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Abstract 

This essay investigates employee buyouts and does so from a number of different 

perspectives. Employee buyout is a term that describes a way of ending an employment 

through an agreement where the employee gets a sum of money in exchange of leaving their 

employment. Technically it is neither a resignation, since the employee gives up the 

employment in exchange of money, nor a dismissal since the employer does not have legal 

grounds for dismissing the employee. Employee buyout is not an illegal way to end an 

employment, as long as it is the result of a mutual agreement between the employer and the 

employee. In this essay I investigate and analyze employee buyouts in relation to 7 § in the 

Swedish employment protection act, and also Swedish employment protection in relation to 

regulations from EU regarding employment protection. Furthermore, I investigate buyouts of 

employees in the organization of Växjö Municipality, from a gender equality perspective. In 

this study of Växjö municipality differences shows regarding male and female employees and 

number of buyouts. In my analysis I try to explain these differences using gender theory and 

sociolinguistic theory.  
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1. Inledning 

Sveriges Radio gjorde år 2013 en rikstäckande undersökning av utköp av personal inom 

Sveriges kommuner. De fann att flertalet kommuner varje år lade mycket pengar på att ge 

vissa anställda ersättning för att avtala om att avsluta deras anställning. 5500 stycken till antal 

var de personer som hade blivit utköpta mellan åren 2011-2013 från de hundra kommuner 

som Sveriges Radio granskat och den sammanlagda summan som detta kostat kommunerna 

var mer än 300 miljoner kronor per år. De som köpts ut från kommunerna under dessa år var 

till största del kvinnor och de flesta arbetade inom kvinnodominerande yrken såsom skola, 

vård och omsorg.
 1

  

Utköp handlar om att en arbetsgivare och en arbetstagare sluter en överenskommelse där 

arbetstagaren mot ersättning väljer att acceptera att bli uppsagd utan att saklig grund 

egentligen föreligger. Den möjlighet som finns för arbetsgivare att erbjuda ersättning i utbyte 

mot avslutad anställning för den arbetstagare som det inte finns saklig grund för att säga upp, 

kan tyckas gå emot det rättsliga skydd som ska finnas för arbetstagare i enlighet med 7 § 

LAS. Förvisso är det upp till arbetstagaren att gå med på överenskommelsen eller ej, men när 

arbetstagaren fått ett besked om att arbetsgivaren inte längre önskar ha kvar personen i 

anställning kan frågan uppkomma vad alternativet skulle vara. Är det till exempel verkligen 

ett alternativ att tacka nej till erbjudandet? I detta fall kan arbetsgivaren ändå säga upp 

personen, även om det strider mot 7 § LAS, detta eftersom arbetsgivaren är den som leder och 

fördelar arbetet och dessutom aldrig kan tvingas att behålla en person i anställning. Skillnaden 

mellan utköp och uppsägning utan saklig grund skulle i det läget handla om en process i 

arbetsdomstolen och att arbetstagaren ändå förlorar sin anställning, men att summan som 

utbetalas i skadestånd kan bli högre än det från början givna erbjudandet. Kanske är det då 

mer lockande för arbetstagaren att redan från början välja att gå med på en överenskommelse 

om ett visst avgångsvederlag istället för att ta fallet vidare till en domstolsprocess. En sådan 

lösning skulle dessutom kunna bidra till att relationen med arbetsgivaren inte skadas i lika hög 

grad som den skulle kunna göra vid en eventuell domstolsprocess. 

                                                           
1
 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=19315&artikel=5514514 hämtat 3/2 2015 
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Kanske kan möjligheten till utköp underlätta för både arbetsgivare och arbetstagare i vissa 

situationer. Utköp handlar om en överenskommelse mellan två parter och behöver inte vara 

resultatet av en tvist, utan kan snarare vara en lösning på ett gemensamt problem. Å ena sidan 

kan utköp handla om arbetstagare som avtalar bort sitt anställningsskydd i utbyte mot 

ersättning efter en tvist med arbetsgivaren, men å andra sidan kan utköp också handla om 

problemlösning som kan komma att underlätta en situation både för arbetstagare och 

arbetsgivare. I det första sammanhanget skulle därför summan som utbetalas kunna ses som 

en inofficiell bot för arbetsgivares uppsägning utan saklig grund å andra sidan skulle den 

utbetalade summan kunna ses som en möjlighet för mottagaren att finna en ny väg i sitt 

yrkesliv. Frågan kring utköp kan på grund av detta tyckas ha två olika ansikten.  

