning 

Skydd för 
etablerad position 
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Alla normativa mönster är sociala i viss mening, dvs. reglerna är skapade av samhället för att 

reglera tvister mellan människor. De sociala mönstren kräver ett organiserat samhälle. Att öka 

den ekonomiska effektiviteten och på så sätt öka samhällets välstånd är det 

marknadsfunktionella mönstrets funktion. Det är det enda sociala hänsyn som innefattas i 

detta mönster.18    

 

Det normativa mönstret, skydd för etablerad position, innebär rättsregler som skyddar 

människor från att få sin position försämrad. Exempel på sådana rättsregler är 

anställningsskyddet, ägarens bruksrätt och besittningsskyddet för hyresgäster. Samhället 

måste skydda allmänheten mot förändringar i deras ekonomi och i den sociala statusen för att 

ge dem trygghet. Det är mönstrets viktigaste budskap då det är orättvist att låta någon flyttas 

ner på den sociala skalan. Skydd för etablerad position och det marknadsfunktionella 

mönstret hamnar lätt i konflikt med varandra då det ena vill skydda individen medan det 

andra vill maximera den ekonomiska nyttan.19 

 

Det marknadsfunktionella mönstret och skydd för etablerad position bygger på rättvis 

fördelning genom formella rättvisekriterier. Fördelning som uppstår på grund av en 

fungerande marknad är rättvis sett ur ett marknadsfunktionellt perspektiv. Skydd för etablerad 

position bygger också på rättvisa. Det är ett underförstått antagande att samhällets nuvarande 

sociala uppbyggnad i stora drag är rättvis, annars hade man försökt förändra den.20  

 

Det normativa grundmönstret, rättvis fördelning, bygger på materiell rättvisa istället för en 

formell. Den distributiva funktionen är den som är framträdande. Det kan betyda lika 

fördelning, men oftast är betydelsen en fördelning efter en behovsprincip.21  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Norberg (2002) s. 21. 
19 Norberg (2002) s. 21. 
20 Norberg (2002) s. 21. 
21 Norberg (2002) s. 21f. 
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2. Svensk arbetsrätt 

I detta kapitel redogör jag för hur den svenska arbetsmarknadsmodellen ser ut i dag och i 

korthet om dess uppkomst. För att förstå hur arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer 

arbetar har jag kartlagt huvudorganisationerna. Vidare beskriver jag de svenska reglerna om 

anställningsskydd vid övertalighet, både i lag och i avtal. Arbetstagarens 

omplaceringsskyldighet berörs också i detta kapitel.  

2.1 Den svenska modellen 

År 1898 bildades LO22 som är en landsomfattande sammanslutning av fackföreningar. LO 

kom att bli den grundläggande organisationsenheten. Arbetsgivarsidan organiserade sig år 

1902 i SAF.23 SAF bildades i synnerhet inom industrin. Redan innan fanns det 

arbetsgivarorganisationer men SAF blev alltmer dominerande på arbetsgivarsidan medan LO 

var den ledande organisationen på arbetstagarsidan. Från början skötte arbetsgivaren avtal om 

lön och arbetsvillkor genom individuella avtal med den enskilde arbetstagaren. 

Fackföreningarna ansågs som obehöriga av arbetsgivarna i denna avtalsprocess. 

Fackföreningarna ville införa kollektiva avtal. Deras mål blev därför att få förenings- och 

förhandlingsrätten erkänd i det svenska arbetsmarknadssystemet.24  

 

År 1906 skrevs det fösta avtalet mellan LO och SAF. Denna uppgörelse har sedan kommit att 

kallas decemberkompromissen. SAF hade stadgat att varje kollektivavtal som ingicks av 

deras delägare skulle innehålla en regel om arbetsgivarnas rätt att leda och fördela arbetet 

samt att fritt anta och avskeda arbetare (kallat § 32-befogenheterna). Decemberkompromissen 

innebar att LO godkände § 32-befogenheterna och att SAF erkände föreningsrätten.25   

 

SAF:s starkaste vapen var från början storlockouten. Den bestod bl.a. av storstrejken år 1909 

som var en blandning av strejk och lockouter. Detta försvagade fackföreningarna under en 

lång period. SAF:s och LO:s förhandlingar har varit en drivkraft för införandet av reglering 

                                                 
22 Landsorganisationen i Sverige. 
23 Svenska arbetsgivareföreningen. År 2001 slogs SAF och Sveriges industriförbund samman och bildade 
Svenskt näringsliv. 
24 Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann, Svensk arbetsrätt, 13., omarb. och kompletterade uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2007 s. 20. 
25 ”föreningsrätten skall å ömse sidor lämnas okränkt” Dagens föreningsrätt 7-9 §§ Lagen (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet, hädanefter kallad MBL. 
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för arbetsvillkor. Genom 1936 års lag om förenings- och förhandlingsrätt kan man säga att 

den moderna kollektiva arbetsrätten grundlades i Sverige.26 

 

Genom Saltsjöbadsavtalet år 1938, det första huvudavtalet mellan LO och SAF, blev 

kollektivavtalet det primära instrumentet för att nå förändringar på arbetsmarknaden. Sveriges 

arbetsmarknadssystem karaktäriseras allt mer av självstyre efter detta huvudavtal. År 1974 

kom Sveriges första lag om anställningsskydd (LAS). Lagstiftning blev en viktig 

förutsättning för att skydda arbetstagarnas status. Somliga lagar gjordes dock halvtvingande 

för att lämna plats åt kollektivavtal att ersätta och komplettera lagreglerna.27 År 1976 stiftades 

lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Lagens syfte är att ingripa i 

arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Genom MBL vill man ge arbetstagarsidan 

medbestämmanderätt i företagens och de offentliga myndigheternas verksamhet, dvs. 

demokratisera arbetslivet.28  

 

Svensk arbetslagstiftning täcker ännu inte in alla frågor som kan uppkomma i relationen 

mellan arbetsgivare och arbetstagare.29 Många av de arbetsrättsliga lagarna är även 

semidispositiva och kan därmed förhandlas om genom kollektivavtal.30 Man kan med 

kollektivavtal anpassa lagens regler till särskilda omständigheter som föreligger i en viss 

bransch, i ett visst företag eller på en viss arbetsplats.31  

 

Idag är det svenska arbetsmarknadssystemet uppbyggt på självreglering, partsautonomi och 

kollektivism. Relationen arbetsgivare och arbetstagare bygger på ett samarbete och 

samförstånd parterna emellan. 70-75 procent av arbetstagarna samt arbetsgivarna är 

organiserade, därmed har kollektivavtalet en central roll i det svenska 

arbetsmarknadssystemet. Den svenska modellen karakteriseras av information, förhandlingar 

och medbestämmande.32   

                                                 
26 Adlercreutz, Mulder (2007) s. 21. 
27 Prop. 1973:129 s. 60. 
28 SOU 1975:1 s. 202ff, se vidare Adlercreutz, Mulder (2007) s. 22f. 
29 Glavå, Mats, Arbetsrätt, Studentlitteratur, Lund, 2001 s. 137. 
30 Se ex. 2 § 3,4 stycket Lagen (1982:80) om anställningsskydd, hädanefter kallad LAS. 
31 Rönnmar, Mia, Kollektivavtal i ett framväxande arbetsmarknadssystem på EU nivå – I dag och i framtiden i 
Thoursie, Anna (red.), Vems ordning och reda?: Framtidens kollektivavtal och fackligt samarbete, Agora, 
Stockholm, 2008 s. 119f . 
32 Rönnmar (2008) s. 118f. 
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2.1.1 Arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer 

Det svenska arbetsmarknadssystemet domineras av tre stora huvudorganisationer: 

- LO, Landsorganisationen i Sverige 

- TCO, Tjänstemännens centralorganisation 

- SACO, Sveriges akademikers centralorganisation 

LO och TCO:s organisationer är till största delen organiserade enligt 

industriförbundsprincipen. Det innebär att arbetare och tjänstemän inom en särskild 

näringsgren tillhör samma organisation oberoende av deras yrken. SACO:s organisationer 

bygger på organisationsprincipen, dvs. att arbetstagare organiseras efter yrke.33 Den största 

privata arbetsgivarorganisationen är Svenskt Näringsliv. Den offentliga sektorn representeras 

av Arbetsgivarverket, Landstingsförbundet samt Kommunförbundet.34  

2.1.2 Kollektivavtal 

Både arbetsgivar- och arbetstagarsidan vinner på att sluta kollektivavtal. Arbetsgivarens 

huvudintresse är att skapa fredsplikt medan medbestämmanderätt lockar arbetstagarsidan att 

sluta avtal. Kollektivavtalets särskilda rättsverkningar är i vid mening: 

- medlemsbundenhet (och tvingande verkan) 

- fredsplikt  

- allmänt skadestånd vid avtalsbrott 

- nyckel till medbestämmande i olika former och styrelserepresentation, förmåner enligt 

förtroendemannalagen m.m.35 

  

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en fackförening och en arbetsgivarorganisation 

eller en arbetsgivare. Avtalet reglerar anställningsvillkor för arbetstagare eller förhållandet i 

övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.36 Innehåller ett avtal dessa förutsättningar har ett 

kollektivavtal ingåtts, oavsett vad parterna avsett från början.37 Parterna måste också ha en 

avsikt att upprätta ett avtal. Har den ena parten inte för avsikt att upprätta ett avtal kan det inte 

heller anses ha träffats.38 Har dock den ena parten handlat på ett sådant sätt att motparten inte 

                                                 
33 Glavå (2001) s. 67. 
34 Glavå (2001) s. 68f. 
35 Glavå (2001) s. 138f. 
36 23 § MBL. 
37 AD 1978:72. 
38 AD 1980:114. 
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kunnat tro att annat än avtalsavsikt förelegat blir avtalet giltigt, dvs. parten har handlat i god 

tro.39 

 

 Det är valfritt för organisationerna och arbetsgivaren att ingå ett kollektivavtal. Vill en 

organisation tvinga fram ett kollektivavtal kan man göra detta genom föreningsrätten,40 den 

allmänna förhandlingsrätten,41 medling42 eller utnyttja rätten att vida stridsåtgärder.43   

 

Kollektivavtal kan upprättas på tre olika nivåer, nationella branschöverskridande avtal, 

nationella branschavtal (förbunds- eller riksavtal) och avtal på lokal eller företagsnivå.44 De 

branschöverskridande kollektivavtalen är ofta huvud- eller samarbetsavtal som anger 

riktlinjer för avtalsförhandlingar. Det finns även avtal som reglerar särskilda frågor såsom 

medbestämmande, försäkringar, pensioner, jämställdhet, permittering mm. Dessa avtal består 

ofta av rekommendationer som ska antas på branschnivå för att de ska bli bindande. 45      

 

Förbunds- och riksavtal är mer detaljerade avtal. De innehåller reglering om ex. lön, arbetstid, 

semester, uppsägningstid, reseersättning etc. Under senare tid har även dessa avtal blivit mer 

av ett ramavtal där riktlinjer målas upp. Detta för att ge mer utrymme för lokala anpassningar 

och avvikelser. Förbunds- och riksavtal är normalt tidsbegränsande på ett, två eller tre år.46   

 

Lokalavtal reglerar hur förbundsavtalen ska tillämpas eller anpassas till en viss organisation. 

