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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka turordningsreglerna vid uppsägning på grund 

arbetsbrist, hur reglerna påverkar den svenska arbetsmarknaden samt vilka alternativ det finns 

till turordningsreglerna. De alternativ till turordningsreglerna som presenteras är Danmarks 

flexicurity-modell samt ett förslag som presenterats i Långtidsutredningen 2011. Reglerna om 

turordning är kanske den mest omdiskuterade lagstiftningen på den svenska arbetsmarknaden 

vilket gör att uppsatsen även redogör för den kritik som riktats mot reglerna. Den kritik som 

uppsatsen tar upp påstår att turordningsreglerna bidrar till inlåsningseffekter för framförallt 

äldre arbetstagare. Vidare presenteras kritiken mot att yngre arbetstagare missgynnas på 

arbetsmarknaden på grund av turordningsreglerna. Uppsatsen utreder även vad forskningen 

säger angående den kritik som presenteras.  

De resultat som presenteras i uppsatsen pekar på turordningsreglerna bidrar till att 

arbetstagare blir inlåsta i sina arbeten men att det inte enbart går hävda att det är 

turordningsreglerna som är avgörande. Ytterligare faktorer tycks vara minst lika 

betydelsefulla, såsom konjunkturläge. Mer tydligt verkar turordningsreglerna bidra till att 

ungdomar missgynnas på arbetsmarknaden. Samtidigt visar resultatet i uppsatsen vilka 

svårigheter som finns gällande anställningsskydd, eftersom ett starkare skydd för en viss 

grupp av arbetskraften sker på bekostnad av en annan. Beträffande de alternativ till 

turordningsreglerna som presenteras i uppsatsen diskuteras det vilka konsekvenser detta kan 

tänkas medföra och vilken skillnad de skulle innebära jämfört med dagens regler.  

Nyckelord: turordningsregler, flexicurity, inlåsning, missgynnande av unga, tillräckliga 

kvalifikationer. 



2 

 

Abstract 

The purpose of this essay is to investigate the priority rules in the event of termination due to 

redundancy, the rules functions according to the Swedish labour market and which other 

alternatives that exist besides the priority rules. The alternatives to the priority rules which are 

introduced in the essay are the Danish Flexicurity-model and a proposal from the 

Långtidsutredningen 2011. The rule of priority is a very controversial law at the Swedish 

labour market, which makes the essay also describing the criticism against the rules. The 

criticism that the essay presents claims that the rules of priority contribute to immobility 

effects for particularly older employees. Further on the essay presents the criticism towards 

the rules, that they disadvantage young employees on the labour market.  The essay 

investigates also what the researchers say about the criticism.  

The results that are presented in the essay points to the fact that the rules of priority 

contributes to the immobility effects of employees but the rules can not be claimed to be the 

only reason. Further factor seems so to be at least as important, like the economic situation. It 

seems to be more obvious that the rules of priority disadvantage young employees on the 

labour market. The results seems at the same time to be showing the difficulties that exist with 

employment security, since the increased safety for one group of employees is expensed 

because of another group. Concerning the alternatives to the priority rules, it’s discussed 

which possible consequences the alternatives may cause and what differentials they might 

imply compared to the rules of priority that exists today.  

 

Keywords: priority rules, flexicurity, immobility effects, disadvantage of young employees, 

sufficient qualifications 
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1. Inledning 

1.1 Ämne 

LAS är en av de mest omdiskuterade lagarna på den svenska arbetsmarknaden. Parterna på 

den svenska arbetsmarknaden har under 1990-talet och under 2000-talet bland annat 

debatterat kring att bestämmelserna inte längre uppfyller sitt syfte
1
 och att lagstiftningen 

skulle missgynna vissa grupper av arbetstagare
2
. Det kanske hetaste ämnet i LAS-debatten har 

varit och är den om turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
3
 Att det är ett 

ämne som är av betydelse för arbetsmarknadens parter är uppenbart då Svenskt Näringsliv 

tillsammans med LO under januari 2011 påbörjade en utredning kring konsekvenserna av 

turordningsreglerna.
4
 Även från Regeringens sida finns det ett stort intresse av att utreda och 

lyfta frågan om LAS och dess framtid. Detta har visats genom den utredning som 

presenterades under 2011, kallad Långtidsutredningen. I utredningen påvisas bland annat att 

det finns ett behov av att reformera anställningsskyddet.
5
 

Turordningsreglerna vid upprättande av turordningslistor innebär att arbetsgivare ska ta 

hänsyn till anställningstid, ålder samt möjlighet till omplacering av arbetstagare. 

Omplaceringsskyldigheten innebär att det för en arbetstagare krävs tillräckliga kvalifikationer 

för att omplaceringen ska bli aktuell. Mats Glavå har i sin avhandling Arbetsbrist och kravet 

på saklig grund uttalat sig om turordningsreglerna: ”Enligt min mening är det emellertid 

kanske kravet på tillräckliga kvalifikationer som är det viktigaste momentet i 

turordningsreglerna”.
6
 Den debatt som berört tillräckliga kvalifikationer handlar främst om 

att arbetsgivarna riskerar att tappa den arbetskraft som anses var mest kompetent. 

Förespråkarna för regeln menar att den bidrar till att skapa nödvändig trygghet för 

arbetstagare. Om kravet på tillräckliga kvalifikationer togs bort skulle arbetsgivare ha 

möjlighet att fritt kunna välja vilka anställda som får vara kvar på företaget. 

Med anledning av att turordningsreglerna varit en sådan stor och viktig fråga i den rådande 

debatten finner jag det intressant att utreda hur turordningsreglernas påverkar den svenska 

                                                 
1
 http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/las/anstallningsskyddet-har-natt-vags-ande_121468.html 2011-02-02 

2
 http://www.lag-avtal.se/tidningen/article2492611.ece 2011-02-02 

3
 Detta grundar jag bland annat på Nycander, Svante, ”Sist-in-först-ut”, s.8. Nycander menar att nio av tio 

ekonomer och arbetsgivare som problematiserar den svenska arbetsrätten syftar på turordningsreglerna.  
4
 http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/las/lo-och-svenskt-naringsliv-samarbetar-om-las_124685.html 2011-02-

02 
5
 SOU 2011:11 

6
 Glavå, Mats, Arbetsbrist och kravet på saklig grund, 1999, s.519 

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/las/anstallningsskyddet-har-natt-vags-ande_121468.html
http://www.lag-avtal.se/tidningen/article2492611.ece
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/las/lo-och-svenskt-naringsliv-samarbetar-om-las_124685.html
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arbetsmarknaden. Eftersom det tycks finnas en önskan från arbetsmarknadens parter att 

reformera eller åtminstone förändra lagstiftningen anser jag det även vara intressant att lyfta 

fram vilka alternativa modeller som kan finnas till turordningsreglerna.  

1.2. Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka turordningsreglerna för uppsägning på grund av 

arbetsbrist och hur reglerna påverkar den svenska arbetsmarknaden. En av utgångspunkterna 

för uppsatsen är begreppet tillräckliga kvalifikationer och dess betydelse för 

turordningsreglerna. Min avsikt är att fastställa gällande rätt för turordningsreglerna. Att 

fastställa gällande rätt anser jag är nödvändigt eftersom min uppsats kommer innehålla 

komparativa aspekter, och att dessa aspekter bör ställas i relation till den lagstiftning som 

redan finns. Syftet är även att lyfta delar av den kritik som finns mot dagens 

turordningsregler. Eftersom det finns en tydlig kritik mot turordningsreglerna ämnar jag 

presentera två alternativa modeller. Mitt intresse är därför att göra en utblick mot Danmark 

och den danska arbetsmarknadsmodellen, flexicurity. I uppsatsen kommer även den 

alternativa modell som introduceras i Långtidsutredningen presenteras.  

Uppsatsens frågeställningar med hänsyn till syftet har varit följande: 

- Hur påverkar turordningsreglerna den svenska arbetsmarknaden? 

- Varför behövs det alternativ till turordningsreglerna? 

- Vad finns det för alternativ till turordningsreglerna? 

1.3 Metod 

Uppsatsen är skriven utifrån rättsvetenskaplig metod. Uppsatsen grundar sig på den 

rättsdogmatiska metoden vilken utgår ifrån de befintliga rättskällorna.
7
 De rättskällor som 

främst används inom juridiken är lag, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin, i den ordning 

som nämnts.
8
 Uppsatsen har tagit hänsyn till samtliga av de nämnda rättskällorna. Det är även 

av vikt för att förstå en rättsregel att rättsdogmatikern söker kunskap i den verklighet där 

regeln fungerar. Denna kunskap kan hämtas från statistik, facklitteratur eller genom enstaka 

intervjuer med kunniga personer.
9
 I uppsatsens utredande del kring rättsreglerna har 

betydande vikt fästs vid avhandlingen Turordning vid uppsägning skriven av Catharina 

Calleman.  

                                                 
7
 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 2010, s. 167. 

8
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2007, s. 37. 

9
 Lehrberg, s. 168 



8 

 

Den rättsdogmatiska metoden går ut på att antingen fastställa de rättsregler som redan finns 

(de lege lata) eller bör tillskapas, (de lege ferenda).
10

 Min uppsats innehåller inslag av både de 

lege lata och de lege ferenda. Min rättsutredning gällande reglerna om turordning innebär att 

jag redogör för gällande rätt på området. Delar av kapitel tre och fyra kommer utgå ifrån 

principen om de lege ferenda då jag belyser alternativ till de regler som utgör gällande rätt. 

Kapitel fem, analyskapitlet, kommer huvudsakligen utgå ifrån de lege ferenda, då kapitlet 

innebär att jag analyser de frågor som tidigare lyfts i uppsatsen samt diskuterar vilka möjliga 

effekter alternativen kan medföra.  