1. 1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att belysa det praktiska tillvägagångssätt som utköp av personal 

innebär i förhållande till vad som stadgas i LAS gällande uppsägning utan saklig grund. Detta 

eftersom det är av största vikt att belysa problematik som finns när det gäller balansakten 

mellan lagen och dess användning i praktiken.  

För att få ett internationellt perspektiv på min uppsats är syftet också att belysa svensk 

arbetsrättslig lagstiftning i förhållande till europarättslig reglering i fråga om 

anställningsskydd. Detta för att översiktligt utreda hur ett medlemskap i Europeiska Unionen 

påverkar svensk reglering i fråga om anställningsskydd.  

För att konkretisera och exemplifiera personalutköp kommer denna undersökning inriktas mot 

utköp som skett inom Växjö kommun mellan åren 2012-2014. Syftet med att undersöka de 

utköp som skett inom kommunen är för att utreda hur många som blivit utköpta, vilket yrke 

personerna hade innan de blev utköpta samt om något av könen är överrepresenterat. Syftet 

med att undersöka ovanstående parametrar är att möjliggöra analys av personalutköp ur ett 

jämställdhetsperspektiv.   

För att fullgöra mitt syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 

– Hur förhåller sig svensk arbetsrättslig lagstiftning till EU-arbetsrättslig reglering i fråga om 

anställningsskydd?  

– Hur förhåller sig den praktiska tillämpningen vid utköp av personal till det skydd som 

regleras i 7 § LAS? 

– Hur ser situationen rörande utköp av personal ut inom Växjö kommun? Finns det någon 
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skillnad mellan män och kvinnor i fråga om vilka personer som blivit utköpta? Om så är 

fallet, vad kan detta tänkas bero på? 

1.2 Metod 

I denna uppsats gör jag en undersökning av personalutköp ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. 

För att kunna svara på de frågeställningar som ställs i arbetets inledning och för att belysa 

dem ur olika perspektiv krävs det att jag använder mig av flera olika metoder. De metoder jag 

valt att använda mig av är rättsdogmatisk metod, kvantitativ metod samt rättsociologisk 

metod. Dessa metoder kompletterar varandra och gör det möjligt för mig att analysera dels 

vilka rättsliga regler som är viktiga inom det valda området och dels för att kunna undersöka 

”[…] den verklighet där reglerna fungerar”
2
. 

Det finns ingen specifik rättslig reglering kring personalutköp, men eftersom det handlar om 

ett avtal som sluts mellan en arbetsgivare och en arbetstagare för att avsluta en anställning där 

saklig grund för uppsägning inte föreligger, är det ett område som har en rättslig aspekt och 

kräver därför kunskap om vad som är ett, inom lagens ramar, tillåtet tillvägagångssätt. Detta 

innebär att en genomgång av vissa gällande rättsliga ramar, på både EU-nivå liksom svensk 

nivå, är av största vikt, eftersom dessa de facto lämnar utrymme för att utköp är ett lagligt sätt 

avsluta en anställning på, trots att saklig grund för uppsägning inte föreligger. Denna del av 

min undersökning tar därför sin utgångspunkt i rättsdogmatiken, vilket ger mig de verktyg jag 

behöver för att ”[…]fastställa vilka rättsregler som finns(de lege lata)[…] och precisera deras 

innehåll”
3
.  

För att undersöka det praktiska tillvägagångsättet vid personalutköp i förhållande till lagens 

ramar använder jag mig av rättsociologisk metod. Denna metod ger mig möjlighet att närmare 

förstå den juridiska balansakt som personalutköp innebär. Där rättsdogmatiken ger mig 

kunskap om vilka rättsregler som finns, ger rättssociologin mig verktyg att undersöka hur 

reglerna fungerar och hur de tillämpas i arbetslivet.
4
 Det jag genom rättsociologin kan utreda 

handlar därför om den praktiska tillämpning som en viss rättsregel tillåter, men som inte 

specifikt behandlas i just den rättsregeln eller som används och fungerar på ett sätt som kan 

verka motsatt mot regelns egentliga syfte.
5
 Genom att använda mig av den rättssociologiska 