De sluts mellan lokala arbetstagarorganisationer och av förbundsavtal bundna arbetsgivare. 

Lokalavtal kan ange regler för hur vinstandelar och dyl. ska fördelas. Andra avtal som kan 

slutas på lokal nivå är hängavtal47 samt företagsavtal.48 

 

                                                 
39 Glavå (2001) s. 141. 
40 7-8 §§ MBL.  
41 10 § MBL. 
42 46-53 §§ MBL. 
43 41-44 §§ MBL. 
44Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, 
Iustus, Uppsala, 2006 s. 164f. 
45 Källström, Malmberg (2006) s. 165. 
46 Källström, Malmberg (2006) s. 165. 
47 Adlercreutz, Mulder (2007) s. 85 beskriver hängavtal som ett avtal mellan oorganiserad arbetsgivare och den 
lokala fackliga organisationen. Genom avtalet blir arbetsgivaren bunden att tillämpa det vid varje tid gällande 
riksavtalet.  
48 Källström, Malmberg (2006) s. 165. Företagsavtal har specifikt förhandlats fram mellan en fackförening och 
en arbetstagare som ej är bunden av ett förbundsavtal. Ovanligt i Sverige men kan dock förekomma bland större 
arbetsgivare som ej är medlem i någon arbetsgivarorganisation eller vars verksamhet är sådan att närliggande 
förbundsavtal inte kan anses vara lämpligt. 
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Kollektivavtalet är endast tillämpligt på arbetstagare som utför arbete. Det gäller alltså inte 

för arbete som utförs på uppdragsbasis.49 Typiska kännetecken för en arbetstagare inom det 

civilrättsliga området är att 

- avtal om personliga arbetsskyldigheter mot vederlag finns 

- arbete utförs för annans räkning och under dennes ledning och kontroll 

- det är ett varaktigt samarbete där den arbetspresterande står till förfogande för 

uppgifter som uppkommer efter hand 

- den arbetspresterande är förhindrad att utföra liknande arbetsuppgifter åt annan 

- råvaror, maskiner och redskap tillhandahålls av huvudmannen 

- den arbetspresterande erhåller ersättning för utlägg, t.ex. resor 

- den arbetspresterande erhåller en garanterad ersättning, t.ex. tidlön 

- den arbetspresterande är i ekonomiskt och socialt hänseende jämställd med en 

arbetstagare.50 

De två första punkterna är huvudregeln i arbetstagarbegreppet. De är det avgörande för 

arbetsrättens tillämpningsområde i många europeiska länder samt inom EU-rätten.51 

 

Syftet med kollektivavtal är att skapa en enhetlig reglering för alla arbetstagare. Det har en 

s.k. normerande verkan. Det innebär att innehållet i utomstående arbetstagares 

anställningsavtal är hämtat ur arbetsplatsens gällande kollektivavtal vid den tidpunkten.  Den 

normerande verkan gäller även för oorganiserade arbetstagare. Är inte annat avtalat kan de 

oorganiserade göra anspråk på de generella villkor som gäller för aktuell kategori av 

arbetstagare.52  

 

Kollektivavtalets huvudsakliga uppgifter är att skapa fredsplikt, reglera anställningsvillkor 

som exempelvis löner samt att skydda enskilda arbetstagare.53 När man ingår ett 

kollektivavtal råder det fredsplikt, dvs. arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av avtalet 

får inte vidta eller delta i stridsåtgärder.54 En annan funktion som kollektivavtalet har är att 

öka medbestämmandet i arbetslivet.55   

                                                 
49 Se AD 2006:24 Se vidare Källström, Malmberg (2006) s. 168. 
50 Källström, Malmberg (2006) s. 27f. 
51 Källström, Malmberg (2006) s. 28. 
52 Se AD 1984:79 Se vidar Glavå (2001) s. 403f. 
53 Glavå (2001) s. 73f. 
54 41 § MBL ”Kollektivavtalets kanske viktigaste funktion är att vara ett fredsdokument, som tryggar 
arbetsfreden mellan avtalsparterna under den tid avtalet gäller.” AD 1996:147.  
55 Galvå (2001) s.74. 
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2.2 Anställningsskydd vid övertalighet  

Anställningsskyddet vid övertalighet regleras i Lagen om anställningsskydd, fortsättningsvis 

kallad LAS. Syftet med LAS är att öka tryggheten för arbetstagarna. År 1974 kom den första 

LAS. Den ersattes år 1982 med en ny lag.56 I propositionen till den nya LAS kan man utläsa 

att lagen i stor utsträckning skulle vara den samma som 1974 års LAS. I propositionen 

betonas även vikten av att den enskilde arbetstagarens anställningsskydd ska bestå.57 De stora 

ändringarna som gjordes i nya LAS var avtal om provanställning och tidsbegränsad 

anställning vid tillfällig arbetsanhopning blev tillåtna utan stöd i kollektivavtal. 

Procedurreglerna anpassades till medbestämmande lagen (MBL) samt avskaffade fackets rätt 

till allmänt skadestånd vid brott mot LAS:s regler om arbetstagares rättigheter.58 

 

LAS gäller för arbetstagare i allmän och enskild tjänst. Lagen gör få undantag. Undantagen 

gäller i huvudsak arbetstagare i företagsledande ställning, familjemedlemmar och arbetstagare 

anställda i arbetsgivarens hushåll. Arbetstagare som har anvisats beredskapsarbete eller 

skyddat arbete undantages också från LAS.59 Detta på grund av att arbetstagaren ska kunna 

avbryta anställningen om arbetstagaren finner ett annat lämpligt arbete. Lagen ger speciellt 

skydd åt äldre60 och för arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga.61 En av LAS principer är att 

anställningstryggheten ska öka med arbetstagarens tid i anställningen.62  

2.2.1 Turordningsregler i lag 

I Sverige tillämpas turordningsreglerna i 22 § LAS vid uppsägning på grund av arbetsbrist. 

Det är arbetsgivaren som avgör om det föreligger arbetsbrist på arbetsplasten.63 Det kan vara 

olika verksamhetsrelaterade skäl som leder till arbetsbrist. Exempel på när arbetsbrist kan 

föreligga är vid nedläggning, omorganisation eller om arbetsgivaren finner arbetstagarnas 

löner alltför höga64 och vill sänka dessa. Uppsägning på grund av arbetsbrist kan röra alla 

situationer där uppsägningen inte kan härledas till arbetstagaren personligen.65 En tämligen 

                                                 
56 Adlercreutz, Mulder (2007) s. 55f. 
57 Prop. 1981/82:71 s. 1. 
58 Adlercreutz, Mulder (2007) s. 56. 
59 1 § LAS.  
60 Ex. 22 § 4 stycket LAS. Vid lika lång anställningstid ger högre ålder företräde.  
61 23 § LAS. 
62 Prop. 1973:129 s. 70 Se vidare Adlercreutz, Mulder (2007) s. 56f.  
63 Se ex. AD 1987:34. 
64 AD 1993:61, AD 1994:122, AD 1995:40. 
65 Prop. 1973:129 s. 123, prop. 1981/82:71 s. 65. Se även Calleman, Catharina, Turordning vid uppsägning, 
Univ., Diss. Umeå : Univ.,Umeå, 1999 s. 89f. 
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ny regel är att företagsövergång inte ska anses utgöra saklig grund för uppsägning.66 Innan 

uppsägning på grund av arbetsbrist måste man förhandla enligt 11-13 §§ MBL.67 

Arbetsgivaren ska i så stor utsträckning som möjligt behålla sina arbetstagare. Innan 

uppsägning sker på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren se över omplaceringsmöjligheter 

(se vidare om omplacering i kapitel 2.2.3).68  

 

I 22 § LAS tredje stycke står det att turordningen gäller inom den s.k. turordningskretsen. 

Efter förhandlingar med facket får arbetsgivaren relativt fritt bestämma inom vilken eller 

vilka turordningskretsar det råder arbetsbrist. När detta väl är bestämt har arbetsgivaren ingen 

makt att välja vilken arbetstagare som ska sägas upp, utan då måste turordningsreglerna 

följas.69 Vilken turordningskrets man tillhör får stor betydelse vid uppsägning på grund av 

arbetsbrist. Detta kan då bli avgörande för arbetstagaren; omfattas denne av uppsägningen 

eller inte.  

 

Turordningskretsar upprättas vanligen för varje driftsenhet och för varje 

kollektivavtalsområde. En driftsenhet beskrivs som en del av ett företag som är lokaliserad 

inom samma byggnad, inhägnad eller område. Det finns givetvis undantag för detta 

geografiska synsätt. I lagen står det att om en arbetstagare har sin arbetsplats i bostaden 

medför detta inte att den arbetsplatsen utgör en egen driftsenhet. Huvudfrågan är ofta om 

olika arbetsplatser ska ses som en och samma enhet med hänsyn till hur verksamheten är 

organiserad och hur arbetet bedrivs. I förarbetena till LAS föreskrivs det att driftsenheter ska 

ses främst som en geografisk avgränsning.70  

 
I rättsfallet AD 1988:32 prövades bl.a. begreppet driftsenhet. Arbetstagarorganisationen 
ville fastställa att ett kontor i Jönköping och Göteborg tillhörde samma driftsenhet. 
Arbetsdomstolen fann, i enighet med förarbetena till LAS, att en driftsenhet har en 
närmast geografisk karaktär och hänför sig till en teoretisk struktur. Även om 
arbetstagaren tillhörde Göteborgsdistriktet i organisatoriskt avseende har kontoret varit i 
Jönköping. Jönköpingkontoret och Göteborgskontoret tillhörde därmed ej samma 
driftsenhet.  
 

                                                 
66 7 § 3 stycket LAS. Bestämmelsen införlivades i svensk lag genom 6b § LAS efter förlaga av direktiv 
77/187/EEG. Skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamhet eller delar av 
verksamheter. Övergång av företag eller verksamheter i form av överlåtelser, fusioner eller ombildningar av 
bolag från en juridisk person till en annan eller i form av utläggning på entreprenad anses inte vara saklig grund 
för uppsägning.  
67 11-13 §§ MBL. 
68 Prop. 1973:129 s. 123. 
69 Källström, Malmberg (2006) s. 143f. 
70 22 § LAS. För beskrivning av driftsenhet se Prop. 1973:129 s. 260f. Se även  AD 1988:32, AD 1988:100 
Vidare se Källström, Malmberg (2006) s. 144. 
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Detta rättsfall belyser på ett bra sätt driftsenheternas geografiska avgränsning.  

 

I vissa fall har ett mer organisatoriskt synsätt visat sig vara ett bättre sätt att avgöra vilken 

driftsenhet arbetstagaren tillhör. Detta när det gäller arbetstagare som inte har sitt arbete fast 

vid en viss driftsenhet, ex. resemontörer, handelsresande. Det har i sådana fall ansetts bättre 

att knyta dem till den verksamhet varifrån uppdragen utgår eller där administrationen sker. 