Svårigheten med att skriva uppsats enligt de lege ferenda har behandlats av Jan Kellgren och 

Anders Holm. Författarna menar att resonemang enligt de lege ferenda kan tillmätas 

vetenskaplig status men att författaren bör vara medveten om att inte använda sig av 

personliga värderingar. Dessutom bör ett sådant resonemang utgå ifrån exempelvis 

beskrivningar av samhällsföreteelser, för och nackdelar med styrningstekniker och om 

metoder för att formulera lagtext på området.
11

  

Uppsatsen innehåller även jämförande aspekter vilket gör att uppsatsen går utanför den strikt 

rättsdogmatiska metoden. Dels kommer en mindre jämförelse ske med den danska modellen 

av flexicurity och dels med den alternativa modell som presenteras i LU. Uppsatsen är inte 

tänkt som en fullständig komparativ uppsats utan min ansats har varit att lyfta alternativa 

modeller i avseende att få läsaren medveten om att gällande lagstiftning inte är den enda 

möjliga modell. Relaterande och jämförande ansatser är en av de viktigaste metoderna för 

rättsvetenskaplig verksamhet. Jämförande ansatser kan genomföras genom att olika länders 

rättsystem jämförs eller att delar av det svenska rättsystemet ställs mot varandra samt efter 

ytterligare ett flertal modeller.
12

  

1.4 Disposition 

Uppsatsen är indelad i totalt sex kapitel. Under varje kapitel följer en kortare genomgång av 

vad som presenteras i kapitlet. Andra kapitlet går igenom turordningsreglerna. Kapitlet 

behandlar tillämpningsområdet för turordningsreglerna samt vilka regler som gäller vid 

upprättande av turordningslistor. Kapitlet belyser även vad begreppet tillräckliga 

kvalifikationer innebär samt vilka krav som kan läggas i begreppet. Uppsatsens tredje kapitel 

redogör för turordningsreglernas påverkan på den svenska arbetsmarknaden. Kapitlet utgår 

                                                 
10

 Lehrberg, s. 167 
11

 Kellgren, Jan & Holm, Anders, Att skriva uppsats i rättsvetenskap, 2007, s. 33 
12

 Ibid, s. 36. Se Kellgren & Holm, Att skriva uppsats i rättsvetenskap för mer om jämförande ansatser. 
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från den kritik som riktats mot reglerna och redogör för vad forskningen säger om kritiken. 

Kapitel fyra belyser två alternativ till turordningsreglerna, Danmarks flexicurity samt en 

rapport från LU.  

De avslutande två kapitlen utgör en analysdel samt en avslutande del där jag tar upp mina 

sammanfattade slutsatser och reflektioner. Analyskapitlet är uppdelat utifrån de 

kapitelområden som använts tidigare i uppsatsen. Detta för att läsaren på ett enkelt sätt ska 

kunna förstå vilket område som analyseras. Det avslutande kapitlet utgörs av mina egna 

tankar och reflektioner kring de områden som tagits upp i uppsatsen. Avsnittet är tänkt att 

locka läsaren till egna resonemang, väcka ytterligare intresse för ämnesområdet samt få en 

insikt om författarens uppfattning gällande uppsatsens frågeställningar.  

1.5 Avgränsning 

Jag har i uppsatsen valt att endast belysa den danska modellen av flexicurity. Att jag valt den 

danska flexicurity-modellen som jämförande aspekt grundar sig främst på att Danmark är det 

land som har lyfts fram som det mest framgångsrika för modellen. I den debatt som råder i 

Sverige kring ett eventuellt införande av flexicurity-modellen är det även Danmark som 

använts som referenspunkt, eftersom länderna i övrigt har liknande välfärdssystem.
13

 

                                                 
13

 Exempel http://www.lag-avtal.se/tidningen/article435469.ece  

http://www.lag-avtal.se/tidningen/article435469.ece
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2. Turordning vid uppsägning 

2.1 Tillämpningsområde 

Reglerna för turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist regleras i 22 § LAS. LAS är 

endast tillämpbar för den som är att betrakta som arbetstagare.  Uppdragstagare, vilka utför 

arbete åt annan arbetsgivare utan att vara anställd, omfattas därmed inte av 

anställningsskyddet. Även vissa arbetstagare är undantagna från LAS. Undantag finns för 

arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha 

företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Vid bedömning kring arbetstagare med 

företagsledande ställning läggs vikt inte enbart vid arbetstagarens formella position utan även 

vid lön och övriga villkor. Undantaget skall tolkas restriktivt och det är huvudsakligen 

verkställande direktörer som bör omfattas. För mindre företag anses det troligt att det endast 

finns utrymme för en person med företagsledande ställning.
14

  

Undantagna från LAS är även arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj. De som räknas 

som familjemedlemmar är make eller maka samt släktingar i rätt upp- eller nedstigande led. 

Även samboförhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare innefattas i familjebegreppet.
15

 

Som familjemedlemmar räknas även släktingar om de bor eller delar hushåll tillsammans med 

arbetsgivaren.
16

  

Den tredje grupp som är undantagen från LAS är arbetstagare som är anställda för arbete i 

arbetsgivarens hushåll. Arbetstagare av detta slag anses inneha en så speciell ställning i 

förhållande till arbetsgivaren att det skydd som normalt berör arbetstagare inte kan utformas 

på samma sätt. Istället omfattas dessa av lagen (1970:943) om arbete m.m. i husligt arbete. 

Det sista undantaget gäller för arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i 

skyddat arbete eller i utvecklingsanställning.
17

 

För att reglerna om turordning skall tillämpas krävs att det föreligger uppsägning på grund av 

arbetsbrist. LAS bygger på principen om arbetsgivarens självständiga rätt att bestämma hur 

verksamheten skall drivas och organiseras. Det är upp till arbetsgivaren själv att avgöra om 

det föreligger arbetsbrist. En arbetsbristsituation omfattar situationer där arbetsgivaren anser 

att det föreligger företagsekonomiska, organisatoriska eller därmed jämförliga skäl att säga 

                                                 
14

 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s.132 
15

 AD 2000:97 
16

 Källström & Malmberg, s. 132 
17

 Ibid, s.132 
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upp en eller flera arbetstagare. Begreppet arbetsbrist kräver inte att det alltid föreligger en 

konkret situation av arbetsbrist, även situationer som beror på andra orsaker än arbetstagaren 

personligen omfattas av arbetsbristbegreppet.
18

 Innan uppsägning på grund av arbetsbrist är 

arbetsgivare skyldig att förhandla enligt 11-15§ MBL. Vid förhandling är arbetsgivaren 

skyldig att presentera skäl för uppsägningarna. Skälen för uppsägningarna behöver dock ingen 

ingående bevisning eller förklaring. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist och med 

efterföljande förhandlingsskyldighet innebär de att reglerna om turordningsreglerna skall 

träda i kraft.
19

 

Turordningsreglerna är semidispositiva, vilket innebär att reglerna kan frångås genom 

kollektivavtal.
20

 Att regeln är semidispositiv innebär att kollektivavtal kan innehålla egna 

turordningsregler eller fullmakter där det är upp till de lokala parterna att komma överens om 

avtalsturlistor.
21

 

2.2 Undantagsregeln 

Undantagsregeln innebär att innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio 

arbetstagare oavsett antalet turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt 

arbetsgivaren är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.
22

 Regeln infördes främst 

som ett skydd för mindre företag. Av betydelse för att regeln infördes var att mindre företag 

på ett enkelt sätt skulle kunna använda sig av tillämpningen. I förarbeten till lagstiftningen 

fanns kritik mot att regeln kunde innebära att arbetsgivaren skulle använda sig av godtyckliga 

bedömningar för arbetstagare som ansågs vara av särskild betydelse. Att undantaget endast 

berörde två möjliga undantag samt att arbetsgivaren i sin bedömning utgick ifrån företagets 

bästa var motargumenten kring detta.
23

 Arbetsgivarens bedömning för om arbetstagare är av 

särskild betydelse innebär i detta fall att det inte kan ske någon överprövning av 

bedömningen. Däremot skall prövning kunna ske med stöd av diskrimineringslagen eller om 

beslutet är ”otillbörligt eller strider mot god sed på arbetsmarknaden”.
24

 

2.3 Turordningskretsar 

Vid upprättande av turordning krävs att hänsyn tas till turordningskretsar. Indelningen i 

turordningskretsar sker efter hur lagtexten för bestämmelserna lyder: 

                                                 
18

 Källström & Malmberg s. 133 
19

 Glavå, s. 506.  
20

 2§ 3st Lag (1982:80) om anställningsskydd.  
21

 Lunning, Lars & Toijer, Gudmund, Anställningsskydd, 2010 s. 638 
22

 22§ 2st LAS 
23

 Calleman, Catharina, Turordning vid uppsägning, 2000, s. 210 
24

 Betänkande 2001/01: AU4 – Undantag från vissa turordningsregler m.m. s. 8 
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”Har arbetsgivaren flera driftsenheter, fastställs en turordning för varje enhet för sig. 

Enbart den omständigheten att en arbetstagare har sin arbetsplats i sin bostad medför inte 

att den arbetsplatsen utgör en egen driftsenhet. Om arbetsgivaren är eller brukar vara 

bunden av kollektivavtal, fastställs en särskild turordning för varje avtalsområde. Finns 

det i ett sådant fall flera driftsenheter på samma ort, skall inom en 

arbetstagarorganisations avtalsområde fastställas en gemensam turordning för samtliga 

enheter på orten, om organisationen begär det senast vid förhandlingar enligt 29 §.”
25

 

Indelningen av turordningskretsar delas i följande kapitel in efter följande områden 

driftsenhet, ort och arbetsgivare samt avtalsområde. Indelningen av driftsenhet, ort och 

arbetsgivare som ett eget avsnitt görs eftersom dessa områden varit uppe för prövning i AD. 

Praxis har visat att det finns en viss svårighet i bedömning av turordning utifrån dessa 

områden eftersom de vid en bedömning inte skiljer sig nämnvärt ifrån varandra. Att 

avtalsområde behandlas i ett eget avsnitt grundar sig på att det vid upprättandet av 

turordningslistor sker separat för de olika avtalsområdena. Det är därför relevant med en 

närmare genomgång för reglerna kring detta område.  