                                                           
2
 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, s.168 

3
 Lehrberg, s.167 

4
 Svanberg, Jan, Rättssociologi: en introduktion s.11 

5
 Svanberg s.15 
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metoden kan jag därmed analysera varför och hur lagen och dess praktiska tillämpning ibland 

skiljer sig åt, och vad detta kan bero på.
6
  

Inom rättssociologin är normer en viktig aspekt eftersom dessa, enligt Hydén, är 

rättsreglernas ursprung. Vissa normer har emellertid förstärkts genom att de upphöjts till att få 

status som rättsregel.
7
 Vad normer är, eller består av, hävdar Hydén är beroende på i vilken 

samhällelig kontext de efterlevs, och han beskriver normen som en handlingsanvisning.
8
 Det 

vill säga att normen är en osynlig, eller synlig, social regel som ger individer i ett visst 

samhälle anvisningar om hur de ska handla i vissa situationer och som ger en anvisning om en 

viss handling är korrekt eller ej.
9
 Normernas effekter kan därför både vara positiva och 

negativa beroende på hur de efterföljs. Med negativa effekter av normer menas till exempel 

normer som råder inom vissa grupper, men som i övriga samhället skulle anses stå i strid med 

rådande normer på ett högre plan och kanske även mot lagstiftning, till exempel normer som 

råder inom tex. mc-gäng och annan organiserad brottslighet.
10

  

När en norm väl upphöjts till lag, finns det förvisso ingenting som säger att den alltid 

efterföljs på ett korrekt sätt utanför domstolen, snarare är den beroende av i vilket samhälle 

eller i vilken grupp som den aktualiseras. Den rättssociologiska metoden är, enligt Hydén, 

såldes ett verktyg som kan svara på frågor om vad det är för normer i ett samhälle som ligger 

bakom hur människor beter sig eller handlar.
11

 Vilket tillsammans med den rättsdogmatiska 

metoden, igenom vilken rättsregeln, dess uppbyggnad och vad konsekvensen av ett visst 

handlande i förhållande till rättsregeln blir, kan ge möjlighet till två olika perspektiv på 

samma problemställning.
12

  

För att analysera den kvantitativa data som framkommit genom min empiriska studie av utköp 

inom Växjö kommun använder jag mig av könssocialiseringsteori och språksociologisk teori, 

vilka gås igenom i avsnitt 1.4.  

1.3 Avgränsningar 

Jag har i denna uppsats valt att lägga tyngd på personalutköp inom Växjö kommun. Detta för 

att öka chanserna att få en koppling till det praktiska tillvägagångsättet när det gäller utköp av 

                                                           
6
 Svanberg s.15-16 

7
 Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap  s.31 

8
 Hydén, s. 31 

9
 Svanberg s.36 

10
 Svanberg s.82-83 

11
 Hydén s.35 

12
 Hydén s.35 
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personal.  De parametrar jag valt att titta på i statistiken som rör utköp inom Växjö kommun 

är kön och befattning.  

I undersökningen av den statistik som presenteras i Bilaga 1 har en avgränsning fått göras 

eftersom jag fått informationen att vissa personer på listan över utköpta personer inte har 

lämnat organisationen utan istället blivit omplacerade.
13

 På grund av detta räknar jag ej med 

dessa personer när jag presenterar hur många personer som blivit utköpta från Växjö kommun 

mellan åren 2012-2014, utan endast de som faktiskt lämnat organisationen.  

Den arbetsrättsliga grunden i statistiken(Bilaga 1) är antingen personliga skäl eller arbetsbrist. 

Jag kommer i den rättsliga utredningen gå närmare in på skillnaden mellan dessa. Dock gör 

jag ingen särskiljning av utköpen i fråga om utköpsorsaken(arbetsbrist eller personliga skäl) 

från kommunens sida i presentationen eller analysen av statistiken. Denna del bygger således 

på det totala antalet utköpta personer, oavsett utköpsorsak.  

Att jag valt en period på just tre år är därför att jag behöver en avgränsning vad gäller det 

empiriska materialet, för att inte få för mycket material att hantera.  

I mitt kapitel om europarättslig reglering inom det valda området har jag valt att göra en 

översiktlig redogörelse. Den utredning jag gör är därför inte uttömmande men ger ändå ett 

fullödigt svar på min frågeställning. Jag är medveten om att det finns olika synsätt kring det 

koncept(flexicurity) som beskrivs i denna del men har i min utredning, på grund av 

omfattningen av denna uppsats, valt att utgå enbart från Mia Rönnmars och Birgitta Nyströms 

definitioner och beskrivningar av konceptets innebörd.  