Enligt praxis tillhör den enskilda arbetstagaren turordningskretsen för den driftenhet där 

denne faktiskt har arbetat.71  

 

I domen AD 1983:33 utredde Arbetsdomstolen vilken driftsenhet en arbetstagare 
tillhörde. Organisationen hade från början fem olika driftsenheter, turordningslistor 
upprättade på varje enhet. Då det rådde arbetsbrist på Västeråsområdet flyttades 
arbetstagaren till Stockholmsområdet. Arbetstagaren hade under hela sin anställning 
arbetat på skilda platser, i huvudsak platser som kan hänföras till Stockholmsområdet. 
Vid ny arbetsbrist, då i Stockholmsområdet ville arbetsgivaren räkna arbetstagaren till 
Västeråsområdets turordningslista, då arbetstagaren, enl. arbetsgivaren, bara var 
”utlånad” till Stockholmsområdet. Arbetsdomstolen fann att turordningslistan för 
Västeråsområdet inte längre var tillämplig på arbetstagare utan skulle istället hänföras till 
turordningslistan för Stockholmsområdet. Arbetstagaren skulle då inte beröras av 
uppsägningen med hänsyn av dennes långa anställningstid hos bolaget. 
 

Detta rättsfall ger en tydlig bild av ett mer organisatoriskt synsätt på upprättande av 

driftsenheter. Det blir här tydligt att arbetstagaren tillhör den driftsenhet där denne faktiskt 

har arbetat. 

 

Om en arbetsgivare är eller brukar vara bunden av kollektivavtal ska turordning fastställas för 

varje kollektivavtalsområde inom varje driftsenhet.72 I och med detta hamnar tjänstemän och 

arbetare i olika kretsar. Är en arbetsgivare bunden av ett kollektivavtal för arbetarna men inte 

för tjänstemännen görs det i de flesta fall ändå skilda turordningslistor mellan arbetare och 

tjänstemän.73 Är en arbetstagare inte ansluten till gällande fackförening tillhör de ändå det 

kollektivavtalsområde om de utför arbete som avses i kollektivavtalet. De arbetstagare som 

inte utför arbete som omfattas av det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen bildar en egen 

turordningskrets. En kollektivavtalsbunden fackförening kan begära en gemensam 

turordningslista för alla arbetstagare inom sitt kollektivavtalsområde på samma ort.74  

 

                                                 
71AD 1983:33. Se vidare Lunning, Lars & Toijer, Gudmund, Anställningsskydd: kommentarer till 
anställningsskyddslagen, 9., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2006 s. 599. 
72 22 § 3 stycket LAS. 
73Lunning, Toijer (2006) s. 601. 
74 Källström, Malmberg (2006) s. 144 Beskrivning av ortsbegreppet se AD 1984:4, AD 1984:59, AD 1993:99.  
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I domen AD 1984:4 var frågan om två driftsenheter som ligger 12-13km från varandra 
var skilda enheter. På kartan var de utmärkta som två skilda platser och de gav ett tydligt 
intryck av att vara skilda befolkningskoncentrationer. De allmänna kommunikationerna 
mellan driftsenheterna var bristfälliga. I allmänt språkligt bruk ansågs driftsenheterna 
betraktas som två skilda orter. Med detta angivna ansåg Arbetsdomstolen driftsenheterna 
vara två skilda orter.  
 
 
Ortsbegreppet prövades i domen AD 1993:99. Ett bussbolag ville att arbetsdomstolen 
skulle fastställa att några av deras driftsenheter låg på skilda orter. Arbetsdomstolen tog 
här hänsyn till ortsbegreppets definition i AD 1984:4 men ansåg även att det var 
nödvändigt att inom ett storstadsområde finna ytterligare avgränsningar av ortsbegreppet. 
Arbetsdomstolen menade att det lämpligaste sättet att göra den avgränsningen var att ta 
hänsyn till kommunindelningen. Arbetsdomstolen fann därmed att de driftsenheter som 
genom sin sammanhängande befolknings- och bebyggelsestruktur samt tillhörighet till 
samma kommun måste anses ingå i samma ort. 

 

Av rättsfallen ovan kan man utläsa att arbetsdomstolen inte vill ge ortsbegreppet någon 

vidsträckt innebörd, utan att begreppet kan få skiftande innebörd från fall till fall. I domarna 

fastställs dock att vid en bedömning av ortsbegreppet bör det tas hänsyn till hur orterna är 

belägna på kartan, deras befolkningskoncentrationer, den allmänna synen på orternas 

utsträckning samt kommuntillhörighet.  

 

Huvudregeln är att göra en turordningslista för varje driftsenhet. I somliga fall hör inte 

arbetstagaren till en viss driftsenhet, utan flyttas mellan olika. För sådana arbetstagare är en 

turordningslista för alla driftsenheter på samma ort det mest lämpliga, då den inte blir lika 

snäv. Därför har lagstiftaren valt att lägga detta beslut på arbetstagarorganisationen. De får 

avgöra vilken indelning av driftsenheter som passar bäst för den specifika arbetsplatsen. 

Denna specialreglering ger arbetstagarorganisationen en möjlighet att påverka 

driftsenheternas omfång.75 En sådan gemensam turordning kan begäras av ett avtalsslutande 

förbund eller en lokal arbetstagarorganisation inom ett sådant förbund. Krav på sådan 

turordning kan lämnas fram till förhandlingen enligt 29 § LAS.  

 

Principen om anställningstidens längd ska vara avgörande för turordningen. Den får större 

genomslagskraft desto större turordningskretsen är. Blir turordningskretsen för snäv får inte 

anställningstiden samma värde för arbetstagarens anställningsskydd.76 

   

                                                 
75 Prop. 1973:129 s. 157f. 
76 Calleman (1999) s. 94. 



 20 

Enligt 22 § LAS andra stycket får arbetsgivaren vid organisationer med högst tio anställda 

välja ut två nyckelpersoner. Nyckelpersonerna ska enligt arbetsgivarens bedömning vara av 

särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. De arbetstagarna omfattas ej av 

turordningslistan och ges därmed förtur till fortsatt anställning.77 Ett exempel där 

arbetsgivarens möjlighet att välja ut två nyckelpersoner för verksamheter har utnyttjas för att 

säga upp en arbetstagare som inte står först på turordningslistan finns i AD 2005:32. 

 

I rättsfallet AD 2005:32 blev en arbetstagare uppsagd pga. arbetsbrist trots att två 
arbetstagare blivit anställda efter denna. De två senast anställda blev undantagna 
turordningen som nyckelpersoner enligt 22 § 2 stycket LAS. Den uppsagda arbetstagaren 
hade fått diagnosen multipel skleros. Av arbetsdomstolens utredning framgick det att den 
uppsagda och de två nyckelpersonerna hade likvärdiga formella meriter samt att den 
uppsagda hade längre arbetslivserfarenhet än de två övriga. Arbetsdomstolen fann att 
arbetsgivaren inte hade fullgjort sin bevisbörda genom att styrka att uppsägningen helt 
saknade samband med arbetstagarens funktionshinder samt att de två utvalda 
nyckelpersonerna ej kunde anses vara av särskild betydelse för den fortsatta 
verksamheten. Arbetsgivaren ägde således ej rätt att säga upp arbetstagaren. 

 

De arbetstagare som inte har undantagits listas i en turordningslista enligt huvudregeln 

”sist in, först ut”. Det innebär att arbetstagare med längre anställningstid har företräde 

framför arbetstagare med kortare anställningstid. Har några arbetstagare varit anställda lika 

länge ger högre ålder företräde.78 All anställningstid som arbetstagaren har haft räknas in, 

dvs. oberoende av anställningens art, omfattning och var arbetet har utförts. Anställningstid 

där arbetstagaren varit sjuk, permitterad, föräldraledig, tjänstledig för studier m.m. räknas 

också in i den totala anställningstiden.79 Varje dag räknas, heltid som deltid. Olovlig frånvaro 

räknas också in i anställningstiden.80  

 

Om en arbetstagare finner sin uppsägning på grund av arbetsbrist osaklig kan denne åberopa 

34 § LAS. Denna paragraf används om arbetstagaren anser uppsägningen vara fingerad 

arbetsbrist81 eller om avtalsturlistan varit skriven så att uppsägningarna varit 

diskriminerande.82 Om en uppsägning anses vara oskälig på någon av ovan nämnda grunder 

upphör anställningen inte förrän tvisten är avgjord.83 En ogiltighetspåföljd ska dock inte 

gälla om uppsägningen anses vara oskälig endast för att den strider mot turordningsreglerna. 

                                                 
77 22 § 2 stycket LAS, prop. 1999/2000:144 s. 14ff. 
78 22-24 §§ LAS, prop. 1973:129 s. 260. 
79 Jfr. Prop. 1974:174 s. 55. Se vidare Lunning, Toijer (2006) s. 611. 
80 Lunning, Toijer (2006) s. 611. 
81 AD 1985:112. 
82 AD 1983:107. 
83 34 § 2 stycket LAS. 
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Det bör då endast leda till skadestånd.84 Denna inskränkning i lagen har gjorts för att tvister 

mellan arbetstagare inte ska uppkomma. Ogiltighetspåföljderna ansåg man kunna utnyttjas 

för att blockera, en i och för sig, befogad driftsinskränkning och på så sätt leda till tvister 

mellan arbetstagare. Alltså något som är bra för en arbetstagare (att denne får stanna kvar i 

sin anställning) skulle leda till att en annan arbetstagare blev uppsagd i dennes ställe.85  

2.2.2 Turordningsregler i avtal 

Turordningsreglerna är semidispositiva, dvs. de får avtalas om genom kollektivavtal.86 

Arbetsgivare och arbetstagare får ingå enskilda avtal så länge de inte upphäver eller 

inskränker arbetstagarens lagliga rättigheter.87 När det gäller turordningsreglerna kan den 

lokala organisationen och arbetsgivare som är bundna av ett kollektivavtal på förbundsnivå 

sluta ett lokalt avtal angående turordningen. Ett enskilt avtal gällande turordning mellan 

arbetstagare och arbetsgivare kan man däremot inte ingå. Ett sådant avtal skulle inkräkta på 

andra arbetstagares rättigheter och kan därför inte åberopas.88  

 

Från och med den 1 juli 1997 får man göra avvikelser från lagens regler genom kollektivavtal 

på lokal nivå. Detta om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal med en 

central arbetstagarorganisation om löner och allmänna anställningsvillkor.89 Tidigare gjordes 

avvikelser endast på förbundsnivå. Det har debatterats om förbunden ska ha en möjlighet att 

genom sina stadgar förhindra att avtal på lokal nivå sluts. Frågan är om lagen ska få 

åsidosättas genom stadgar. I förarbetena till lagen kan det utläsas att en av anledningarna till 

att det ska vara tillåtet för förbunden att hindra lokala avtal om turordningen är att öppna en 

möjlighet för de fackliga organisationerna att själva välja vilken nivå avtal bör slutas på.90 Då 

bör de även få avgöra om avtal på lokal nivå. Tidigare gav lagen förbunden rätten att delegera 

beslut till den lokala nivån trots att lagen endast gav utrymme för avtal på central nivå. Det 

kan därför anses vara inkonsekvent att inte låta förbunden nu förhindra lokala avtal.91  

 

Vem har rätten att ingå en avtalsturlista? Detta regleras inte i lag utan framkommer av den 

interna föreningsrätten. Det kan finnas i kollektivavtalets förhandlingsordning eller i 

                                                 
84 Prop. 1973:129 s. 183f. 
85 Lunning, Toijer (2006) s. 617f. 
86 2 § 3 stycket LAS. 
87 2 § 2 stycket LAS. 
88 AD 1983:125. Se vidare Calleman (1999) s. 206f. 
89 2 § 3 stycket LAS. 
90 Prop. 1996/97:16 s. 26f. 
91 Calleman (1999) s. 208f.  
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förbundets stadgar. Vanligen är det den fackliga förtroendemanen med ställningsfullmakt som 

har rätt att ingå överenskommelser angående turordningen. I somliga fackliga organisationer 

är förhandlingen om lokal avtalsturlista delegerad till en låg nivå inom organisationen.92 Har 

den som förhandlar fram avtalsturlistor inte rätt kompetens kan det ge ett visst övertag för 

arbetsgivaren/arbetsgivarorganisationen.  