2.3.1 Turordning för driftsenhet, ort och arbetsgivare 

Bakgrunden till att driftsenhetsbegrepp infördes var att lagstiftaren ansåg det nödvändigt att 

begränsa omfattningen av en driftsinskränkning. Utgångspunkten för begränsningen var att ett 

företag skulle kunna bedriva verksamheter inom helt olika slag och om driftsinskränkning 

skulle bli nödvändig inom en verksamhet borde endast de arbetstagare inom denna 

verksamhet bli berörda.
26

 Med driftsenhet menas en sådan del av ett företag som är belägen 

inom samma byggnad eller inhägnade område, det vill säga fabrik, butik, restaurang och så 

vidare.
27

 Genom rättspraxis har begreppet driftsenhet som turordningskrets kommit att 

preciseras. Exempelvis innefattas två lokaler som har ”ett mycket nära geografiskt samband 

eftersom de ligger mittemot varandra och vissa delar av verksamheten har flyttat mellan 

lokalerna”
28

 i begreppet driftsenhet. I ytterligare fall har AD lagt vikt vid de geografiska 

förhållandena vid bedömning huruvida det rör sig om en eller flera driftsenheter.
29

  

                                                 
25

 22§ 3st LAS 
26

 Calleman, s.108 
27

 Prop. 1973:129, s. 260 
28

 AD 2006:15 
29

 AD 1988:100. Dagstidning med redaktion på två olika orter ansågs utgöra olika driftenheter 

  AD 1996:56. Skilda orter utgjorde grund för olika driftsenheter, med följden att företrädesrätt till 

återanställning enligt 25§ LAS kunde ej ansågs föreligga.  
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För driftsenheter som finns på samma ort finns särskilda bestämmelser. Bestämmelserna går i 

huvudsak ut på att en kollektivavtalsburen fackförening kan kräva att det skall upprättas en 

gemensam turordning för alla anställda på samma ort inom ett avtalsområde. Vid ett sådant 

krav kommer samtliga driftsenheter på orten bilda gemensamma turordningslistor, dock 

uppdelat utifrån olika avtalsområden. Regeln innebär att det inte finns möjlighet att slå 

samman endast vissa driftsenheter eller avtalsområden, eftersom detta skulle kunna innebära 

gynnsamma fördelar för arbetsgivare och/eller fackförbund.
30

 Vid bedömning om vad samma 

ort innebär har rättspraxis tagit hänsyn till om det är att betrakta som skilda 

befolkningskoncentrationer och hur orter hanteras i officiella publikationer.
 31

 Även i rättsfall 

där det inneburit korta avstånd och goda pendlingsmöjligheter, har bedömningen gjorts att det 

råder skilda orter.
32

 En samlad bedömning av rättspraxis utlåtande av vad som innefattas i 

begreppet innebär att det med samma ort avses sammanhängande befolknings- och 

bebyggelsekoncentrationer som ligger i samma kommun.
33

  

Av lag framgår att den yttersta gränsen för en turordningskrets är arbetsgivaren som juridisk 

person. Flera driftsenheter på samma ort, men med olika arbetsgivare, innebär således att 

gemensam turordning inte kan tillämpas. Istället blir varje bolag eller ekonomisk förening att 

betrakta som arbetsgivare med den konsekvensen att de bildar egna turordningskretsar.
34

  

2.3.2 Turordning för varje avtalsområde 

Om arbetsgivare är eller brukar vara bunden av kollektivavtal skall en turordning upprättas 

inom varje kollektivavtalsområde. Att turordning upprättas inom varje kollektivavtalsområde 

innebär inte att driftsenhetsindelningen försvinner. Turordning delas fortsatt in efter 

driftsenhet samt enligt kollektivavtalsområde för varje driftsenhet. Indelningen innebär att 

exempelvis arbetare och tjänstemän kommer att tillhöra olika turordningskretsar.
35

  

Vid indelning av turordningskrets efter avtalsområde är det ej nödvändigt med medlemskap i 

den organisation arbetsgivaren slutit kollektivavtal med. Hänsyn för indelning tas istället till 

vilka arbetsuppgifter arbetstagaren har och till vilket avtalsområde som arbetsuppgifterna 

anses tillhöra. Turordningsreglerna för fastställande av turordningslistor enligt avtalsområde 

innebär därmed att organiserade i kollektivavtalsslutande organisation, oorganiserade samt 

                                                 
30

 Calleman, s. 113 
31

 AD 1984:4 
32

 AD 1993:45 
33

 Källström & Malmberg, s.146 
34

 Calleman, s. 116. 
35

 Källström & Malmberg, s.146 
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organiserad i en ej kollektivavtalsbärande organisation, fastställs gemensamt.
36

 Reglerna för 

turordningskretsar har genom rättspraxis utvecklats genom att situationer uppkommit där 

arbetstagare inte ansetts tillhöra tillämpningsområdet för ett med arbetsgivaren tillämpligt 

kollektivavtal, med hänsyn till arbetsuppgifter. Arbetstagare borde istället ingått i en annan 

för arbetsgivaren tillämplig turordningskrets.
37

 I situationer som dessa har därför ett så kallad 

restområde uppstått. Detta innebär att en arbetstagare som inte anses tillhöra ett för 

arbetsplatsen gällande kollektivavtal, skall ingå i en egen turordningslista för restområdet.
38

 

Vid tillfälligt avtalslöst tillstånd för en arbetsgivare är regeln om avtalsområde vid turordning 

fortfarande tillämplig om arbetsgivaren brukar vara bunden av kollektivavtal.
39

 

2.4 Anställningstid och ålder 

En arbetstagares plats i turordningskretsen beräknas efter arbetstagarens sammanlagda 

anställningstid hos arbetsgivaren. Regeln benämns som senioritetsprincipen eller sist-in-först-

ut-principen.
40

 I 22§ 3st LAS finns regeln om turordning vid uppsägning efter anställningstid 

och ålder, vilken lyder: 

”Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med utgångspunkt i varje 

arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre 

anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika 

anställningstid ger högre ålder företräde.” 

Reglerna kring turordningslistan innebär att arbetstagare med längre anställningstid ges 

företräde framför arbetstagare som varit anställd kortare tid. Vid lika lång anställningstid ges 

företräde till den arbetstagare som är äldst. Som anställningstid får räknas den sammanlagda 

tiden arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren. En arbetstagare får tillgodoräkna sig varje 

dag som anställningsförhållandet förelegat.
41

 Huvudregeln för beräkning av anställningstiden 

innebär att anställningens art eller omfattning saknar betydelse. Föräldraledighet, 

tjänstledighet, eller att arbetstagare deltagit i stridsåtgärder är förhållanden som skall räknas in 

i anställningstiden.
42

 Ytterligare regler för beräkning av anställningstid vid 

verksamhetsövergång samt byte av anställning inom samma koncern regleras i 3§ LAS. 

Beräkning av anställningstid inom den offentliga sektorn skiljer sig något från den privata 

                                                 
36

 Calleman, s. 108 
37

 AD 1989:47  
38

 Calleman, s. 108 
39

 22§ 2st. 2pt. LAS 
40

 Källström & Malmberg, s. 145 
41

 Calleman, s.127 
42

 Lunning & Toijer, s. 138 
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sektorn. Staten räknas som en arbetsgivare vilket innebär att all anställningstid hos statliga 

myndigheter får räknas samman.
43

  

2.5 Tillräckliga kvalifikationer  

I 22§ 4st LAS finns kravet på tillräckliga kvalifikationer för att arbetstagare skall kunna ges 

rätt till fortsatt arbete. Begreppet tillräckliga kvalifikationer återfinns även i 25§ LAS, 25a§ 

LAS samt 7§ LAS om saklig grund för uppsägning. Innebörden av tillräckliga kvalifikationer 

anses vara densamma oavsett var i LAS det återfinns. I förarbeten till LAS har utredaren 

uttalat sig kring begreppet och menar att ”kravet på tillräckliga kvalifikationer inte bör avse 

annat än att arbetstagaren skall ha de allmänna kvalifikationer som normalt krävs av den 

som söker en sådan anställning som det är fråga om.”
44

  

I resterande del av detta kapitel kommer jag redogöra för begreppen tillräckliga och 

kvalifikationer var för sig. Det är relevant för uppsatsens syfte att bryta ner begreppet till dess 

två komponenter för att urskilja de båda begreppens innebörd och betydelse. Genom att 

undersöka begreppens innebörd var för sig kan bättre förståelse ges för helhetsuppfattningen 

av ”tillräckliga kvalifikationer”.  

2.5.1. Tillräckliga 

Kravet på tillräckliga kvalifikationer bygger på en avvägningsnorm vilket i lagen markerats 

genom att begreppet tillräckliga kvalifikationer används. Kraven vid omplacering innebär att 

arbetsgivaren inte får ställa högre krav på arbetstagaren än vid en nyanställning. Dessutom 

innebär det att en kortare upplärningstid för arbetstagaren inför de nya arbetsuppgifterna 

accepteras. Detta anses acceptabelt eftersom en nyanställd arbetstagare anses få möjlighet till 

en tids upplärning vid påbörjan av en anställning.
45

 En arbetstagare kan däremot inte hävda 

lämplighet för arbetsuppgifter där det krävs omskolning eller yrkesvana. Calleman menar att 

detta grundar sig på principen om att en arbetstagare inte skall ha företräde till en tjänst som 

denne inte kan sköta.
46

 

Som det framgår av lagtextens utformning är det tillräckliga kvalifikationer som skall räcka 

för att en omplacering skall vara möjlig. Tillräckliga kvalifikationer innebär att det inte är den 

arbetstagaren med bäst kvalifikationer som skall ges företräde. En arbetsgivare kan därmed 

inte välja den arbetstagare som anses vara mest kvalificerad för en arbetsuppgift. Att det är 

                                                 
43

 Calleman, s.128 
44

 Prop. 1973:129, s. 165. 
45

 Prop. 1973:129, s.159 
46

 Calleman, s. 159 
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kravet på tillräckliga kvalifikationer som är lagens syfte är även något som AD har poängterat 

i flera fall.
47

 Det poängteras bland annat i AD 1993:104 att: 

”… turordningsregler inte tillåter en arbetsgivare att med avvikelse från lagens turordning 

välja den mest kvalificerade av två arbetstagare vid en uppsägning i arbetsbristsituation.” 

Av förarbeten framgår det att en omplacerad arbetstagare rimligtvis inte skall krävas behärska 

sina nya arbetsuppgifter, utan en tid av upplärning anses vara rimlig.
48

 Vad som anses vara 

rimlig tid har i rättspraxis inte preciserats till mer än att en övre tidsgräns anses vara högst sex 

månader.
49

  

2.5.2 Kvalifikationer  

Vid omplacering och vid bedömningen av tillräckliga kvalifikationer för arbetstagare är det av 

betydelse vad som inryms i begreppet kvalifikationer. Bedömningen utgår ifrån 

arbetsgivarens antagningsrätt och arbetsledningsrätt. Arbetsgivaren bestämmer själv vilka 

krav på kvalifikationer som ställs på en befattning. Bedömningen kring om en arbetstagare 

anses ha tillräckliga kvalifikationer för ett arbete är upp till arbetsgivaren ensam att avgöra.
50

 

Arbetsgivarens bedömning av kvalifikationskravet vid omplacering bör dock inte vara högre 

än motsvarande bedömning vid en nyanställning.
51

 Det bör även nämnas att bevisbördan 

ifråga om arbetstagare anses inneha eller sakna tillräckliga kvalifikationer ligger på 

arbetsgivaren.
52

 Vidare upprätthålls det höga krav på arbetsgivaren vid bedömning att 

arbetstagare anses sakna tillräckliga kvalifikationer.
53

  

Vilka kvalifikationskrav en arbetsgivare kan ställa i samband med en omplacering omfattas av 

enstaka begränsningar. Arbetsgivaren har att ta hänsyn till regleringarna i Diskrimineringslag 

(2008:567). Av Diskrimineringslagen 2:1.1pt framgår det att en arbetsgivare inte får 

diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare. I förarbeten till DL förtydligas 

ytterligare kring förbudet mot diskriminering mellan arbetsgivare och arbetstagare med att 

diskrimineringsförbudet skall gälla ”alla situationer där arbetsgivare och arbetstagare kan 

mötas på arbetsplatsen eller som har en naturlig anknytning till arbetet”.
54

 

                                                 
47

 AD 1978:84, AD 2005:75 
48

 Prop. 1973:129, s. 165 
49

 Calleman, s. 166 
50

 Calleman, s. 152 
51

 Prop. 1973:129, s. 158 
52

 AD 1995:59,  
53

 Glavå, s.521 
54
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Utöver att arbetsgivaren har att hänsyn ta till DL, har det uppställts vissa normer i rättspraxis 

och förarbeten över vad som anses vara kvalifikationer. Tidigare nämnda yttrande om att 

allmänna krav skall ställas i likhet med vad som normalt krävs av arbetssökande anger en 

avgränsning för vad som inte kan läggas i begreppets betydelse. Rättspraxis har visat att en 

arbetsgivare inte kan räkna in förväntade sjukskrivningar
55

 eller förväntade tjänstledigheter
56

 

inom ramen för kvalifikationer.  