 

 

  

                                                           
13

 Se Bilaga 2 
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1.4 Jämställdhet på arbetsmarknaden  
Jag har i denna uppsats valt att studera om något av könen är mer representerat än det andra i 

fråga om personalutköp på Växjö kommun. Detta eftersom det i Sveriges Radios 

undersökning framkom att kvinnor inom kvinnodominerande yrken var överrepresenterade 

bland de som blivit utköpta från Sveriges kommuner.
14

  

Enligt SOU 2014:81 är den svenska arbetsmarknaden könssegregerad i fråga om val av yrke 

och/eller bransch, men att skillnaderna som finns stadigt har minskat sedan 1960-talet.
15

 

Varför arbetsmarknaden är segregerad i fråga om yrke och kön har, enligt Karin Halldén, att 

göra med de föreställningar i form av sociala och kulturella idéer som finns i samhället i fråga 

om kvinnliga respektive manliga yrken.
16

  

Bakgrunden till varför yrken och branscher är könssegregerade tar sitt avstamp från val av 

utbildning och redan här finns tecken på att män till största del väljer vissa typer av 

utbildningar och att kvinnor väljer en annan typ av utbildningar. Kvinnor är 

överrepresenterade i utbildningar inom humaniora, vård- och omsorg samt pedagogik och 

männen är överrepresenterade i utbildningar inom naturvetenskap och teknik.
17

 Enligt SOU 

2003:96 är skillnaderna mellan kvinnliga respektive manliga yrkesval tydligast bland dem 

som enbart har gymnasieutbildning eller som gått en kortare gymnasieutbildning. På 

eftergymnasial nivå har emellertid skillnaderna börjat urholkas.
18

 Förklaring till varför 

utbildningsvalet är könssegeragerat finns bland annat i teorin om könssocialisering.
19

 

Könssocialiseringsteorin bygger på förklaringen att kvinnor och män redan från barndomen 

socialiseras in i vad som är manligt och kvinnligt och på grund av det sedan väljer 

utbildningar och/eller yrken som är manliga respektive kvinnliga, beroende på vilket kön 

personen fötts med.
20

 Denna förklaring bygger på ett stereotypiskt synsätt på vad som är 

manligt och kvinnligt och vilka olika egenskaper de olika könen tillskrivs. Det som dessa 

stereotypiska könsnormer beskriver är ett socialt konstruerat kön och har egentligen ingenting 

                                                           
14

 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=19315&artikel=5514514 hämtat 3/2 
2015 
15

 SOU 2014:81 s. 49 
16

 SOU 2014:81 s. 49 
17

 SOU 2014:81 s. 51 
18

 SOU 2003:96 s.35 
19

 SOU 2014:81 s. 51 
20

 SOU 2014:81 s. 51 
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att göra med det fysiska kön en person föds med.
21

 Att ett beteende ses som manligt 

respektive kvinnligt är därför endast socialt konstruerat.
22

 Med i bilden finns också en 

hierarkisk maktstruktur som visar att arbetsmarkanden är ”hierarkiskt skiktad” mellan män 

och kvinnor, detta eftersom  män oftare än kvinnor har högt uppsatta positioner.
23 Denna 

maktbalans verifieras också av språksociologen Jan Einarsson som genom undersökningar 

kommit fram till att ”[…]män som grupp har större taltid än kvinnor vid tex. sammanträden 

och i offentliga sammanhang. I vissa fall får inte särskilt många kvinnor ens komma in i 

talutrymmena.”
24

 Att det skulle vara på det här viset menar även Einarsson beror på att det 

finns föreställningar angående det över- och underordnade könet och den maktbalans som det 

illustrerar.
25

  

Einarsson har även studerat hur män kontra kvinnors språkanvändning fungerar i det privata 

och skillnaderna här visar hur män använder sig av vissa ord och ljud som ska sända en signal 

till mottagaren att inte avbryta i det som håller på att sägas. Detta är en språkanvändning som 

tycks fungera för att inte bli avbruten, och allra vanligast är användandet av dessa ord och ljud 

hos män med högre utbildning. I kontrast till detta tycks kvinnor däremot blir avbrutna 

mycket oftare.
26

  