2.2.3 Omplaceringsskyldighet 

Lag om omplaceringsskyldighet anges i LAS 7 § 2 stycke. ”En uppsägning är inte sakligt 

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

sig.”93 Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren göra en 

omplaceringsutredning, men arbetstagaren kan endast erbjudas en annan tjänst om denne har 

tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet.94 Kravet på tillräckliga kvalifikationer 

gäller endast vid omplacering, inte vid fortsatt arbete på en gammal tjänst.95 Vid omplacering 

kan arbetsgivaren inte begära att arbetstagaren ska kunna arbetsuppgifterna med en gång. 

Under en rimlig period har arbetstagaren tid på sig att lära sig behärska sina nya 

arbetsuppgifter. Detta kan jämföras med en inlärningsperiod som krävs för en nyanställd.96 

Det finns alltså ett krav på en viss omskolnings- eller inlärningsperiod vid omplacering.97 

I förarbetena till LAS går det att utläsa: 

”Kravet på tillräckliga kvalifikationer inte får ges en vidare innebörd än att 
arbetstagare skall ha de allmänna kvalifikationer som normalt ställs på den som 
söker det arbete som det är fråga om. En viss kortare inlärningstid torde ofta få 
accepteras”98 
 
”Det kan inte krävas att arbetstagaren fullständigt behärskar sina nya 
arbetsuppgifter från början utan endast att han har möjlighet att inom rimlig tid 
lära sig dem”99 
 

 En arbetstagare kan inte begära omplacering till en tjänst som kräver omskolning eller 

speciella yrkeskunskaper som denne inte besitter.100 Det är arbetsgivaren som har 

bevisbördan när denne påstår att en arbetstagare inte har tillräckliga kvalifikationer för en 

                                                 
92 Calleman (1999) s. 252f. 
93 7 § 2 stycket LAS. 
94 22 § 4 stycket LAS. Sammanfattning av omplaceringsskyldighet se AD 2000:69. 
95 AD 1991:136. 
96 AD 1975:68. 
97 AD 1994:4, AD 1995:118, AD 1996:42. 
98 Prop. 1973:129 s. 158. 
99 Prop. 1973:129 s. 260. 
100 AD 1984:19. 
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omplacering till en viss tjänst.101 Har arbetsgivaren inte sett över omplaceringsmöjligheterna 

är uppsägningen inte sakligt grundad.102  

 
En arbetstagare blev uppsagd pga. arbetsbrist i domen AD 1995:118, trots att denne inte 
var senast anställd. Arbetstagaren hävdade att denne hade tillräckliga kvalifikationer för 
att bli omplacerad till en annan tjänst. Arbetsdomstolen biföll arbetsgivarens påstående 
att det krävdes viss teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet för att klara av arbetet. 
Hur lång tid denna utbildning skulle ta var osäker. Arbetsgivaren ägde således rätt att 
säga upp arbetstagaren. 
 
I domen AD 1983:51 blev en arbetstagare uppsagd på grund av arbetsbrist trots att denne 
inte var den senast anställd. Arbetsgivaren påpekade att den som var kvar i anställningen 
ensam skulle sköta alla arbetsuppgifter på kontoret samt självständigt utföra 
försäljningsarbete, ha god förhandlingsvana och förmåga att efter eget bedömande göra 
avslut med kunder. Detta måste man ha teoretiska kunskaper och lämplig personlig 
läggning för. Arbetsgivaren menade att arbetstagaren inte hade tillräckliga kvalifikationer 
för detta.  
 
Arbetsdomstolen fann att arbetsgivaren inte kunde bevisa att arbetstagaren inte hade 
tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Arbetsgivaren ägde således ingen rätt att säga upp 
arbetstagaren.  
 

Dessa två rättsfall belyser kravet på rimlig omskolnings- eller inlärningsperiod vid 

omplacering samt att det är arbetsgivaren som har bevisbördan vid krav på tillräckliga 

kvalifikationer för omplacering.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 AD 1978:84, AD 1982:146, AD 1983:51, AD 1984:144. 
102 Prop. 1973:129 s. 122. 
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3. Dansk arbetsrätt 

Precis som i kapitel 2 inleds kapitlet om dansk arbetsrätt med en beskrivning av landets 

arbetsmarknadsmodell. Även här kartläggs dess arbetsgivar- och arbetstagarorganisation för 

att ge en överblick över hur arbetstagare samt arbetsgivare organiserar sig i landet. Vidare 

beskrivs anställningsskydd vid övertalighet både i lag och i avtal. I Danmark finns det inte 

någon speciell reglering angående turordning, därmed får anställningsskyddet vid uppsägning 

en stor betydelse. Arbetsgivarens omplaceringsskydd vid uppsägning berörs även.  

3.1 Den danska modellen 

Arbetsrättsskyddet regleras i största delen genom kollektivavtal i Danmark. År 1899 erkände 

arbetsgivarorganisationerna arbetstagarnas rätt att organisera sig och att förhandla om 

kollektivavtal. Arbetstagarorganisationerna godkände samtidigt arbetsgivarens rätt att leda 

och fördela arbetet. Denna uppgörelse har kommit att kallas Septemberforliget.103 Denna 

överenskommelse var början på den kollektivavtalspräglande arbetsmarknadsmodellen som 

råder i Danmark. År 1960 övergick Septemberforliget i ett huvudavtal mellan Dansk 

arbejdsgiverforening och Landsorganisationen i Danmark.104 (vidare om detta i kapitel 3.2.2.) 

 

Den danska arbetsmarknadsmodellen kallas idag för Flexicurity.105 Flexicurity kommer från 

engelskans flexibility och security och visar på att flexibilitet och trygghet kan gå hand i hand 

för att nå en god ekonomisk utveckling och hög sysselsättning. Danmarks arbetsmarknad 

beskrivs som rörlig och deras flexicurity innebär en tredelad modell. Modellernas delar består 

av:  

- en aktiv arbetsmarknadspolitik  

- generösa ekonomiska stöd vid arbetslöshet 

- flexibel arbetsrätt 

För att den danska modellen ska fungera krävs det starka kollektivavtal och 

trepartsöverenskommelser. Andra viktiga faktorer är rörlig arbetskraft samt utbildning i olika 

former för arbetstagaren.106  

 

                                                 
103 Jfr. Den svenska decemberkompromissen, Kristiansen, Jens, Grundlæggende arbejdsret, 1. udg., Jurist-og 
Økonomforbundets forlag, København, 2005s. 22f. 
104 Kristiansen (2005) s. 28. 
105 http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00002/Mer_Dansk_Design__Fle_2125a.pdf (2009-02-
04). 
106 http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/C902A7D324A00C06C12571700029E9DE (2009-02-04). 
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I Danmark råder hög sysselsättning. En förutsättning för flexicurity modellen ska kunna ge 

denna höga sysselsättning är en stark ekonomisk utveckling och en balanserad ekonomisk 

politik. Om modellen i längden ska kunna fortsätta vara generös i ersättningssystemen och i 

arbetsmarknadspolitiken måste arbetskraftsutbudet och sysselsättningsgraden öka lite mer.107   

3.1.1 Arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer  

På arbetstagarsidan är det endast en fackorganisation som kan ingå kollektivavtal. På 

arbetsgivarsidan kan det vara en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare som 

ingår ett avtal.108  

 

I Danmark finns det tre fackliga huvudorganisationer. Dessa är: 

- LO, Landsorganisationen i Danmark 

- FTF, Funktionaerernas og Tjenestemaendens Faellesråd 

- AC, Akademikernes Centralorganisation109 

Vilken huvudorganisation man tillhör avgörs till stor del av ens utbildning. 

Arbetstagarorganisationerna är uppdelade i olika delar, huvudorganisation (nämnda ovan), 

fackförening och fackförbund. Fackförbunden är fackföreningarnas motsvarighet till de i 

Sverige s.k. lokala fackorganisationerna.110  

 

Arbetsgivarorganisationerna är uppdelade i privat och offentlig sektor. Den största 

organisationen inom den privata sektorn är DA.111 DA omfattar de flesta branscher men 

lantbruk samt finansområdet är dock enskilt organiserat. Den offentliga sektorn är uppdelad i 

en statlig, en regional samt en kommunal sektor. Regionerna är organiserade i Dansk 

Regioner och kommunerna i Kommunernes Landsforening (KL).112 

 

Mellan DA och LO finns ett huvudavtal som anger de grundläggande spelreglerna för 

överenskommelsesystemet mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna. Dessa 

organisationer har därför en stor inverkan på den arbetsrättsliga regleringen.113   

                                                 
107 http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/C902A7D324A00C06C12571700029E9DE (2009-02-04). 
108 Kristiansen, Jens, Den kollektive arbejdsret, 2. udg., Jurist-og Økonomforbundets forlag, København, 2008 s. 
173. 
109 Nielsen, Ruth & Roseberry, Lynn M., Dansk arbejdsret, 1. udg., Jurist- og Økonomforbundet, København, 
2008 s. 109. 
110 Nielsen, Roseberry (2008) s. 110f. 
111 Dansk Arbejdsgiverforening. 
112 Kristiansen (2008) s. 142ff. 
113 Kristiansen (2008) s. 143. 
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Arbetstagar- och arbetsgivarnas huvuduppgifter är att upprätta kollektivavtal samt motverka 

stridsåtgärder. Andra funktioner de uppfyller är allmän service för sina medlemmar, vara en 

dömande myndighet i arbetsrättsfall samt, till viss del, påverka den politiska processen genom 

regering och folketing.114  

3.2 Anställningsskydd vid övertalighet 

Anställningsskyddet har en väldigt liten roll i dansk lagstiftning om man jämför med andra 

länder inom Europa. Skyddet bygger istället på överenskommelser mellan arbetstagar- och 

arbetsgivarorganisation. Detta system har lett till mindre press på det politiska systemet. Både 

arbetstagar- samt arbetsgivarorganisationerna menar att det minskar risken för oavsiktliga 

resultat beroende på politiska konstellationer. Även det politiska systemet har valt att ta 

avstånd från de arbetsrättsliga frågorna. Detta då de hyser respekt för arbetsmarknadens parter 

att själva förvalta det arbetsrättsliga området.115 Sedan Danmarks inträde i EU har 

anställningsskyddet dock blivit något mer reglerat.116  

 

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist har arbetsgivaren friheten att själv avgöra vem som 

ska sägas upp. I rättspraxis finns dock vissa inskränkningar i arbetsgivarens ledningsrätt. Där 

föreskrivs att arbetsgivaren ska ta hänsyn till objektiva grunder vid sitt urval. Det är 

arbetstagaren som har bevisbördan för att osaklig uppsägning har skett. Det har visat sig vara 

svårt för en arbetstagare att bevisa att uppsägningen varit osaklig, därför ger inskränkningen i 

arbetsgivarens ledningsrätt inget egentligt skydd för arbetstagaren.117  

3.2.1 Turordningsregler i lag 

I Danmark finns det inga lagstadgade regler angående turordning vid uppsägning på grund av 

arbetsbrist. Funktionaerloven är dock en lag som ger ett visst anställningsskydd för somliga 

arbetstagare. År 1938 kom den första Funktionaerloven. Dess funktion skulle vara att reglera 

anställningsförhållandet.  Den har stora delar hämtat sitt ursprung ur rättspraxis. Redan år 

1929 diskuterades dock ett lagförslag. Detta har också legat till grund för Funktionaerloven. 