I rättsfall gällande kvalifikationskravet har krav på behörighet och formell utbildning, praktisk 

erfarenhet och upparbetade kontakter, personliga egenskaper samt hälsa och kroppskrafter 

prövats. Bedömningen av en persons lämplighet utifrån personliga egenskaper hör till de mer 

svårbedömda kraven för arbetsgivare. Svårigheten beror bland annat på att arbetsgivaren bör 

kunna styrka att en person skulle sakna nödvändiga egenskaper för tjänsten.
57

 ADs 

bedömning i rättsfallen har visat att framförallt personliga egenskaper bara i begränsad 

utsträckning kan läggas till grund för bedömning av kvalifikationer.
58

   

2.6 Omplaceringsskyldigheten 

I följande stycken kommer jag redogöra för arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. Det första 

stycket behandlar skillnaderna mellan omplaceringsskyldigheten i 7§ 2 st. LAS och 22§ LAS. 

Stycket redogör även för hur omplaceringsskyldigheterna förhåller sig till varandra. I kapitlets 

andra avsnitt presenteras 22§ LAS omplaceringsskyldighet mer ingående.  

2.6.1 Skillnad i omplaceringsskyldighet 7§ 2 st. och 22§ LAS  

Omplaceringsskyldigheten finns upptaget både i 22§ LAS samt 7§ 2st. LAS. Enligt båda 

bestämmelserna är tillräckliga kvalifikationer en förutsättning för att arbetstagare skall kunna 

omplaceras. Mellan de båda bestämmelserna finns vissa skillnader. 7§ 2st LAS innebär att det 

krävs en ledig tjänst, befattning eller lediga arbetsuppgifter för att en omplacering skall kunna 

ske. En sådan omplacering innebär inte att en annan arbetstagare kan sägas upp för att bereda 

plats till den omplaceringsberörda arbetstagaren.
59

 Bestämmelserna i 22§ LAS innebär att en 

arbetsgivare är tvungen att ge en anställd med längre anställningstid företräde jämfört med 

arbetstagare med kortare anställningstid, vilket innebär att uppsägning av den arbetstagaren 

                                                 
55

 AD 1984:144- Arbetsgivare ansåg att en arbetstagare med lungbesvär skulle kunna förväntas vara sjukskriven 

och att arbetstagaren därmed saknade kvalifikationer. 
56

 AD 1988:160- Arbetsgivare ställde krav på arbetstagare att ha fullgjort sin första värnpliktstjänstgöring för att 

erbjuda tillsvidareanställning.  
57

 Sydolf, Lars, Begreppet tillräckliga kvalifikationer i Arbetsdomstolens rättstillämpning, i Eklund, Ronnie, 

Festskrift till Hans Stark, 2001, s. 360 
58

 Calleman, s. 185.  
59

 Glavå, s. 523 
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med kortast anställningstid kan bli nödvändig. Omplaceringsskyldigheten skiljer sig även i 

fråga om omfattning, då omplaceringen enligt 7§ 2st. LAS i princip gäller för hela 

arbetsgivarens verksamhet medan omplaceringsskyldigheten enligt 22§ LAS endast sträcker 

sig inom turordningskretsen.
 

Även påföljderna för felaktig tillämpning av respektive 

bestämmelse skiljer sig åt.
60

 

Det finns en problematik som följer av att det finns två omplaceringsskyldigheter för 

arbetsgivaren att förhålla sig till. Problematiken grundar sig på att det råder en oklarhet kring 

vilken omplaceringsskyldighet som skall fullgöras först. Calleman har berört denna 

problematik och hävdar att omplaceringsskyldigheterna i praktiken inte alltid hålls isär utan 

att parterna försöker komma fram till den mest gynnsamma lösningen oavsett vilken 

omplacering som tillämpas. Vidare har Calleman förklarat det rådande läget med att ”Det 

förefaller som om rättsläget vad gäller vilken omplaceringsskyldighet som skall fullgöras 

först är oklart”.
61

  

2.6.2 Innebörden av omplacering enligt 22§ LAS 

En förutsättning för att en bedömning av tillräckliga kvalifikationer skall bli aktuell är att en 

omplacering sker enligt 22§ LAS.  Omplacering går att definiera som en övergång till ett 

annat arbete som tänkts bli permanent.
62

 Även Glavå har berört vad omplacering innebär och 

han menar att det genom rättspraxis går urskilja två typfall. Det ena fallet innebär att en 

arbetstagare får helt eller delvis nya arbetsuppgifter. Det andra typfallet innebär att det rör sig 

om identiska arbetsuppgifter men att det sker på två olika fysiska arbetsställen.
63

 

Reglerna kring omplacering har varit uppe för prövning vid AD i mål där det rört sig om att 

arbetsuppgifter har förändrats och moderniserats vilket inneburit att arbetstagare, som varit 

frånvarande från tjänst, inte ansetts ha tillräckliga kvalifikationer att återgå till tidigare 

arbetsuppgifter.
64

 Det framgår dock inte av domarna hur omfattande de tekniska 

förändringarna bör vara för att det skall anses vara omplacering.  

Vid prövning enligt tillräckliga kvalifikationer och omplacering finns situationer där 

arbetstagare med kortare anställningstid kan ges företräde framför arbetstagare med längre 

anställningstid. Förutsättningen för att sådana situationer skall uppkomma är att arbetstagare 

med kortare anställningstid anses inneha kvalifikationer med vissa för verksamheten 
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nödvändiga arbetsuppgifter.
65

 I förarbeten till 1974 års anställningsskyddslag har det påpekats 

att turordningsreglerna inte får ges den verkan att arbetstagare får företrädesrätt till ett arbete 

som han inte kan sköta.
66

 Arbetstagare med kvalifikationer som anses nödvändiga för 

verksamheten och som ingen annan arbetstagare besitter, får därmed företräde till fortsatt 

anställning, vilket vanligen benämns som att en arbetstagare undantas från turordningslistan 

på grund av sina kvalifikationer.
67

 

I vilken utsträckning en arbetsgivares omplaceringsskyldighet sträcker sig är svårtolkat i både 

lagtext, förarbeten eller praxis. En allmän uppfattning som lagts fram är att en arbetstagare 

med längre anställningstid inte skall behöva flyttas mot sin vilja för att en senare anställd 

arbetstagare skall beredas arbetsuppgifter, vilka den senast anställda anses kvalificerad för.
68

 I 

praxis har detta framkommit i AD 1997:98: 

Arbetstagarsidan ansåg att arbetsgivaren borde sagt upp arbetstagare med kortare 

anställningstid för att arbetstagare med längre anställningstid skulle kunna beredas 

fortsatt anställning. Arbetstagare med längst anställningstid saknade dock tillräckliga 

kvalifikationer för att utföra de arbetsuppgifter arbetstagaren med kortare anställningstid 

utförde.  För att den längst anställde ifråga skulle kunnat beredas fortsatt anställning samt 

att arbetsgivarens kompetensbehov skulle kunna tillfredsställts, hade det krävts 

förändrade arbetsuppgifter för ytterligare två anställda, vilka inte berördes av 

uppsägningarna. Arbetsdomstolen menade på att en sådan omfattande förändring, där nya 

befattningar skulle krävas, inte var syftet med lagstiftningen. Arbetsdomstolen påpekade 

dock att varken praxis eller förarbeten visade i vilken utsträckning arbetsgivaren var 

skyldig att omorganisera.  

Omfattningen av omplacering innefattar även att arbetsgivaren är skyldig att pröva 

omplacering av arbetstagare där det rör sig om en hierarkisk förändring. Rättspraxis har visat 

att arbetsgivaren är skyldig att pröva en arbetstagare mot en lägre tjänst
69

 men att omplacering 

där det rör sig om en omplacering till en högre tjänst eller position i arbetsledande ställning 

inte kan antas omfattas i omplaceringsskyldigheten.
70
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3. Turordningsreglernas påverkan på den svenska arbetsmarknaden 

3.1 Allmänt om anställningsskyddets påverkan på arbetsmarknaden 

Problematiken kring turordningsreglerna har sin grund i att arbetstagares anställningstrygghet 

skall vägas mot arbetsgivares intresse av en effektiv produktion.
71

 Avvägningen bygger på att 

rättsliga regleringar måste ta hänsyn till företagens behov av att kunna anpassa arbetskraftens 

storlek och organisation vid behov av förändringar. Samtidigt är det nödvändigt att hänsyn tas 

till anställdas behov av anställningstrygghet. Företagens möjlighet till flexibilitet samtidigt 

som anställda ska finna trygghet i sin anställning ligger därför till grund för konstruerande av 

rättsregler.
72

 I Långtidsutredningen
73

 har man redogjort för behovet av lagstiftning och 

reglering gällande bland annat anställningsskydd: 

”Eftersom arbetsmarknaden har en så central del i människors tillvaro, både som 

inkomstkälla och som en del av vardagen, behövs regler om till exempel arbetsmiljö, 

uppsägningar och anställningar. Det är dock viktigt att denna typ av regleringar utformas 

på ett effektivt sätt så att reglerna inte skapar onödiga restriktioner i arbetsgivarnas 

manöverutrymme eftersom det riskerar att leda till att för få jobb skapas eller att 

arbetskraften inte matchas med arbetsgivare på ett effektivt sätt.”
74

 

Ytterligare en effekt av anställningsskydd är att uppsägningskostnader medför minskad 

benägenhet för arbetsgivare att nyanställa. Förhållandet mellan dessa grundar sig i att 

arbetsgivaren redan vid anställningssituationen tar med framtida kostnader för en eventuell 

uppsägning.
75

  

3.2 Turordningsreglernas låsande effekt 

Kritiska röster mot turordningsreglerna menar att reglerna bidrar till att anställda stannar kvar 

i arbeten de inte trivs med för att inte bli av med sina anställningsår.
76

 Inom 

arbetslivsforskningen har begreppet inlåsning använts som benämning för dessa situationer. 