I SOU 2014:81 tar Halldén upp en undersökning hon gjort angående skillnaderna på 

arbetsmarknaden vad gäller yrkesval och hur dessa skiljde sig mellan män och kvinnor år 

2010. Den tabell hon skapat verifierar teorin om den könssegeragerade arbetsmarknaden och 

tar även upp vilka yrken som är vanligast förekommande bland de individer som har, 

respektive inte har, en eftergymnasial utbildning.
27

 

                                                           
21

Schömer, Eva, Konstruktion av genus i rätten och samhället: en tvärvetenskaplig studie av svenska kvinnors 
rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem s. 44-45  
22

 Schömer s. 44-45  
23

 SOU 2012:81 s. 49 
24

 Einarsson, Jan, Språksociologi s.186 
25

 Einarsson, s.180 
26

 Einarsson, s.188 
27

 SOU 2014:81 s.67 
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28
 

Halldén förklarar att ”Den stereotypa bilden av en kvinna är till exempel att hon är social, 

vårdande och detaljorienterad, medan en man ofta tillskrivs egenskaper som styrka och 

stabilitet, samt matematisk och analytisk förmåga”
29

. Dessa stereotypiska förmågor och 

egenskaper kan, enligt könssocialiseringsteorin, vara avgörande för vilken väg i livet personer 

av de olika könen väljer att gå, genom utbildningsval samt yrkes- och branschval.
30

 En 

intressant aspekt av detta är dock att fler kvinnor än män, enligt SOU 2003:96 Utbildningens 

fördelning en fråga om klass, har en eftergymnasial utbildning.
31

 En förklaring till varför fler 

kvinnor i högre utsträckning än män har eftergymnasial utbildning skulle enligt en framlagd 

hypotes i SOU:n bero på att de yrken som många kvinnor väljer finns inom den offentliga 

sektorn, inom vilken det ställs högre krav på formell utbildning än vad det görs i den privata 

sektorn.
32 

 

  

                                                           
28

 SOU 2014:81 s.67 
29

 SOU 2014:81 s. 51 
30

 SOU 2014:81 s. 51 
31

 SOU 2003:96 s. 33 
32

 SOU 2003:96 s. 134 
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2. Rättsliga ramar   

2.1 På EU-nivå  
Eftersom Sverige har medlemskap i EU är den svenska rätten direkt underkastad EU-rätten.

33
 

I fråga om arbetsrättslig reglering är EU-rätten förvisso något begränsad, vilket har att göra 

med att många av de länder som har medlemskap i EU kommer från olika rättstraditioner vad 

gäller just arbetsrätt, vilket ”[…]bidrar till svårigheterna att nå enighet i sociala och 

arbetsrättsliga frågor”.
34

  

Medlemsländerna i EU delas upp i olika arbetsrättsliga modeller där de olika arbetsrättsliga 

traditionerna är det som skiljer dem åt. Sverige representerar den så kallade Nordiska 

modellen vilken också inom EU representeras av Danmark och Finland.  I denna modell har 

arbetsmarknadens parter stort inflytande och många av de bestämmelser som finns regleras i 

kollektivavtal, som är rättsligt bindande.
35

 I Sveriges spelar även lagstiftning på området stor 

roll och enligt Birgitta Nyström har den svenska arbetsrätten därför inte behövt ändras särskilt 

mycket för att anpassas till EU-arbetsrätten.
36

  

De regleringar på EU-nivå som finns på området rör den fria rörligheten för arbetskraft, icke-

diskriminering och arbetsmiljö samt i viss mån anställningsskydd och löneskydd.
37

 Enligt 

SOU 2012:62 uppfattas även anställningstryggheten mer och mer ”[…] som en generell 

grundläggande rättighet för den anställda på arbetsplatsen, en rätt som numera återfinns i 

artikel 30 i den Europeiska Unionens stadga om grundläggande rättigheter”
38

. I denna artikel 

stadgas rätten till skydd som varje arbetstagare har, genom nationell lagstiftning och praxis 

samt unionsrätten, mot att bli uppsagd utan saklig grund.
39

 Detta påvisar tydligt att 

anställningsskydd är en viktig aspekt för både anställningen i sig och den sociala gemenskap 

som ett arbete kan innebära.
40

 De regleringar som i övrigt finns i fråga om anställningsskydd 

rör företagsövergång och information om anställningsvillkor.
41

 Enligt Mia Rönnmar syftar 

                                                           
33

 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten s. 32 
34

 Nyström s. 57 
35

 Nyström s.59 
36

 Nyström s. 61 
37

 Nyström s. 61 
38

 SOU 2012:62 s.45 
39

 Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 30 
40

 2012:62 s.45 
41

 Nyström s. 61 
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ovan nämnda regleringar på området till att skapa en mer sammanhållen arbetsrätt inom EU 

och den modell som kan anses vara gemensam kallas för den europeiska sociala modellen.
42