Begreppet Funktionaer, behandlades bl.a. år 1929. Vem som räknades som Funktionaer skulle 

avgöras av arbetets art.118 Jag kommer här nedan gå igenom de huvudsakliga reglerna vad 

                                                 
114 Nielsen, Roseberry (2008) s. 104f. 
115 Kristiansen (2005) s. 24. 
116 Nielsen, Roseberry (2008) s. 40. 
117 Bruun, Jørgen Rønnow, Usaglig afskedigelse, GadJura, København, 1996 s. 101f.  
118 Svenning Andersen, Lars, Funktionærret, 3. udg., Jurist- og Økonomforbundet, København, 2004 s. 15. 
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beträffar arbetsskydd i Funktionaerloven. Givetvis finns det undantag i regleringen. Dessa tar 

jag inte hänsyn till i denna beskrivning.  

 

Idag går det att utläsa ur Funktionaerlovens 1 § vem som omfattas av den. De som omfattas 

av Funktionaerloven är i huvudsak: 

- Handels- och lagerarbetare inom handels 

- Personer vars arbete består av tekniska eller kliniska ”biståndssysslor” 

(bistandsydelse), inte hantverks- eller fabriksarbetare och andra arbetare som kan 

likställas med dessa.  

- Personer vars arbete uteslutande eller i väsentlig mån består i att leda eller vägleda 

andras arbete. 

Arbetstagaren måste också ha minst en åttatimmars arbetsvecka för att omfattas av 

Funktionaerloven. Arbetstagarens ställning ska vara sådan att denne är underställd en 

arbetsgivares instruktioner. Den omfattar inte tjänstemän eller arbetstagare som aspirerar på 

tjänstmannaställningar under staten, folkskolan, folkkyrkan eller inom kommunen. Utöver det 

är det arbetets art som avgör om lagen är tillämplig på arbetstagaren.119 De som faller utanför 

lagen är främst arbetstagare inom lantbruk, hantverk och industri. Lärararbete faller också 

utanför lagens tillämpning.120  

 

Genom Funktionaerloven får de som omfattas av den ett arbetsrättsligt skydd. Dess 2 § 

reglerar uppsägningstid. Har arbetstagaren varit anställd mindre än sex månader har denne en 

månads uppsägningstid. Vid längre anställning än sex månader gäller en uppsägningstid på 

tre månader. Uppsägningstiden ökar en månad vid vart tredje anställningsår, dock högst upp 

till sex månaders uppsägningstid.121 Har en arbetstagare varit anställd i verksamheten i tolv, 

femton eller arton år ska arbetsgivaren betala ut en, två respektive tre månadslöner extra vid 

en uppsägning.122  

 

Om en arbetstagare, som har varit anställd i verksamheten under minst ett års tid, har blivit 

uppsagd på osakliga grunder i förhållande till både personliga skäl samt 

verksamhetsrelaterade skäl ska arbetsgivare betala ut ett skadestånd. Skadeståndet beräknas 

på arbetstagarens anställningstid samt övriga omständigheter. Det kan dock inte överstiga 

                                                 
119 Funktionaerlovens § 1. 
120 Nielsen, Roseberry (2008) s. 381. 
121 Funktionaerloven § 2. 
122 Funktionaerloven § 2a. 
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arbetstagarens lön under halva uppsägningstiden. En arbetstagare som har fyllt 30 år kan få 

ett skadestånd som motsvarar tre månadslöner. Längre anställningstid, uppemot tio år, kan 

leda till något högre skadestånd.123  

 

Funktionaerloven ger även ett visst skydd vid sjukdom. Arbetstagaren får rätt till 

löneersättning vid sjukdom så länge denne ej har fått sjukdomen på grund av påtaglig 

oaktsamhet i arbetet. När arbetstagaren har varit sjuk i fjorton dagar har arbetsgivaren rätt att 

få mer information om sjukdomen, annars kan arbetstagaren sägas upp.124 

 

Då Funktionaerloven ger ett relativt bra arbetsrättsligt skydd vill arbetstagare gärna omfattas 

av den. Genom enskilda avtal och kollektivavtal kan det avtalas om funktionaerstatus. 

Funktionaerstatus resulterar i att arbetstagare, som omfattas av avtalet, får ta del av 

rättigheterna i Funktionaerloven.125  

 

Funktionaerloven är i stort sätt den enda centrala lagstiftning angående anställningsskyddet. 

Danmark skiljer sig här mycket från de andra nordiska länderna. De har nämligen ingen 

generell lagstiftning angående arbetstid, avsked och uppsägning.126 Funktionaerloven är det 

närmsta man kan komma som behandlar frågor om uppsägning i dansk lag.  

3.2.2 Turordningsregler i avtal 

Som tidigare nämnt styrs den danska arbetsrätten till stor del av kollektivavtal. Huvudavtalet 

mellan DA och LO fastställer många grundprinciper på arbetsmarknaden, bland annat 

angående organisationsrätt, konflikträtt, fredsplikt, arbetsgivarens rätt att leda och fördela 

arbete, samarbetsplikt på arbetsplatsen samt uppsägning av överenskommelser. 

Grundprinciperna ser ungefär likadana ut i alla huvudavtal men kan skilja i utformning samt i 

enskilda bestämmelser. Huvudavtalen karakteriseras av en begränsad krets av bestämmelser 

och är formade som ramavtal. Grundprinciperna har dock en hög rättsverkan då de i stor 

utsträckning framgår av rättspraxis.127 Det är därför svårt för parterna att upprätta avtal som 

går i strid med huvudavtalen och dess grundprinciper.128  

 

                                                 
123 Funktionaerloven § 2b. 
124 Funktionaerloven § 5. 
125 Nielsen, Roseberry (2008) s. 381. 
126 Kristiansen (2005) s. 32. 
127 AT 1998/62 (98.342), se vidare Kristiansen (2005) s. 30. 
128 Kristiansen (2008) s. 61. 
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I rättsfallet AT 1998/62 (98.342) blev tre arbetstagare uppsagda på grund av arbetsbrist 
efter en lovlig stridsåtgärd. Arbetstagarna hade en anciennitet (anställningstid) på 22, 20 
samt 6 år. I Danmark finns det en praxis som anger att anställningen upphör när en lovlig 
stridsåtgärd etableras. Därmed hade arbetsgivaren inga förpliktelser att behålla de tre 
arbetstagarna i anställningen efter stridsåtgärden. Arbetstagarorganisationen påpekade att 
denna praxis var orimlig och att anställningen i stället borde ses som suspenderat under 
den lovliga stridsåtgärden. Domstolen fann att det rådde arbetsbrist på företaget efter 
stridsåtgärden, de fastställde att praxis gällde. Således ägde arbetsgivaren rätten att säga 
upp arbetstagarna.  
 

Detta rättsfall belyser praxis höga rättsverkan i Danmark. Arbetstagarorganisationen påpekar 

att denna praxis är orimlig och borde därmed ändras. Domstolen lägger inte någon vikt vid 

denna fråga utan förlitar sig på befintlig praxis.  

 

Huvudavtalet mellan DA och LO:s 1 § fastställer att frågor om lön och anställningsvillkor ska 

lösas genom kollektivavtal. När ett kollektivavtal är upprättat råder det fredsplikt på de 

områden där avtalet gäller.129 Den enskilda arbetsgivaren har enligt huvudavtalet rätten att 

leda och fördela arbetet.130 4 § 3 stycket i huvudavtalet behandlar frågor angående 

uppsägning. Anser en arbetstagare att uppsägningen var oskälig kan den som varit anställd i 

minst nio månader kräva en skriftlig förklaring till uppsägningen. Vill arbetstagaren sedan 

överklaga uppsägningen kan denne, fjorton dagar efter uppsägningen, kräva en lokal 

förhandling. I särskilda fall kan rätten att förhandla om uppsägningen sträcka sig till tre 

månader. Kan konflikten inte lösas lokalt kallas parterna till central förhandling. Om en 

överenskommelse fortfarande inte kan komma till stånd kan arbetstagaren överklaga 

uppsägningen till en särskild avskedsnämnd. Finner nämnden att uppsägningen var oskälig 

kan arbetsgivaren bli skyldig att betala ett skadestånd till den uppsagda. Skadeståndet har ett 

maxbelopp på 52 veckors lön beräknat på arbetstagarens senaste årsinkomst.131  

 

Rätten att kräva förhandling om arbetstagaren finner uppsägningen oskälig är införlivad i 

stort sätt alla kollektivavtalsområden. Trots detta är det ingen allmän standard. Omfattas man 

inte av 2b § i Funktionaerloven eller en liknande regel i ett kollektivavtal har arbetstagaren 

inget skydd vid osaklig uppsägning.132  

 

Arbetstagare kan alltså ställa vissa rimlighetskrav på uppsägningen, i synnerhet när 

uppsägning baseras på personliga skäl. Skyddet är dock mindre utvecklat när det gäller 

                                                 
129 Hovedaftalet mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark § 2. 
130 Hovedaftalet mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark § 4. 
131 Hovedaftalet mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark § 4, 3 stycket. 
132 Kristiansen (2005) s. 338f. 
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uppsägning på grund av arbetsbrist. Detta för att det finns en respekt för arbetsgivarens fria 

uppsägningsrätt och dennes möjlighet att själv anpassa arbetsstyrkan till verksamheten. 

Uppsägning på grund av arbetsbrist kan ske vid dalande omsättning, vid besparingar samt vid 

omstrukturering av verksamheten. Kraven för arbetsgivarens bevisning att det föreligger 

arbetsbrist är väldigt anspråkslösa.133 Arbetsgivaren får i stor utsträckning själv avgöra vilken 

eller vilka arbetstagare som ska sägas upp. Finns det inget speciellt avtalat behöver 

arbetsgivaren inte ta hänsyn till anciennitet eller liknande objektiva kriterier.134  

 

I dansk lag finns det ingen regel om sist in, först ut vid uppsägning på grund av arbetsbrist. 