En definition av inlåsning, som använts i litteraturen är att:  
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”fast anställda personer inte arbetar i sitt önskade yrke eller befinner sig på den 

arbetsplats inom sitt yrke som man önskar”.
77

 

I artiklar har inlåsning även använts som ett begrepp för den situation som uppstår när 

arbetsgivaren anser sig tvingad att behålla en mindre kompetent arbetstagare till förmån för en 

arbetstagare med tillräckliga kvalifikationer och med gynnsammare anställningstid. I enstaka 

artiklar har detta kallats för en form av inlåsning för arbetsgivaren. I resterande del av 

uppsatsen avses med inlåsning endast situationer där arbetstagare stannar kvar i en anställning 

trots att personen inte trivs. 

Resonemanget i forskningen grundar sig på att det kan vara skadligt att arbeta på en 

arbetsplats som arbetstagaren inte anser är den rätta och inte heller trivs på, även om 

arbetsplatsen i sig inte är särskilt ohälsosam. Inlåsning betraktas negativt och bidrar till ökad 

ohälsa hos arbetstagare.
78

  

Om turordningsreglerna och främst sist-in-först-ut-reglerna har samband med arbetstagares 

benägenhet att byta arbete är inte helt självklar. Calleman menar att reglerna motverkar 

rörlighet mellan olika arbetsgivare men att rörlighet inom en arbetsgivares verksamhet inte 

hindras.
79

 Forskning menar även att använda turordningsreglerna som enda orsak för att 

arbetstagare stannar kvar i samma anställning är att förenkla frågan. Ytterligare faktorer som 

påverkar rörligheten på arbetsmarknaden har till exempel visat sig vara möjlighet att skaffa 

nytt arbete och arbetsgivares attityder till äldre arbetstagare.
80

 Flera av de faktorer vilka bidrar 

till att anställda inte byter arbeten går att koppla till ålder även om det inte är åldern i sig som 

alltid utgör problematiken. Äldre arbetstagare har haft tid att rota sig på en ort och är därmed 

bunden av att stanna kvar på orten, vilket utgör en begränsning i möjligheten att söka nya 

arbeten. Den tid en arbetstagare har kvar till pensionsålder bidrar också till att det blir mindre 

motiverat med förändringar, vilket innebär att ju närmare pensionsålder desto mindre 

benägenhet för arbetstagaren att byta anställning.
81

  

En rapport från Arbetslivsinstitutet menar att senioritetsprincipen bidrar till minskad 

benägenhet att byta anställning efter att arbetstagaren uppnått en fördelaktig plats i 
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turordningslistan, samtidigt som de uppnått en ålder där arbetsgivare finner arbetstagare 

mindre attraktiva. I samma rapport säger utredaren att ”de svenska reglerna är ett större 

problem för de som tjänat in viss senioritet och vill byta jobb än för företaget som vill säga 

upp en anställd”.
82

   

Bengt Furåker har i en rapport kommenterat kring sambandet mellan rörlighet på 

arbetsmarknaden och LAS. Hans kommentarer grundar sig på att rörligheten på 

arbetsmarknaden kan bedömas efter antal arbetsgivarbyten som sker. I sin rapport har han lyft 

fram att mönstren för arbetsgivarbyten är kopplade till konjunktursvängningar. I 

kommentaren kring sambandet av LAS och rörligheten menar han att: 

”Trots en i stora drag oförändrad trygghetslagstiftning kan vi alltså iaktta betydande 

variationer i rörligheten, d.v.s. det finns andra faktorer som måste beaktas. Den 

underliggande förklaringen till sambandet med konjunkturen tycks vara enkel. Ju fler 

lediga jobb det finns desto mindre angeläget blir det för anställda att hålla fast vid det de 

har och desto villigare blir de att pröva nytt som ju också kan innebära högre lön och 

bättre arbetsvillkor.”
83

 

3.3 Turordningsreglerna missgynnar unga på arbetsmarknaden 

Turordningsreglerna har även fått utstå kritik för att de skulle missgynna de yngre på 

arbetsmarknaden. SN är den part på arbetsmarknaden som kanske starkast drivit just frågan 

om att unga missgynnas på grund av turordningsreglerna. SN menar att unga arbetstagare 

oftast är de som varit anställda kortast tid vilket innebär att de hamnar först på 

turordningslistan och inte har samma möjlighet att vara kvar i anställningen.
84

 LO är en av de 

parter som förespråkat att turordningsreglerna behålls. LO menar på att det inte är 

turordningsreglerna som gör att unga missgynnas. Det som istället innebär problem för unga 

är de anställningsformer som erbjuds till unga, vilket till stor del är visstidsanställningar. 

Visstidsanställning omfattas inte av turordningsreglerna och det går därför inte koppla den 

höga ungdomsarbetslösheten till turordningsreglerna.
85

 

Redan i förarbeten till turordningsreglerna lyftes det fram att vissa regler för äldre 

arbetstagare med lång anställningstid skulle införas. Syftet med dessa regler var att skydda 

den arbetskraft som hade det svårast att klara sig på arbetsmarknaden och var i behov av 

särskilt skydd, vilket ansågs vara äldre arbetstagare, arbetstagare med mindre god 
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yrkesutbildning och handikappade.
86

 Vid införandet av turordningsreglerna genom 1974 års 

anställningslag fanns det även en regel som innebar att en arbetstagare fick  

” … tillgodoräknas en extra anställningsmånad för varje anställningsmånad som 

han har påbörjat efter det att han har fyllt 45 år. Sammanlagt får arbetstagare 

tillgodoräknas högst 60 sådana extra anställningsmånader”.
87

 

 Denna regel, även kallad 45-årsregeln, som ytterligare stärkte skyddet för äldre arbetstagare 

upphävdes genom att SFS 2007:389 infördes 1 juli 2007.
88

 En av anledningarna till att 45-

årsregeln togs bort var att den kunde vara diskriminerande mot yngre arbetstagare.
89

  

Per Skedinger har i sin forskning kommit fram till att marginalgrupper på arbetsmarknaden 

missgynnas av anställningsskyddet. Av dessa är ungdomar den grupp som får ses som den 

mest drabbade, medan medelålders män är den grupp som gynnas. Vidare har Skedinger 

diskuterat kring att försvagningen av marginalgrupper som till exempel ungdomar, inte är en 

önskvärd effekt med anställningsskyddet men att effekten ändå kan tolereras. Att detta ska 

tolereras menar han kan kopplas till att ungdomar har en lägre alternativkostnad än äldre när 

de är icke-sysselsatta. Ungdomar har även ett attraktivt alternativ i form av utbildning vilket 

äldre inte anses ha i samma utsträckning. Dock så ställer han frågan kring var gränsen går för 

i vilken utsträckning försvagningen av en grupps möjligheter ska gå för att det ska anses vara 

acceptabelt.
90

 

I LU har man behandlat problematiken kring anställningsskyddet och dess effekter för olika 

grupper. I utredningen nämner man till exempel: 

 ”Det svenska regelverket kan sägas vara extremt skyddande i detta avseende för de 

personer som har längst anställningstid inom en turordningskrets. Dessa personer kan 

endast svårligen sägas upp av personliga skäl och de skyddas, genom turordningsreglerna, 

också mot att sägas upp genom påstådd arbetsbrist”.
91

 

 Utredaren lyfter fram att de positiva effekter anställningsskyddet medför i allmänhet fördelas 

ojämnt mellan grupper, samtidigt som välfärden kommer att försämras för vissa grupper.  Ett 
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starkare anställningsskydd bidrar till att ”insiders”
92

 får ett starkare skydd och att detta sker på 

bekostnad av ”outsiders”
93

. I gruppen ”outsiders” är ungdomar en av de grupper som är 

överrepresenterade, tillsammans med lågkvalificerade och personer med invandrarbakgrund.
94

 

I utredningen har missgynnandet av yngre tagits upp och även kopplats till den problematik 

som finns kring förändringar av anställningsskydd: 

”Det är uppenbart att de nuvarande reglerna är svåra att förändra eftersom reglerna 

gynnar de tillsvidareanställda. Men det kan ändå vara värt att beakta möjligheten till mer 

genomgripande reformer eftersom de empiriska studierna tyder på att det nuvarande 

regelverket leder till minskad produktivitet, lägre sysselsättning, hindrar innovationer och 

leder till en tudelad arbetsmarknad, samtidigt som unga, lågkvalificerade och invandrare 

missgynnas”.
 95
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4. Alternativ till turordning 

I följande stycke kommer jag redogöra kring det alternativ som Europeiska kommissionen ser 

som framtidens system för arbetsmarknaden, Flexicurity. Kapitlet är indelat i två avsnitt där 

första kapitlet behandlar Europeiska Kommissionens beskrivning av Flexicurity-modellen, 

samt varför detta är att betrakta som framtidens arbetsmarknadsmodell. Det andra avsnittet 

redogör för hur Danmark använder sig av Flexicurity-modellen. I det tredje avsnittet 

behandlas LUs förslag på förändring av turordningsreglerna.  

4.1 Flexicurity 

Med utgångspunkt i Lissabonfördragets
96

 och dess bestämmelser om att det skall skapas fler 

och bättre arbetstillfällen har Europeiska kommissionen tagit fram en rad meddelanden till 

Europaparlamentet angående den europeiska arbetsmarknaden. Den modell som lyfts fram 

som den mest lämpade är modellen om Flexicurity. Modellen bygger på att det finns en 

interagerad strategi för att öka både flexibiliteten och tryggheten på arbetsmarknaden. Namnet 

”Flexicurity” kommer som en sammanslagning av engelska orden för just flexibilitet 

(flexibility) och trygghet (security). Flexibiliteten innebär för arbetstagare att det finns goda 

möjligheter att röra sig på arbetsmarknaden under olika faser i livet, exempelvis från skola till 

arbete eller mellan olika arbeten. Möjligheter till att utveckla sin kompetens och därmed gå 

vidare med mer avancerade uppgifter är ytterligare en del. För arbetsgivaren innebär 

flexibiliteten att företaget snabbt kan hantera ökade produktionsbehov samt tillgodogöra sig 

kompetent personal på ett effektivt sätt. Österrike, Nederländerna och Danmark är exempel på 

länder som redan använder sig av flexicurity-modellen, även om modellerna skiljer sig åt.
97

  

4.2 Danmarks flexicurity 

Danmark är ett av de länder som använder sig av flexicurity-modellen. Anledningen till att 

den danska modellen lyfts fram som en förebild i den svenska, och även i den europeiska, 

debatten är främst att Danmark sen i 1990-talets början lyckats minska arbetslösheten samt 

lyckats behålla en låg arbetslöshetsnivå jämfört med andra Europeiska länder.
98

 Samtidigt ses 

den danska modellen som en närmast identisk modell av den optimala flexicurity-modellen. 