   

Det finns inom EU även en strategi som kallas för Europa 2020, vilken syftar till att skapa en 

gemensam arbetsmarkandspolitiskt målsättning för EUs medlemsländer vad gäller hållbar 

tillväxt och sysselsättning.
43

 Inom detta arbetsmarknadspolitiska område har konceptet 

flexicurity en viktig roll, och dess komponenter har fastslagits efter enande mellan EU-

kommissionen och medlemsstaterna.
44

 Flexicurity är ett koncept som bland annat innebär 

flexibilitet på arbetsmarkanden i kombination med anställningstrygghet, vilket innebär att de 

anställningsavtal som skrivs ska vara både trygga och flexibla.
45

 Enligt Rönnmar finns det 

olika föreslagna vägar som medlemsländerna kan gå för att nå flexicurity, beroende på hur det 

nationella arbetsrättsliga regelverket ser ut.
46

 Syftet med att fastställa flexicurity på de olika 

nationella arbetsrättsliga arenorna är att genom både trygghet och flexibilitet på 

arbetsmarknaden bland annat skapa fler arbetstillfällen och att öka flexibiliteten både för den 

som vill byta arbete och för den som vill nå högre i sin karriär.
47

 Rönnmar skriver att denna 

flexibilitet går att dela upp i två olika kategorier; kvantitativ flexibilitet och kvalitativ 

flexibilitet.
 48

 Kvantitativ flexibilitet rör bland annat atypiska anställningar, uthyrning av 

arbetskraft samt deltidsarbete. Kvalitativ flexibilitet rör arbetsledningsrätt och friheten för att 

arbetsgivare att omplacera sina arbetstagare samt arbetstagarens arbetsskyldighet och 

omfattningen av denna.
49

  Enligt den undersökning Rönnmar gjort i sin avhandling uppnås 

kvalitativ flexibilitet enklast ”när arbetstagarens arbetsskyldighet är vidsträckt, arbetsgivarens 

omplaceringsrätt obegränsad och arbetsgivarens möjligheter att åstadkomma omreglering(och 

ytterligare utvidgning) av arbetsskyldigheten stora”.
50

  

Varför Europa 2020 och konceptet flexicurity är en viktig del av EU-arbetsrätten är för att det 

är ett sätt för EU att påverka nationella regleringar inom arbetsrätt och anställningsskydd utan 

                                                           
42

 Rönnmar, Mia. Anställningsskydd och anställningsavtal - arbetsrättslig forskning med ett europeiskt 
perspektiv. Arbetsmarknad & Arbetsliv årgång 13, nr 3-4 (2007):73-86  s.75 
43

 Nyström s. 84 
44

 Nyström s.85 
45

 Rönnmar, Mia. Anställningsskydd och anställningsavtal - arbetsrättslig forskning med ett europeiskt 
perspektiv. Arbetsmarknad & Arbetsliv årgång 13, nr 3-4 (2007):73-86  s.82 
46

 Rönnmar, Mia. Anställningsskydd och anställningsavtal - arbetsrättslig forskning med ett europeiskt 
perspektiv. Arbetsmarknad & Arbetsliv årgång 13, nr 3-4 (2007):73-86  s.82 
47

 Nyström s. 86 
48

 Rönnmar, Mia, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet: en komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, 
engelsk och tysk kontext, s. 15  
49

 Rönnmar s. 15-16 
50

 Rönnmar s.359 
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att enighet om bindande regleringar behöver nås mellan medlemsländerna.
51

 Vilket är ett sätt 

för EU-kommissionen att påverka medlemsländerna att arbeta i gemensam riktning utan att 

enighet mellan medlemsländerna och kommissionen behöver nås. 