Principen finns emellertid avtalad i många kollektivavtalsområden. Inom den offentliga 

sektorn får arbetsgivarens ledningsrätt inte inskränkas helt enligt förvaltningsmässiga 

grunder. Därav skulle ett fullt användande av först in, sist ut principen vara ett brott mot dessa 

grunder. Ett fullt användande av principen kan även inom andra områden än den offentliga 

sektorn innebära ett brott mot ligebehandlingsloven.135  

 

Köpenhamns kommun och en arbetstagarorganisation hade i domen AT 2000/63 
(1999.623) ingått ett lokalt avtal om att sist in, först ut principen samt att möjlighet till 
återanställning vid uppsägning på grund av arbetsbrist skulle gälla. Fyra arbetstagare blev 
uppsagda på grund av arbetsbrist. Arbetstagaren med lägst anciennitet fick åter sin 
anställning då arbetsgivaren var i behov av arbetskraft. Frågan i tvisten gällde om 
kommunen brutit mot det lokala avtalet samt om avtalet verkligen kunde gälla då det 
ansågs strida mot kommunens ”förvaltningsmässiga plikt ” (forvaltningsretlige pligt) att 
utöva en samlad bedömning när en myndighet ingick ett avtal. Arbetsdomstolen fann att 
kommunen hade en förvaltningsmässig plikt att se till arbetssökandes kvalifikationer vid 
anställning. Kommunen ägde rätt att ingå ett lokalt avtal om möjlighet till återanställning i 
tjänsten efter uppsägning på grund av arbetsbrist. Att avtala om att principen sist in, först ut 
endast kunde kringgås genom ”tillitsmannens” (tillidsmandens) godkännande stred mot den 
förvaltningsmässiga plikten att se till arbetstagarens kvalifikationer vid anställning. Avtalet 
ogillas därmed. Kvalifikationerna skulle vara meriterande, inte ancienniteten.     
 

I denna dom blir det tydligt att principen om sist in, först ut inte godkänns fullt ut då den 

strider mot arbetsgivarens rätt att själv avgöra vem som har de bästa kvalifikationerna för 

arbetet. Arbetsgivaren får dock sträva mot att i så stor utsträckning som möjligt följa sist in, 

först ut principen, men möjligheten att ta hänsyn till arbetstagarnas kvalifikationer ska finnas.  

 

Det tas alltså inte speciellt stor hänsyn till den anställdes anciennitet vid uppsägning på grund 

av arbetsbrist i Danmark. Först vid en anciennitet på 17-18 år får den vidare betydelse för 

                                                 
133 Kristiansen (2005) s. 340. 
134 Kristiansen (2005) s. 342. 
135 AT 2000/63 (1999.623) Svenning Andersen (2004) s. 623. 
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uppsägning på grund av arbetsbrist. Det framgår av rättspraxis att vid så pass lång anciennitet 

måste arbetsgivaren bevisa att det inte finns en möjlighet att behålla den anställda. Detta 

hindrar dock inte arbetsgivaren att säga upp en anställd med lång anciennitet, det ökar endast 

arbetsgivarens bevisbörda.136  

 

I praxis föreskrivs det att de arbetsgivare som omfattas av huvudavtalet mellan DA och LO 

ska i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till ancienniteten vid uppsägning på grund av 

arbetsbrist. Denna rättspraxis gäller då endast för arbetstagare som arbetat i en och samma 

verksamhet under större delen av sitt aktiva yrkesliv, och har därmed uppnått en ålder där det 

erfarenhetsmässigt är svårt att finna ett nytt arbete. Har arbetstagaren en anciennitet som 

överstiger 25 år i verksamheten måste det vara avgörande driftsmässiga skäl som lett till att 

en arbetstagare med lägre anciennitet fått behålla arbetet före den med längre.  

 

I domen AN af 4.11.1999 (905) blev 24 arbetstagare vid ett företag uppsagda på grund av 
arbetsbrist. Arbetstagarna var mellan 38-58 år och hade anciennitet från 9-32 år. 
Domstolen fann att arbetsgivaren måste undvika att säga upp arbetstagare med särskilt 
hög anciennitet om dessa kunde anses ha svårt att finna ett nytt arbete. Vidare fann 
domstolen att arbetsgivaren inte hade några särskilda skäl att behålla arbetstagare med 
längre anciennitet och ålder än dem som blev uppsagda. Därmed dömdes arbetsgivaren 
att betala ut skadestånd till de uppsagda arbetstagarna i åldrarna 51-58 år med anciennitet 
från 25,5-32 år, detta omfattade sex av de uppsagda arbetstagarna. De övriga 18 
arbetstagarna ägde arbetsgivaren såldes rätten att säga upp.137 

 

I vissa lokala avtal finns det avtalat mer exakt om turordning vid uppsägning på grund av 

arbetsbrist. Turordningen bygger då oftast på arbetstagarens anställningstid. En uppsägning 

på grund av arbetsbrist som bryter mot anciennitetsregeln kan vara en uppgörelse mellan 

parterna eller så anses det vara en osaklig uppsägning. Om en uppsägning sker i strid mot det 

lokala avtalet går det även i strid mot huvudavtalet, ex. huvudavtalet mellan DA och LO:s 4 § 

3 stycke.138  

 

En oorganiserad arbetstagare som arbetar hos en kollektivavtalsbunden arbetsgivare kan inte 

yrka på avtalets rättigheter. Arbetstagaren behöver inte heller följa de föreskrifter som avtalet 

innehåller, ex. fredsplikt. Det är dock en allmän arbetsrättslig princip att arbetsgivaren ska ha 

samma lön och anställningsvillkor för alla anställda. Är det istället arbetsgivaren som är 

                                                 
136 Bruun (1996) s. 101f, 115. 
137 AN af 4.11.1999 (905), se vidare Kristiansen (2005) s. 342. 
138 Kristiansen (2005) s. 343. 
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oorganiserad gäller inga kollektiva regler. En oorganiserad arbetsgivare eller arbetstagare är 

en utmaning för den kollektiva arbetsrätten i Danmark.139       

3.2.4 Omplaceringsskyldighet  

Det finns ingen lagstadgad omplaceringsskyldighet i Danmark. I praxis framkommer dock att 

lång anciennitet samt goda arbetsinsatser under anställningstiden kan leda till att 

arbetsgivaren måste se över omplaceringsmöjligheten.140 

 

I somliga avtal finns det dock avtalat att arbetsgivaren ska försöka finna möjlighet till 

omplacering av arbetstagare innan uppsägning på grund av arbetsbrist sker. Detta avtalas bl.a. 

i huvudavtalet mellan DA och LO.141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139 Kristiansen (2008) s. 207f. 
140 Bruun (1996) s. 107f 
141 Nielsen, Roseberry (2008) s. 486. 
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4. Analys 

Den svenska och danska arbetsmarknadsmodellen har både likheter och olikheter. 

Nationernas modeller bygger på partsautonomi och kollektivism. Arbetstagarna och 

arbetsgivarna är i stor utsträckning organiserade. Den största skillnaden mellan länderna är att 

Sverige har LAS som ger alla arbetstagare ett anställningsskydd,142 Danmark har inget 

motsvarande LAS. Kollektivavtalet får därmed en större betydelse för arbetstagare i 

Danmark. Kollektivavtal har givetvis betydelse för anställningsskyddet i båda länderna men 

då det i stort sätt inte finns något lagstiftat anställningsskydd i Danmark är det av stor vikt för 

arbetstagarna att vara organiserade för att få någon form av anställningsskydd.  

 

Ländernas fackföreningar är uppbyggda enligt en paraplymodell. Det är tre ledande 

huvudorganisationer som grenar ut i förbundsavtal och sedan ut i lokala avtal. Uppbyggnaden 

på arbetsgivarorganisations sida är också lika. Det är en stor huvudorganisation på den privata 

sidan samt en organisation vardera för stat, landsting (region) och kommun. Mellan de största 

organisationerna finns ett huvudavtal tecknat. Till stor del följer de övriga organisationerna 

detta avtal. Trots ländernas likheter gällande uppbyggnaden kring arbetsgivar- och 

arbetstagarorganisationer samt kollektivavtal skiljer sig dess betydelse för arbetstagaren i hög 

grad. 

4.1 Anställningsskydd vid övertalighet i ljuset av det normativa 

grundmönstret     

I denna del kommer jag att analysera det svenska och danska anställningsskyddet vid 

övertalighet i ljuset av Anna Christensens normativa grundmönster. Detta för att lättare kunna 

urskilja likheter och skillnader länderna emellan. 

 

Det marknadsfunktionella mönstret är det första normativa grundmönstret jag börjar med. I 

det mönstret ingår bland annat ägarens fria förfoganderätt. I svenskt anställningsskydd har 

arbetsgivaren (ägaren) ganska fri förfoganderätt. Det är arbetsgivaren som avgör när det 

föreligger arbetsbrist och inom vilken turordningskrets. Sedan tar arbetsgivarens 

bestämmanderätt slut. De får bestämma att någon måste sägas upp men ej vem som ska gå.  I 

Danmark sträcker sig arbetsgivarens bestämmanderätt längre. Arbetsgivaren avgör när det 

föreligger arbetsbrist samt vem som ska gå. Som nämnts tidigare finns det inskränkningar 

                                                 
142 Utom de undantagna, se 1 § LAS. 
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även i denna rätt. Inskränkningarna framkommer främst genom praxis men ofta innebär det 

inte någon garanti för fortsatt anställning utan ökar endast arbetsgivarens bevisbörda. 

 

Det marknadsfunktionella mönstret måste ses utifrån de ekonomiska förutsättningarna. Detta 

normativa grundmönster vill maximera den ekonomiska effektiviteten. Fördelningarna 

arbetsgivaren gör för att uppnå detta anses rättvis om det leder till en fungerande marknad. 

Detta blir tydligast i den danska arbetsmarknadsmodellen. Flexicuritysystemet bygger på en 

stark ekonomisk utveckling samt en balanserad ekonomi. I Danmarks arbetsrättssystem får 

arbetsgivaren själv genom sin fria förfoganderätt avgöra vilken eller vilka arbetstagare som 

bör stanna i verksamheten för att uppnå maximal ekonomisk effektivitet. Att då inte ta hänsyn 

till objektiva kriterier som anciennitet vid uppsägning på grund av arbetsbrist anses ändå vara 

rättvist då det leder till en fungerande marknad i Danmark.  

 

Det andra normativa grundmönstret jag tar upp, skydd för etablerad position, är starkt 

utvecklat i det svenska arbetsmarknadssystemet. Genom LAS turordningsregler är 

arbetstagarnas143 position skyddad vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Skyddet blir 

starkare ju längre arbetstagaren har innehaft sin anställning. Genom kollektivavtal kan 

arbetsgivar- samt arbetstagarsidan förhandla fram andra turordningsregler än vad som anges i 

LAS. Även om reglerna i kollektivavtalet kan skilja sig från vad som anges i lag är det ändå 

ett förutbestämt skydd för de anställdas position. På detta sätt skyddas arbetstagarnas status 

och ger dem en viss trygghet. Turordningsreglerna i LAS ger starkast skydd för de 

arbetstagare som har varit anställda längst. Skyddet är därmed begränsat för de arbetstagare 

som nyligen blivit anställda.  