Den danska modellen har inte utvecklats utav en slump utan har genom historien utvecklats 

                                                 
96

 2007/C 306/01 
97

 KOM/2007/359- Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och 

Sociala Kommittén samt Regionkommittén. Gemensamma principer för ”Flexicurity”  
98

 Andersen, Torben M & Svarer, Michael, Flexicurity- Den Danska arbetsmarknadsmodellen, I Olshov, Anders, 

Svenska Strukturproblem kontra dansk dynamik, 2006, s.27 



26 

 

genom en rad vägval. Danmarks arbetsmarknadspolitik, den höga graden av organiserade 

arbetstagare tillsammans med ett välutvecklat socialt skyddsnät har legat till grund för en 

lyckad utveckling mot dagens tjänstebaserade ekonomi.
99

 

Arbetsmarknaden i Danmark är uppbyggd efter en tredelad modell som brukar kallas ”Den 

Gyllene Triangeln”.
100

 Den första delen består av flexibel arbetsmarknad, flexdelen, den andra 

innebär att det finns generösa ersättningar vid arbetslöshet, securitydelen, den tredje delen 

består av att det finns en aktiv arbetsmarknadspolitik.
101

 Modellen ser ut enligt följande: 

Figur 1.  
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Den första delen i modellen bygger på att Danmark har en flexibel arbetsmarknad. Den 

flexibla arbetsmarknaden kännetecknas av att verksamheterna snabbt kan anpassa sig efter 

konjunkturförändringar. Förändringarna kan ske utan större omkostnader eftersom 

uppsägningar är förhållandevis billiga att genomföra. De låga kostnaderna för att säga upp 

personal gör samtidigt att arbetsgivare inte är rädda att nyanställa vid behov av ökad 

arbetskraft. Den höga flexibiliteten på arbetsmarknaden gynnar framförallt unga, 

småbarnsföräldrar och personer med nedsatt arbetsförmåga, eftersom arbetsgivare är benägna 

att ge dessa arbetstagare chansen. Konsekvenserna av den höga rörligheten blir att efterfrågan 

på den arbetskraft som besitter nödvändig kompetens blir stor. Därför medför flexicurity-
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modellen ytterligare ett nödvändigt moment, nämligen att arbetstagare ser till att skaffa sig 

den kompetens som efterfrågas.
103

  

Kompetensutvecklingen är en central del för att flexicurity-modellen skall fungera.  Systemet 

är uppbyggt efter att utbildningsinsatser inte enbart ska ske för arbetslösa, utan även att 

företagen skall bidra till att arbetstagare kan utvecklas. Kontinuerlig kompetensutveckling av 

arbetstagare skall ske löpande och i mesta möjliga mån ske i arbete, samt vara förankrat till 

arbetsplatsen.  Utbildningsinsatser skall samtidigt vara en viktig och central del i åtgärderna 

för arbetslösa. Den kontinuerliga kompetensutvecklingen av arbetskraften ses som en 

utmaning för den danska arbetsmarknadspolitiken eftersom det är en förutsättning att den 

fungerar, för att flexicurity-modellen ska kunna bibehållas och samtidigt utvecklas.
104

  

Den andra delen i Danmarks flexicurity-modell är att det finns ett generöst ersättningssystem 

vid arbetslöshet, Dagpenningsystemet. Dagpenningssystemet fungerar som en 

tilläggsförsäkring till det sociala skyddsnätet, kontanthjälpen. Kontanthjälpen är till för de 

arbetslösa som inte längre har rätt till a-kassa.
105

 Reglerna om utbetalning av dagpenning går 

att finna i loven om arbejdsløshedsforsikring. Dagpenningsystemet bygger på att det krävs 

medlemskap i a-kassa under minst ett års tid för att kunna få ut någon ersättning. 

Ersättningsnivån kan som mest uppgå till 90 procent av tidigare inkomst och kan erhållas 

under en sammanlagd period av fyra år under de senaste sex åren. De krav som ställs på 

arbetstagaren för att erhålla dagpenning innebär att personen skall stå tillgänglig till 

arbetsmarknaden, aktivt söka arbeten samt medverka i aktiveringsaktiviteter.
106

  

Del tre i flexicurity-modellen innebär att det finns en aktiv arbetsmarknadspolitik. Den aktiva 

arbetsmarknadspolitiken bygger på en balans mellan rättigheter och skyldigheter för den 

arbetslösa. Rättigheten består av att det finns ett stort utbud av aktiveringsåtgärder för 

arbetslösa vilka den arbetslöse får ta del av för att i gengäld kunna få ut någon ersättning. 

Skyldigheten innebär att arbetstagare skall stå till förfogande för arbetsmarknaden och kunna 

stå till tjänst med kort varsel.
107

 Aktiveringsåtgärder som kan bli aktuella för arbetslösa är 
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tillträde till utbildning, subventionerad arbetspraktik i både offentliga och privata företag, 

jobbsökarkurser samt ett antal ytterligare åtgärder.
108

   

4.3 Långtidsutredningens förslag på förändring av turordningsreglerna 

I januari 2011 presenterades, av Finansdepartementet, huvudbetänkandet för 

Långtidsutredningen 2011. LU har tagits fram i syfte att belysa vilka möjligheter som finns 

för att skapa en arbetsmarknad som mer än idag karaktäriseras av en lägre arbetslöshet och 

goda incitament för arbetsgivare och arbetstagare. I LU presenteras flera separata rapporter 

om olika situationer på arbetsmarknaden. En av rapporterna
109

 som presenteras behandlar 

vilka förändringar av turordningsreglerna som skulle kunna ske. 

 Det första avsnittet i detta kapitel redogör för rapportens förslag på förändringar av 

turordningsreglerna, medan det sista avsnittet redogör för utredningens kommentarer kring 

rapportens förslag.  

4.3.1 Förslag om att införa arbetsgivaravgifter 

Det första förslag som presenteras i rapporten innebär att reglerna kring turordning, 

omplaceringskravet och företrädesrätten till återanställning avskaffas. Istället för dessa regler 

bör det införas en ny slags arbetsgivaravgift. Tanken är att arbetsgivaravgiften ökar ju fler 

arbetstagare som sägs upp. Detta skulle innebära att arbetsgivare som säger upp få 

arbetstagare gynnas framför de som säger upp flera arbetstagare. Avgiftens uppbyggnad 

innebär att det skapas incitament för arbetsgivaren att ta hänsyn till vilka konsekvenser 

uppsägningar får för samhällsekonomin. Utredningens förslag skall inte öka kostnaderna 

generellt för arbetsgivarna, utan meningen är att kostnaderna skall öka för de arbetsgivare 

som säger upp fler anställda.
110

Arbetsgivaravgiften skall även kopplas till anställningstiden 

eftersom värdet av att säga upp en anställd med lång anställningstid anses vara större. Detta 

menar utredningen grundar sig på att en arbetstagares humankapital, vid längre anställning, är 

direkt kopplat till den arbetsplats där personen varit anställd.
111

  

Rapporten belyser även kritiken mot att turordningsreglerna idag inte är tillräckligt 

gynnsamma mot småföretag. I en kommentar menar rapportens författare att regler och 

lagstiftning i allmänhet bör vara neutrala i hänsyn till företags storlek och 

produktionsinriktning. Förslaget har trots detta menat på att småföretagen enligt det nya 
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regelverket skulle ges vissa gynnsammare förmåner i form av något lägre 

arbetsgivaravgifter.
112

   

De svårigheter som införandet av arbetsgivaravgifter kan innebära har även behandlats i 

utredningen. Det största problemet kommer utgöras av hur avgifterna skall bestämmas. 

Utredningen menar på att det finns en risk att den politiska inblandningen på arbetsmarknaden 

kommer att öka. Detta ses som negativt eftersom dagens arbetsmarknad främst utgörs av 

avtalsbaserade regleringar där arbetsmarknadens parter själva bestämmer förutsättningarna. 

En lösning där arbetsgivaravgifterna bestäms av parterna genom kollektivavtalslösningar ses 

som ett möjligt alternativ. Med denna lösning skulle den politiska inblandningen begränsas 

och den arbetsmarknadsmodell som används idag skulle kunna bibehållas till stora delar. 

Förslaget påpekar även att det bör tas hänsyn till hur arbetslöshetsförsäkringen utformas, vid 

utarbetandet av regleringarna av arbetsgivaravgifterna.
113

  

4.3.2 Utredningens kommentarer på förändring med arbetsgivaravgifter 

Det nya förslaget har bemötts med kommentarer av utredningen. Utredningen tar upp att 

arbetsgivare riskerar kunna genomföra alltför godtyckliga uppsägningar på grund av 

arbetsbrist. Arbetsgivaren skulle i princip kunna säga upp vilken arbetstagare som helst 

utifrån arbetsbrist. Förslaget skulle även innebära att arbetstagares möjligheter att driva 

ärendet till AD minskar. Den enda fråga en arbetstagare skulle kunna driva till AD vore den 

om det verkligen förelåg arbetsbrist. Det nya förslaget borde innehålla en reglering som 

innebär att ett kompetenskriterium läggs till i turordningsreglerna. Turordningsreglerna bör 

därmed vara kvar. Kompetenskriteriet innebär att turordningsreglerna blir mer flexibla, då 

större vikt kommer läggas vid hur väl en arbetstagare passar på en arbetsplats samt att fokus 

vid förhandlingar skulle vara kompetens och inte anställningstid.
114

  

Utredningens förslag innebär att den nya lagstiftningen skulle kunna införas efter det att 

arbetsmarknadens parter kommit överens om hur reglerna om uppsägningsavgifter skall 

utformas, där hänsyn tas till anställningstid.  Parterna bör även sluta kollektivavtal om att 

turordningsreglerna bara skall gälla inom vissa kompetensramar. Förslaget innebär att hänsyn 

tas till den svenska modellen, där parterna har möjligheter att specificera regler inom de egna 
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branscherna. Förslaget innebär även att incitamenten till att teckna kollektivavtal skulle 

bevaras.
115

   

5. Analys 

I denna del av uppsatsen kommer jag föra en diskussion kring betydelsen av tillräckliga 

kvalifikationer för turordningsreglerna, kritiken mot turordningsreglerna samt de alternativa 

modeller som presenterats. Diskussionen kommer främst grunda sig på det material som 

tidigare lyfts i uppsatsen samt för ämnet relevanta artiklar. 

5.1 Kravet på tillräckliga kvalifikationer 

I uppsatsen har tillräckliga kvalifikationer tagits upp som en betydelsefull del av 

turordningsreglerna. Omplaceringsskyldigheten med kravet på tillräckliga kvalifikationer 

innebär att det inte är den mest kompetenta arbetstagaren som skall ges fortsatt anställning. 

Det är den arbetstagare som har tillräckliga kvalifikationer, givetvis med den förutsättning att 

arbetstagaren har en mer gynnsam plats enligt turordningslistan, som har rätt till fortsatt 

anställning.  

Mats Glavå har presenterat en tänkbar effekt av arbetsgivarens möjlighet att under ett längre 

tidsperspektiv påverka vilka arbetstagare denne vill behålla vid personalminskning utifrån 

kvalifikationskravet. Glavås resonemang grundar sig på att arbetsgivaren kan välja att rikta 

utbildningsinsatser till arbetstagare som arbetsgivaren anser mer intressanta att ha kvar vid 

uppsägningar på grund av arbetsbrist. Genom att arbetsgivaren riktat eller medvetet valt att 

inte erbjuda vissa arbetstagare erforderlig utbildning skulle därför en grupp arbetstagare sakna 

tillräckliga kvalifikationer för att kunna stanna kvar vid uppsägningar. Det skall tilläggas att 

Glavå inte menar på att detta skulle vara ett medvetet sätt för arbetsgivaren att kringgå LAS 

men att effekterna av utbildningsinsatser mot enbart vissa arbetstagare skulle kunna få denna 

verkan vid uppsägningssituationer. Med anledning av detta borde det därför ligga i ADs 

bedömning att ta hänsyn till arbetsgivarens utbildningsansvar för varje enskild individ, i fråga 

om tillräckliga kvalifikationer.
116

  

Glavås resonemang innebär att en arbetsgivare över en längre tid skulle kunna styra vilken 

personal som innehar tillräckliga kvalifikationer. Resonemanget är värt att belysa även om det 

i praktiken inte är troligt att en arbetsgivare utövar detta i praktiken. Glavå lyfter även fram att 
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AD vid en bedömning bör ta hänsyn till detta. På vilket sätt AD bör ta hänsyn till detta, är en 

intressant fråga som i ett annat sammanhang hade varit intressant att fördjupa sig i.  

Tillräckliga kvalifikationer har varit uppe i debatten kring turordningsreglerna och skulle 

enligt kritikerna bidra till att företagen tappar den mest kompetenta arbetstagaren till förmån 

för en arbetstagare som ”bara” anses varit tillräckligt kompetent. De kritiker som fört 

resonemanget om konsekvenserna av tillräckliga kvalifikationer som längst, hävdar att denna 

begränsning innebär att företagens möjligheter till utveckling försämras. Nödvändig 

kompetens försvinner och kvar blir arbetstagare som har tillräckliga kvalifikationer men inte 

den spetskompetensen som krävs för att företaget ska kunna expandera.
117

  

LO anser att tillräckliga kvalifikationer är en väl fungerande begränsning för 

turordningsreglerna. Eftersom nuvarande lagstiftning bygger på att förhandling med facket 

genomförs innan fullbordad uppsägning bör det eftersträvas att det vid förhandling framgår att 

företagets behov av kompetens tillfredsställs. Ett regelverk utan bedömning av tillräckliga 

kvalifikationer skulle ge arbetsgivaren en allt för stor möjlighet till subjektivt och personligt 

tyckande.
118

  

5.2 Kritiken mot turordningsreglerna 

5.2.1 Inlåsning 

LAS kom till som en lagstiftning med syfte att skydda särskilt utsatta arbetstagare, vilket vid 

tiden för instiftandet ansågs vara äldre arbetstagare. En reglering genom turordningsregler 

ansågs ge dessa äldre arbetstagare ett särskilt skydd mot att inte slås ut direkt vid minskning 

av arbetskraft.
119

 Reglerna om turordning infördes 1974 och har sedan dess varit en del av det 

anställningsskydd som finns för arbetstagare, om än med vissa förändringar. Nästan 40 år 

senare är alltså samma regler i stort sett tillämpliga. Att reglerna skulle vara föråldrade och 

inte längre fyller sitt syfte har varit ytterligare en del i kritiken mot reglerna, även om det i 

denna uppsats inte redogjorts för den kritiken.   

Det som från början var en lagstiftning för att skydda äldre arbetstagare skulle enligt kritiken 

om inlåsning idag bidra till att dessa arbetstagare skyddas i sådan utsträckning att det är 

ohälsosamt. Forskningen rörandes problematik kring inlåsning tycks mena att 

turordningsreglerna har en viss inverkan för inlåsning men att det inte är uppenbart att det är 
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reglerna som är den enda faktorn. Det finns flera faktorer som det måste tas hänsyn till, för att 

förklara Sveriges låga rörlighet på arbetsmarknadens såsom konjunkturläge och arbetsgivares 

attityder till äldre arbetstagare. Det forskningen tycks vara mer samstämmig över är att 

turordningsreglerna är en bidragande orsak och att det är en betydande faktor för att anställda 

inte vågar byta anställning.  

Bengt Furåker har visat att det finns ett samband mellan antal byten anställning och 

konjunktursvängningar. Sambandet innebär att fler byter anställning när det råder 

högkonjunktur och att det omvända konjunkturläget innebär att färre byter anställning. 

Eftersom anställningsskyddslagstiftningen varit densamma men rörligheten på 

arbetsmarknaden varierat är det alltså inte självklart att det är lagstiftningen som utgör den 

avgörande faktorn för arbetstagares byte av anställning.  

5.2.2 Missgynnandet av unga  

Det tycks vara en relativt genomgående åsikt från arbetsmarknadens parter att 

turordningsreglerna innebär större trygghet för äldre arbetstagare än för yngre. Kritiken mot 

turordningsreglerna om att de missgynnar unga, verkar grunda sig i att skyddet för äldre går ut 

över de unga. Det som parterna inte är överens om verkar därmed vara den problematik både 

Per Skedinger samt LU berört och innebär till vilket pris en grupp skall tillåtas försvagas för 

att det skall ses som godtagbart.   

Följande citat är ett utdrag från en intervju med nuvarande arbetsmarknadsminister Hillevi 

Engström där hon svarar på frågan om hon tror att ungdomsarbetslösheten hänger ihop med 

LAS: ”Visst finns regler som gynnar dem som redan är inne på arbetsmarknaden, men det är 

också viktigt att de får känna sig trygga”.120
  

 I intervjun förs inget vidare resonemang kring vilken påverkan LAS har för 

ungdomsarbetslösheten men ministerns svar påvisar ytterligare den uppfattning Skedinger och 

LU presenterat. Arbetsmarknadsministerns uppfattning innebär att de som redan befinner sig 

på arbetsmarknaden skall ges mer trygghet. Däremot går det av hennes svar inte dra några 

klara slutsatser där hon menar att ungdomar eller annan grupp av arbetstagare skall 

missgynnas av bestämmelserna.  

Att unga missgynnas eller åtminstone har sämre förutsättningar på arbetsmarknaden med 

anledning av turordningsreglerna tycks alltså vara något som arbetsmarknadens parter är 
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medvetna om.  Som reglerna ser ut nu innebär det att unga missgynnas samtidigt som det 

verkar finnas incitament för att äldre arbetstagare indirekt inte heller gynnas med tanke på 

inlåsningsproblematiken. 

 Enligt forskningen tycks en förbättring av anställningsskyddet för en viss kategori av 

arbetstagare ske på bekostnad av en annan kategori. En förändring av reglerna vilket skulle 

gynna unga arbetstagare kommer därmed få negativa konsekvenser för andra grupper av 

arbetstagare. Hur en förändring skulle påverka andra grupper på arbetsmarknaden beror 

givetvis på vilken förändring som sker. Utifrån den forskning Skedinger genomfört är det 

tveksamt vilka andra grupper som skall påverkas för att missgynnandet skall anses vara mer 

tolererbart. Hans resonemang om att unga har attraktiva alternativ i form av utbildning är 

relevant men det är tveksamt om en lagstiftning bör vara utformat så att arbetslösa indirekt 

tvingas att utbilda sig. Den rådande lagstiftningen är skyddande för de äldre och när lagen 

stiftades var detta även syftet. Det är dock föga troligt att lagstiftarens syfte var att skapa 

regler som skulle missgynna en grupp arbetstagare på det sätt som reglerna gör idag.  

5.3 Alternativ till turordningsreglerna 

I denna analysdel kommer jag lyfta fram de alternativ som presenterats till 

turordningsreglerna. Det som är relevant och borde vara fokus i kritiken mot reglerna är 

vilken skillnad en förändring av reglerna skulle innebära. Därför är det relevant att undersöka 

vilka konsekvenser förändringar av reglerna kan komma att få. Uppsatsens syfte har dock 

varit att enbart presentera alternativa modeller till dagens turordningsregler utan att utförligt 

redogöra för dessa. Analysdelen utgår ifrån tänkbara effekter med förändringarna och bör 

därmed inte ges någon högre vetenskaplig legitimitet.  

5.3.1 Danmarks Flexicurity 

En poäng som skall lyftas upp i debatten kring att införa flexicurity i Sverige är i vilken mån 

anställningstryggheten kommer försämras. Trots att Danmark har sämre anställningsskydd är 

inte danska arbetstagare mer otrygga än de svenska. Istället föreligger det så att danska 

arbetstagare känner sig mer trygga på arbetsmarknaden än svenska. Detta har förklarats med 

att det är lättare att hitta nytt arbete samt den generösa arbetslöshetsersättningen.
121

 Det bör 

därför inte påstås att ett starkt anställningsskydd är nödvändigt för att arbetstagare skall känna 

sig tryggare.  
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Den danska arbetslagstiftningen har inga regler som motsvarar de svenska 

turordningsreglerna. De regler som finns, vilka kan liknas vid turordningsregler, är endast 

tillämpliga på arbetstagare som arbetat i mer än 25 år på ett företag. Genom 

kollektivavtalslösningar finns det även en överenskommelse att det skall tas hänsyn till 

intjänade år vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Intressant är att det i den danska 

motsvarigheten till AD, Arbetsretten, har prövats huruvida en överenskommelse inom den 

offentliga sektorn om att sist-in-först-ut skall användas vid uppsägning skall vara giltig. 