 

Skydd för etablerad position är inte alls lika starkt utvecklat i Danmark. Där får 

anställningstiden betydelse först efter en lång anciennitet. Skyddet är endast uttryckt i praxis 

och ökar arbetsgivarens bevisbörda efter anciennitet på 17-18 år. Skyddet för de anställdas 

position är därmed minimal då arbetsgivaren själva kan välja vem som ska sägas upp från sin 

anställning när det råder arbetsbrist. Känner sig ändå de anställda trygga? Maria Ludvigsson 

beskriver danskarnas trygghet i sin artikel Mer dansk design, skriven för Svenskt näringsliv: 

 
 
 

                                                 
143 Utom de undantagna, se 1 § LAS. 
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”I Danmark består tryggheten i att det är lätt att hitta ett nytt jobb när det gamla 
upphör eller inte längre passar livssituationen. Anställningstrygghet skapas av 
företag och arbetstillfällen, inte av politiker.”144   
 

Enligt Ludvigsson är alltså det danska arbetsmarknadssystemet flexicurity som skapar 

trygghet för arbetstagarna, inte att samhället skyddar allmänheten mot förändringar i 

ekonomi och i den sociala statusen. Arbetsmarknaden är så pass flexibel att den i sig själv 

utgör en trygghet för arbetstagarna.  

 

Det tredje och sista normativa mönstret, rättvis fördelning, är inte speciellt framträdande när 

man talar om turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist, då rättvis fördelning i 

detta sammanhang syftar på materiell rättvisa. Varken i svenska eller danska regler om 

turordning tar man hänsyn till denna rättvisa. Anställningarna delas inte upp lika bland all 

tillgänglig arbetskraft. Anställningar delas inte heller upp efter en behovsprincip.  

 

Givetvis finns det ändå en rättvisetanke bakom beslutet till LAS och upprättande av olika 

kollektivavtal. Det är då en rättvis fördelning genom formella rättvisekriterier. Det är alltså 

en fråga om rättvisa även när man talar om det marknadsfunktionella mönstret samt skydd 

för etablerad position. De svenska turordningsreglerna ger förtur till de arbetstagare som 

varit längst i sin anställning. Det anses vara det som är mest rättvist. Kommer arbetsgivar- 

och arbetstagarorganisationer fram till avtalsturlistor anses de vara rättvisa då det är en 

överenskommelse mellan de båda organisationerna. Är det rättvist ur arbetsgivarnas 

synvinkel? I Sverige har arbetsgivaren begränsad möjlighet att själva styra vem som ska bli 

uppsagd i sin organisation. Rättvisa för dem är kanske att själva få avgöra vilken eller vilka 

arbetstagare de vill ha kvar i sin organisation. I Danmark verkar snarare åsikten vara att det 

mest rättvisa är att arbetsgivaren ska leda och fördela arbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144 http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00002/Mer_Dansk_Design__Fle_2125a.pdf (2009-02-
24). 
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De svenska och danska regler angående turordning ser ut som följer om man målar upp dem 

i ett normativt område: 

 

 

 

Som man kan utläsa av modellen ovan är Danmarks regler angående turordning väldigt styrda 

av det marknadsfunktionella mönstret medan i Sverige dras reglerna om turordning mellan 

det marknadsfunktionella mönstrets och skydd för etablerad positions poler. Nedan ska jag 

förtydliga några av de omständigheter som leder till att det normativa området får denna 

utformning. 

4.1.1 Skydd för småföretag 

I Svenska småföretag har arbetsgivaren möjlighet att välja ut två nyckelpersoner som 

kringgår turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Då nyckelpersonerna 

ska vara av särskild betydelse för verksamhetens fortsatta arbete kommer verksamhetens 

ekonomiska förutsättningar i fokus. Genom att säga upp en arbetstagare med längre 

anställningstid före en arbetstagare med kortare anställningstid, men med kompetens som 

verksamheten är i behov av för den fortsatta verksamheten, minskar skyddet för etablerad 

position. Därmed dras de svenska reglerna för turordning en bit från skydd för etablerad 

positions pol mot det marknadsfunktionella mönstrets pol.   

 

I Danmark finns det ingen motsvarande regel. Då arbetsgivarens ledningsrätt sträcker sig så 

pass långt som den faktiskt gör skulle en undantagsregel om nyckelpersoner inte ha någon 

större verkan. Skyddet för etablerad position är i detta avseende väldigt svagt i Danmark. Det 

marknadsfunktionella mönstret ställs istället i fokus. Arbetsgivaren kan, både i stora och små 

Marknadsfunktionella 
mönstret Rättvis fördelning 

Sverige

Danmark   

Skydd för 
etablerad position 
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företag, använda sig av den fria förfoganderätten och genom denna välja att behålla de 

arbetstagare som gynnar den fortsatta verksamheten vid uppsägning på grund av arbetsbrist.  

 

4.1.2 Skydd vid lång anciennitet 

I Sverige ger turordningsreglerna i 22 § LAS ett gott skydd för etablerad position. Genom att 

det är arbetsgivaren som avgör när det föreligger arbetsbrist och inom vilken driftsenhet 

denne råder minskar skyddet för etablerads position något. Arbetsgivarens ledningsrätt i detta 

hänseende drar turordningsreglerna något mot det marknadsfunktionella mönstret då det 

stärker ägarens fria förfoganderätt. Men ställer man denna fria förfoganderätt mot skyddet för 

etablerad position är det den senare polen som drar turordningsreglerna mest till sig.  

 

I Danmark är det istället det marknadsfunktionella mönstrets pol som drar 

turordningsreglerna till sig när det talas om skydd vid lång anciennitet. Detta då ancienniteten 

inte får någon större betydelse förrän arbetstagaren har uppnått en väldigt lång anciennitet. 

Inte ens vid sådan lång anciennitet är skyddet för etablerad position särskilt utbrett. När 

arbetsgivaren väljer att säga upp en arbetstagare med lång anciennitet istället för en med kort 

ökar endast arbetsgivarens bevisbörda. Denne måste bevisa att det var verksamhetsrelaterade 

skäl som ledde till valet att den med längre anciennitet skulle omfattas av uppsägningen. 

Även i detta resonemang faller turordningsreglerna mer mot det marknadsfunktionella 

mönstret. Om en arbetstagare med kortare anciennitet än en annan innehar kvalifikationer 

som arbetsgivaren anser vara bra för verksamhetens fortsatta ekonomiska förutsättningar får 

denne genom sin fria förfoganderätt välja att behålla den arbetstagaren framför den andra.  

4.1.3 Omplaceringsskyldighet vid uppsägning på grund av arbetsbrist 

I Sverige råder det en skyldighet att pröva möjligheten till omplacering innan uppsägning på 

grund av arbetsbrist. Detta är inget skydd för arbetstagarens befintliga position men kan dock 

härledas till det normativa grundmönstret skydd för etablerad position. Detta då 

omplaceringsskyldigheten ökar arbetstagarens möjligheter att behålla sin anställning. Genom 

att kunna kvarstå i anställningen skyddas arbetstagaren mot förändringar i dennes ekonomi 

och sociala status vilket på så vis skapar trygghet för denne.  

 

Då Danmark inte har något lagstadgat omplaceringsskydd blir arbetsgivarens fria 

förfoganderätt även här starkt. Även om det i praxis, till viss utsträckning, hänvisas till att 
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arbetsgivare bör se över omplaceringsmöjligheterna gäller detta endast om arbetstagaren har 

lång anciennitet samt haft goda arbetsinsatser under anställningstiden. Det påpekas i DA:s 

och LO:s huvudavtal att arbetsgivaren bör försöka se över omplaceringsmöjligheterna innan 

uppsägning. Detta kan tyckas stärka skyddet för etablerad position något. Men avtalet är inte 

allmänt och gäller därmed inte för alla arbetstagare. Arbetsgivaren och 

arbetstagarorganisationerna kan ingå lokala avtal som inte stadgar regler om 

omplaceringsskyldighet samt arbetsgivaren kan välja ett avtalslöst tillstånd. Med andra ord 

ligger beslutet om omplacering till stor del i arbetsgivarens händer och dennes fria 

förfoganderätt. Jag skulle därmed vilja påstå att Danmarks omplaceringsskyldighet hänför sig 

mer åt det marknadsfunktionella mönstrets pol än skydd för etablerad position. 

 

4.2 Turordningsreglernas förhållande till svagare grupper på 

arbetsmarknaden 

Om vi antar att Sveriges arbetsrättsystem bl.a. bygger på att säkra den etablerade positionen 

genom turordningsreglerna i 22 § LAS, hur blir det då för de grupper som är svagare på 

arbetsmarknaden? I första hand tänker jag på kvinnor som befinner sig i en ålder där tankar 

på barn vanligtvis börjar väckas samt invandrare (personer med utländsk bakgrund). Då 

arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet samt att fritt anta och avskeda arbetstagare 

inskränks genom turordningsreglerna är arbetsgivaren kanske något mer betänksam innan 

beslut om anställning tas. Är då en kvinna i 26-35145 års åldern på anställningsintervju tänker 

arbetsgivaren kanske till en extra gång innan denne väljer att anställa henne. Möjligheten är 

stor att en kvinna i den åldern, om hon inte redan har barn, funderar på att skaffa barn inom 

snar framtid. Då ska kvinnan vara föräldraledig samt att sannolikheten för att denne kommer 

att vara frånvarande på grund av vård av sjukt barn är relativt stor. En arbetsgivare kan inte 

säga upp en person pga. dessa grunder, det skulle vara direkt diskriminering.146 Att 

arbetsgivaren inte anställer kvinnan pga. av dessa tankar skulle vara indirekt 

diskriminering,147 dock är det svårt att bevisa att det var det som låg till grund för att kvinnan 

                                                 
145http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&huvudtabell=FoddaK&deltab
ell=R1&deltabellnamn=Levande+f%F6dda+i+riket+efter+k%F6n+och++moderns+%E5lder%2E++%C5r&omr
adekod=BE&omradetext=Befolkning&preskat=O&innehall=Fodda&starttid=1968&stopptid=2008&Prodid=BE
0101&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1 (2009-03-13) Statistiken visar på att det är vanligast att 
kvinnan skaffar barn när de är 32 år. Därmed har jag valt att göra min avgränsning till 26-35 år.  
146 1 kap 4.1 Diskrimineringslagen (2008:567) 
147 I kap 4.2 Diskrimineringslagen (2008:567) 
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inte blev anställd. Därmed kan kvinnor, särskilt i denna åldern, få det svårare att komma in på 

arbetsmarknaden.   

 

I Danmark är arbetsmarknaden mer flexibel än i Sverige. Detta då den etablerade positionen 

inte är utvecklad på samma sätt. Som nämnt tidigare sträcker sig arbetsgivarens rätt att leda 

och fördela arbetet långt. Detta betyder att arbetsgivaren inte behöver tänka den lilla extra 

tanken, som man kanske gör i Sverige, när man anställer en kvinna i 26-35 års åldern. Inte för 

att det är tillåtet att diskriminera kvinnor i Danmark utan för att hela arbetsmarknadssystemet 

är mer flexibelt. Att säga upp en arbetstagare för att denne inte har de kvalifikationerna som 

arbetsgivaren söker är lättare då inga lagstadgade turordningsregler förhindrar detta. Denna 

flexibla arbetsmarknad skulle kunna göra det enklare för kvinnor i denna åldern att ta sig in 

på arbetsmarknaden.  