Domstolen fann att denna reglering skulle strida mot den danska rättigheten att säkra den mest 

kvalificerade arbetskraften på arbetsplatsen.
122

  

Den största skillnaden mellan Sverige och Danmarks arbetsmarknadsmodeller är 

möjligheterna att säga upp anställda. Gällande turordningsreglernas vara eller icke vara vid ett 

införande av flexicurity i Sverige skulle det troligen innebära det senare, det vill säga att 

turordningsreglerna togs bort.  I Danmark kan uppsägningar ske mycket enkelt samtidigt som 

det inte sker till en hög kostnad för arbetsgivaren. Om turordningsreglerna behölls skulle 

smidigheten i att säga upp personal till stor del försvinna. Genom att uppsägningar i Danmark 

inte innebär stora kostnader är arbetsgivare inte heller rädda för att nyanställa personal. De 

svenska reglerna kring uppsägning är mer komplicerade och innebär även högre kostnader för 

arbetsgivare. Uppsatsen har tidigare presenterat det samband som finns mellan 

uppsägningskostnader och arbetsgivares benägenhet att anställa personal. Vid en jämförelse 

mellan Danmark och Sverige borde det därmed finnas en större benägenhet för arbetsgivare i 

Danmark att anställa, då de framtida kostnader för en eventuell uppsägning är mindre än för 

en svensk arbetsgivare i samma situation.  

Gällande den danska modellen bör det presenteras vilka negativa konsekvenser som modellen 

medfört i Danmark. Det mest ekonomiska gynnsamma har visat sig vara att stanna inom 

samma yrke och inom samma företag under längre tid. En arbetstagare som byter anställning 

ofta mellan olika företag har en lägre inkomst jämfört arbetstagare som stannar hos samma 

arbetsgivare under en längre tid i samma anställning.
123

 Ytterligare problem som finns i 

Danmark är att för få arbetstagare i åldern 60-65 arbetar, att utbildningsresultaten för 

ungdomar inte är tillräckligt goda samt att det är för få som genomför högskoleutbildning. 
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Utbildningsproblem i Danmark har till viss del kunnat kopplas till den höga omsättningen av 

personal på arbetsmarknaden.
124

  

Att införa flexicurity-modellen borde inte ses som någon omöjlighet i Sverige. En svensk 

utveckling som tar hänsyn till det positiva med Danmarks modell borde ligga till grund om 

Sverige tar besluta om att införa en modell av flexicurity. Den danska modellen fungerar 

bättre än den svenska modell som finns idag. Det är dock viktigt att komma ihåg att den 

danska modellen har skapats av en lång tids utveckling av bland annat 

arbetsmarknadspolitiken. Att införa en försvenskad modell av flexicurity skulle innebära att 

arbetsmarknaden förändras i flera avseenden till exempel kommer troligen 

korttidsarbetslösheten öka och framförallt kommer reglerna om uppsägning reformeras.  

Vidare skulle ett införande troligen medföra ett antal nya problemområden, vilka inte är helt 

enkelt att förutse.  

5.3.2 Långtidsutredningens förslag 

Det alternativet som presenteras i en av rapporterna i LU bygger på att anställningsskyddet 

förändras i flera avseenden. Den nya arbetsgivaravgiften skulle innebära att reglerna om 

uppsägning finns kvar men att turordningsreglerna, företrädesrätten till återanställning samt 

omplaceringskravet togs bort. Arbetsgivaravgiften skulle innebära att ju fler anställda som 

sägs upp desto högre blir avgiften. Avgiften skulle även kopplas till anställningstiden. 

Förslaget är intressant eftersom det i högre utsträckning än idag, tar hänsyn till arbetsgivarnas 

önskemål om friare möjlighet att bestämma vilka arbetstagare som sägs upp. Att 

arbetsgivaravgiften skall ta hänsyn till anställningstiden tyder på att det fortfarande skall 

finnas ett högre värde av att vara anställd under en längre tid på ett företag. Det framgår dock 

inte av rapporten om arbetstagaren kommer gynnas av att varit anställd en längre tid eller om 

det enbart kommer innebära en högre kostnad för arbetsgivaren. 

 Det skulle troligen finnas en svårighet i att besluta om på vilken nivå arbetsgivaravgiften 

skulle bestämmas. Rapporten har föreslagit att avgiften skall bestämmas av arbetsmarknadens 

parter, vilket hänger ihop med den rådande ”svenska modellen”. Detta uppfattar jag som en 

lämplig metod men samtidigt finns risken att parterna inte skulle lyckas komma överens. 

Rapporten utreder inte närmare kring hur en sådan tänkbar situation skulle lösas.  

Utredningen har tagit upp att turordningsreglerna bör vara kvar men att det bör läggas till ett 

kompetenskrav för reglerna. Ett kompetenskrav skulle kunna innebära att den 
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kompetensförlust arbetsgivare upplevt sig lida av vid uppsägningar till stora delar skulle 

minimeras. Turordningsreglerna skulle därmed bli mer flexibla och företagen har möjlighet 

att styra över vilken arbetskraft som får vara kvar i anställning. Förslaget borde därmed 

välkomnas av arbetsgivarna. Hur omfattande kompetenskravet skulle vara framgår inte tydligt 

av utredningen, vilket gör det svårt att argumentera för ett sådant införande. Reglerna 

innehåller redan idag ett kompetenskrav i form av tillräckliga kvalifikationer. Hur det nya 

kompetenskravet skulle skilja sig från det befintliga tas inte närmare upp i utredningen.  

Ett införande av LUs förslag ligger troligtvis närmare än att införa flexicurity-modellen. 

Fördelarna med att införa LUs förslag innebär att den svenska modellen tills stor del bevaras. 

LUs förslag innebär mindre förändringar än vad som skulle vara fallet med att införa 

flexicurity.  Fördelen med att teckna kollektivavtal skulle bibehållas samt till och med 

förstärkas jämfört med idag. Arbetsmarknadens parter skulle ges ett stort ansvar vid 

beslutande om arbetsgivaravgifter samt en fortsatt viktig roll för bestämmande av 

branschspecifika regler. Negativa konsekvenser med ett införande av förslaget skulle kunna 

bli att småföretag reserverar sig för att expandera. Beroende på vilken skillnad i kostnader 

arbetsgivaravgiften innebär mellan små och stora företag skulle en tänkbar konsekvens vara 

att små företag inte ser fördelen med att växa sig större.  
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6.1 Sammanfattade slutsatser och reflektioner 

Reglerna om turordning innebär att det finns vissa risker vid byte av anställning eftersom de 

intjänade år en arbetstagare kan tillgodoräkna sig genom en lång anställning går förlorade. 

Denna risk tycks utgöra en del i den problematik som finns kring den låga rörligheten på 

arbetsmarknaden. Det går dock inte fastställa att reglerna utgör en sådan omfattande 

försämring att arbetstagare väljer att stanna kvar i sin anställning trots missnöje.  

Det tycks vara mer uppenbart att reglerna utgör ett missgynnande av yngre arbetstagare. Den 

kritik som menar att det är turordningsreglerna som utgör problemet för ungdomars höga 

arbetslöshet verkar dock vara omdiskuterat. Problemet med ungdomars arbetslöshet tycks 

vara förknippad med LAS, men att det inte enbart är turordningsreglerna som utgör 

problemet. De anställningsformer som erbjuds ungdomar tycks vara en bidragande faktor 

vilket även konjunkturläget verkar vara.  

En intressant reflektion som jag upptäckt under arbetet med uppsatsen är att det tycks finnas 

en problematik på dagens arbetsmarknad som är till nackdel både för äldre och yngre 

arbetstagare. Denna problematik tycks enligt mig vara att anställda stannar för länge på 

samma företag vilket bidrar till att de blir mindre intressanta för andra företag. En arbetstagare 

med lång anställningstid som blir arbetslös tycks därför bli en ointressant arbetskraft för andra 

arbetsgivare eftersom arbetstagaren tycks sakna kvalifikationer för nya tjänster samt uppfattas 

som en ”trött” arbetstagare. 

Av de alternativa modeller som presenteras tror jag att LUs förslag är det som är mest 

lämpligt för den svenska arbetsmarknaden. Att införa Danmarks flexicurity skulle innebära en 

alltför stor omställning på flera områden av arbetsmarknaden. Med detta menar jag att det 

skulle krävas förändring för samtliga av de tre huvudområdena, för att flexicurity skulle få 

genomslagskraft och bli effektiv. En förändring av uppsägningsreglerna måste ske 

tillsammans med förändring av arbetsmarknadspolitiken och välfärdssystemet. En förändring 

av ett område utan att förändra de andra skulle troligen ge en verkningslös effekt.  

LUs förslag innebär att hänsyn tas till den rådande svenska modellen, vilket jag tror är en 

förutsättning för att arbetsmarknadens parter skall stödja en eventuell förändring. Enligt mig 

är det inte rimligt att tro på en förändring där turordningsreglerna avskaffas är realistiskt. Det 

anställningsskydd som turordningsreglerna ger för framförallt äldre på arbetsmarknaden, är 

och har varit en sådan viktig fråga för arbetstagarorganisationerna att ett avskaffande skulle 
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bli omöjlig. Däremot tror jag att en förändring där arbetsgivarnas möjligheter att välja mer 

fritt mellan arbetstagare än idag kommer att införas. LUs förslag där ett kompetenskrav läggs 

till turordningsreglerna är intressant och verkar vara genomförbar. Dock ställer jag mig något 

frågande till vilken förändring kompetenskravet kommer innebära jämfört med det 

kvalifikationskrav som faktiskt finns för turordningsreglerna idag i och med tillräckliga 

kvalifikationer.  

En förändring av turordningsreglerna ställer jag mig positiv till, då reglerna tycks medföra att 

yngre missgynnas. En förändring som innebär att yngre får större möjlighet att komma in på 

arbetsmarknaden och även stanna kvar bör strävas efter.  Dock bör det inte ske på för stor 

kostnad för andra grupper på arbetsmarknaden, till exempel äldre arbetstagare. Jag har i 

uppsatsen lyft fram forskning som visar att ungdomar har andra intressanta alternativ till 

arbete, i form av utbildning. Det är därför av betydelse att förändringar av reglerna inte 

medför att alltför många ungdomar väljer att arbeta istället för att utbildas. Detta har visat sig 

vara ett problem i Danmark och vilka konsekvenser det innebär för Danmark i framtiden 

kommer att visa sig.  

Avslutningsvis vill jag poängtera att det även i forskningen inte är uppenbart hur stor 

påverkan turordningsreglerna har för arbetsmarknaden. I stort sett all forskning menar att 

turordningsreglerna bidrar till inlåsningseffekter för arbetstagare samt att yngre missgynnas. 

Huruvida dessa problem enbart skulle vara kopplade till turordningsreglerna har jag inte 

funnit i något av det material jag tagit del av.  

Min uppfattning är att turordningsreglerna kommer förändras. Framtidens turordningsregler 

kommer troligen utformas med stort inflytande av arbetsmarknadens parter. Den rapport LO 

och Svensk Näringsliv kommer presentera under 2011 kommer säkerligen vara ett startskott 

för Sveriges förändring av turordningsreglerna.  Vilka förändringar som kommer att ske och 

om det blir utifrån något av de alternativ som presenterats i denna uppsats får framtiden 

utvisa.  
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