 

En kvinna som inte är arbetssökande utan har ett arbete när hon väljer att skaffa barn får ett 

bra skydd genom de svenska turordningsreglerna. De ger ett skydd för hennes etablerade 

position och kan därmed inte mista sitt arbete pga. ex. föräldraredighet eller vård av sjukt 

barn. I Danmark får en arbetstagare betydligt mindre skydd för sin position. Även om 

arbetsgivaren inte kan säga upp en gravid kvinna på grund av arbetsbrist har denne ändå sin 

ledningsrätt och kan på så vis säga upp de arbetstagarna med sämst kvalifikationer. Dock har 

arbetsgivaren bevisbördan för att uppsägningen inte är relaterad till kvinnans val att skaffa 

barn.  

 

Om vi vidare antar att arbetstagares trygghet i Sverige bygger på en ökad trygghet desto 

längre denne har befunnit sig i sin anställning, hur blir det då för dem, som av olika 

anledningar, kommer in senare på arbetsmarknaden? Även här kan kvinnor lätt hamna i 

underläge. Väljer en kvinna att skaffa barn innan de kommit ut på arbetsmarknaden eller när 

de är i ett arbetslösttillstånd kan de ej tillgodoräkna sig tiden de är föräldralediga. Detta kan 

leda till att de tappar, kanske viktiga, år på arbetsmarknaden. I stor utsträckning är det 

kvinnan som tar ut större delen av föräldraledigheten och därför blir det hon som drabbas 

svårast. Jag har uppskattat att en ”mamma” är föräldraledig i cirka ett år.148 Detta kan vara ett 

                                                 
148 www.sifo.se (2009-03-04) Har tagit del av SIFO:s undersökning av föräldraledighet från 2004. Den angav att 
bland kvinnor mellan 20-40 år är det 94 % som tog ut sex månader eller längre föräldraledighet, 5% som tog ut 
mindre än sex månaders föräldraledighet. Bland män, 20-40 år, tog 17 % ut sex månader eller mer 
föräldraledighet medan 79% tog ut mindre än sex månaders föräldraledighet. Det visar på att kvinnor är de som 
mister mest anställningstid när ett par väljer att skaffa barn. Jag har valt att uppskatta denna tid till ett år.  
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anställningsår som ”mamman” då går miste om. Denna anställningstid kan vara det som 

avgör om hon omfattas av uppsägningen eller inte. 

 

Är då Danmark en tryggare arbetsplats för mammor som gått miste om värdefull 

anställningstid? Då ancienniteten inte har någon vidare betydelse vid uppsägning på grund av 

arbetsbrist i Danmark kanske ”mammans” val att få barn, utan att kunna tillgodoräkna sig 

föräldraledigheten, av mindre betydelse. Blir ”mamman” då mer likställd med andra 

arbetstagare på arbetsmarknaden? Får denna kanske en mer rättvis bedömning i det danska 

arbetsmarknadssystemet? Det blir då inte ett ”straff” att man som kvinna valt att skaffa barn, 

utan mamman bedöms efter samma kvalifikationer som övriga arbetstagare, dvs. efter 

huvudprincipen – arbetsgivaren fördelar fritt arbetet.  

 

En minoritetsgrupp som missgynnas vid uppsägningar på grund av arbetsbrist är invandrare. 

Catharina Calleman har problematiserat detta i rapporten för IFAU149 som heter 

”Invandrarna, skyddet för anställningen och diskrimineringslagstiftningen”. Calleman gjorde 

i denna en arbetsplatsundersökning som visar på att utrikesfödda sägs upp i högre 

utsträckning än svenskfödda vid uppsägning på grund av arbetsbrist. I rapporten kom 

Calleman fram till att utrikesfödda i större utsträckning blir visstidsanställda än svenskfödda. 

Andra bidragande faktorer till att utrikesfödda blir mer uppsagda än svenskfödda var bl.a. 

indelningen av turordningskretsar. Är kretsarna indelade efter ex. språkkunskaper kan de 

anses vara direkt diskriminerande. Det finns även indelningar av turordningskretsar som är 

indirekt diskriminerande. Exempel på detta skulle kunna vara en kretsindelning efter 

arbetsuppgifter eller yrkesgrupper som indirekt blir etnisk diskriminering.150  

 

När det kommer till regeln sist in, först ut kan invandrare också missgynnas. Kommer de till 

Sverige senare i sitt liv, eller kanske måste lära sig språket innan de kan komma in på 

arbetsmarknaden tappar de, precis som ”mamman” nämnd ovan, värdefull anställningstid. 

Kanske de har större möjligheter att inte bli uppsagda på grund av arbetsbrist i Danmark då 

deras anciennitet inte får samma betydelse som i Sverige?  

                                                 
149
 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, ett forskningsinstitut 

under Näringsdepartementet 
150 Calleman Catharina, Invandrarna, skyddet för anställningen och diskrimineringslagstiftningen. IFAU, 
Rapport 2003:4, Uppsala, 2003 s. 52ff. 
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4.3 Rörlighet på arbetsmarknaden 

Då det i Sverige är den etablerade positionen som skyddas genom sist in, först ut regeln är det 

alltid de arbetstagare som precis har kommit in på arbetsmarknaden som får lämna den igen 

om det skulle råda arbetsbrist. Detta kan göra det svårt för unga arbetstagare att skapa sig en 

etablerad position då denna raderas om och om igen på grund av uppsägning. I Sverige gäller 

det att skapa sig en etablerad position på arbetsmarknaden för att omfattas av skyddet. Är 

arbetstagaren en person som alltid är sist in i en verksamhet kan detta skapa en ond cirkel, då 

är denna alltid den som drabbas vid uppsägning på grund av arbetsbrist. 

  

Är det då lättare att vara ung i det danska arbetsmarknadssystemet? Där har ancienniteten inte 

samma innebörd för arbetstagaren som i Sverige. Det är inte av samma vikt att skapa sig en 

etablerad position. Det är ett mer flexibelt system där arbetsgivaren har ledningsrätten och 

kan därmed behålla de arbetstagare som denne finner mest lämpliga. På så sätt anser jag att 

det är lättare att komma in på den danska arbetsmarknaden, sedan måste arbetstagaren hela 

tiden prestera bra för att få vara kvar i anställningen. Den etablerade positionen får därmed 

inte samma betydelse då turordningen istället styrs av marknadsfunktionella mönster såsom 

verksamhetens ekonomiska förutsättningar och dess framtid.  

 

Att det flexibla arbetsmarknadssystemet fungerar bra i Danmark kan ha många anledningar. 

Det har debatterats mycket om hur detta system skulle fungera i Sverige. Många anser att 

Sverige skulle behöva bli mer flexibelt i sitt arbetsmarknadssystem, men att ta det danska 

systemet rakt av skulle inte fungera. Lena Wirkkala från TCO poängterar i en artikel från 

Svenskt näringsliv varför Flexicurity fungerar så bra i Danmark. Att Danmark är ett litet land 

spelar stor roll. En arbetssökande kan ta jobb i stora delar av landet utan att behöva flytta. 

Detta ökar flexibiliteten. Då Sverige är ett avlångt, större land tvingas arbetssökande kanske 

flytta för att få möjlighet till ett arbete. Danmark har också färre stora företag än Sverige. I 

Sverige finns det en rörlighet mellan de stora organisationerna som inte syns medan man i 

Danmark har en rörlighet mellan de många små företagen.151 

 

                                                 
151 http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/arbetsratten/article25355.ece (2009-03-09). 
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5. Slutdiskussion 

Syftet med min uppsats var att kartlägga samt jämföra svenska och danska regler för 

turordning. Sveriges regler angående turordning är mer lagreglerade än de danska. I stor 

utsträckning regleras arbetsrättsregler i båda länderna genom kollektivavtal. I Danmark får 

dessa dock en något större betydelse då det i stort sätt inte finns något annat lagreglerat 

minimiskydd för arbetstagarna.   

 

I ljuset av Anna Christensens normativa grundmodell har jag målat upp reglerna för 

turordning i Sverige respektive Danmark i ett normativt område. Utifrån detta område har jag 

sedan förtydligat några av de omständigheter som har lett till att Sverige och Danmark 

befinner sig på olika positioner i det normativa området. Det har visat sig att Sverige styrs till 

stor del av det normativa mönstret skydd för etablerad position. Dock finns det 

inskränkningar i de svenska turordningsreglerna genom arbetsgivarens fria förfoganderätt att 

avgöra när och var det råder arbetsbrist. Detta gör att de svenska turordningsreglerna dras 

något från skydd för etablerad positions pol mot det marknadsfunktionella mönstrets pol. De 

danska reglerna om turordning styrs i huvudsak av det marknadsfunktionella mönstret. Det är 

arbetsgivarens fria förfoganderätt samt den flexibla arbetsmarknaden som leder till detta.  

 

Hur är då turordningsreglernas funktion för arbetstagaren i Sverige respektive Danmark? I 

Sverige ger turordningsreglerna i 22 § LAS ett grundskydd för arbetstagarna. Viktigt att 

poängtera är dock att skyddet måste ses i relation till andra arbetstagare, inte till själva 

arbetet. Arbetsgivaren har fortfarande ledningsrätten att bestämma när och inom vilken 

turordningskrets arbetsbristen råder. Turordningsreglerna ger alltså ett skydd för arbetstagare 

med längre anställningstid i relation till övriga anställda med kortare anställningstid. Vid lika 

anställningstid får äldre företräde framför yngre arbetstagare.  

 

I Danmark får turordningsreglerna ingen funktion för arbetstagarna förrän de uppnår en lång 

anciennitet. Innan dess har arbetsgivaren ledningsrätten att avgöra när och var det råder 

arbetsbrist. Denne får då avgöra vilken eller vilka arbetstagare som ska bli uppsagda, utan att 

ta någon större hänsyn till objektiva kriterier som anciennitet.  

 

Skyddet för arbetstagarna skiljer sig mellan länderna. Arbetstagaren är aldrig skyddad mot 

arbetsgivarens rätt att fritt antaga och säga upp arbetstagare. I Sverige är dock en arbetstagare 



 43 

med längre anställningstid än andra arbetstagare skyddad i relation till dessa. I Danmark får 

arbetstagaren inte detta skydd förrän en anciennitet på 17-18 år. Är det då reglerna för 

turordning som leder till att arbetstagarna känner sig trygga? Som skrivits ovan menar många 

att tryggheten i Danmark bygger på deras flexibla arbetsmarknad. I Sverige är det regler för 

turordning som ska skapa trygghet. Om vi antar att det är dessa kriterier som leder till 

trygghet för arbetstagare i de respektive länderna, vilket land genererar då trygghet för flest 

arbetstagare?   Jag anser att skyddet för dem som omfattas av det är högt i Sverige men i 

Danmark är skyddet något mer jämnt fördelat över samtliga arbetstagare. I Sverige är det 

arbetstagare med längre anställningstid än andra arbetstagare som är skyddade. I Danmark är 

arbetstagare skyddade så länge det finns en marknad för arbete. Förändras arbetsmarknaden 

så att det blir mindre arbetstillfällen minskar tryggheten för arbetstagarna.  
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