Sammanfattningsvis finns det i dagsläget ingen direkt gemensam arbetsrättslig lagstiftning på 

EU-nivå som reglerar mer än nämnda områden i kapitlets tredje stycke. Men däremot en 

gemensam strävan att uppnå flexibilitet och trygghet vad gäller anställningsförhållandet. 

Enligt kommissionens riktlinjer gällande flexicurity är det dessutom särskilt viktigt att det på 

nationell nivå strävas efter att de anställningsavtal som skrivs är både tillförlitliga, flexibla 

och att de respekterar individens rätt till arbete.
52

 

2.2 På nationell nivå  

I svensk lagstiftning finns regleringar kring anställningsskydd i Lag(1982:80) om 

anställningsskydd. I denna lag stadgas bland annat att anställningsavtal som grundregel gäller 

tillsvidare, att det finns en tidsram inom vilken information angående anställningsavtalet ska 

lämnas till arbetstagaren och hur uppsägning respektive avsked regleras.
53

  

Det skydd som regleras i LAS har till syfte att skydda inte bara en arbetstagares anställning 

utan även de sociala aspekter som ett arbete innebär. Att ha ett arbete kan betyda mer än att 

bara få lön att betala sina räkningar med och därför ska en arbetstagare inte kunna sägas upp 

från sitt arbete utan objektiva skäl. Enlig 7 § LAS krävs det därför saklig grund för 

uppsägning av en anställd, samtidigt som en arbetsgivare aldrig kan tvingas att behålla en 

anställd. Bakgrunden till att en arbetsgivare aldrig kan tvingas att behålla en anställd har sitt 

ursprung i de så kallade § 32-befogenheterna. Dessa bestämmelser tillkom 1932 efter en dom 

i Arbetsdomstolen där det slogs fast att både arbetsgivare och arbetstagare hade fri 

uppsägningsrätt. Detta innebar att arbetsgivaren kunde säga upp en anställd utan att behöva 

anföra skäl till varför uppsägning var aktuellt. Denna rättighet har sedermera inskränkts av 

bland annat år 1938 års huvudavtal mellan LO och SAF, där det fastslogs att en arbetsgivare 

inte fick säga upp en anställd utan att ange vilka skäl som låg bakom, och att uppsägningar 

som var tveksamma skulle kunna tas upp i lokala och centrala förhandlingar och även i 

                                                           
51

 Nyström s.85 
52

 KOM(2007) 359 slutlig, Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 27 juni 2007 -Gemensamma principer för 
"flexicurity": Fler och bättre arbetstillfällen med en kombination av flexibilitet och trygghet. 
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arbetsmarknadsnämnden. Här efter följde flera förändringar i den fria uppsägningsrätten och 

slutligen tillkom lagstiftning på området, vilken idag återfinns i 7 § LAS.
54

   

En arbetstagare ska, enligt 7 § LAS, inte kunna sägas upp om det inte råder arbetsbrist eller 

om denne inte har ”brutit mot eller misslyckats med att uppfylla någon förpliktelse som följer 

av anställningsavtalet”
55

, det vill säga personliga skäl. Vid arbetsbrist ska en turordningslista 

upprättas i enlighet med 22 § LAS. Uppsägningen är dock inte giltig om det finns skäl att 

kräva att arbetsgivaren omplacerar arbetstagaren.
56

 Om en arbetsgivare säger upp en 

arbetstagare utan saklig grund och arbetstagaren väljer att driva frågan vidare till domstol har 

arbetstagaren rätt att kvarstå i anställning till dess att frågan är avgjord.
57

 

Skulle fallet vara sådant att arbetsgivaren förlorar i rätten kan denne ändå inte tvingas att 

behålla den anställde hos sig, men måste i gengäld betala ett skadestånd till den tidigare 

anställda, vilket bestäms i enlighet med 39 § LAS. Varför dessa skadeståndsbestämmelser 

tillkommit handlar enligt Prop. 1973:129 om att det i utredningen som gjordes inför lagens 

stiftande framkom att det inte var lämpligt att med executivt tvång
58

 tvinga en arbetsgivare att 

behålla en anställd samt att en anställd förmodades finna en sådan situation ohållbar där denne 

fick kvarstå i anställning, men där arbestgivaren skulle vägra att ge personen arbete. Här 

förutsåg utredningen att den ogiltigt uppsagda personen i en sådan situation förmodligen så 

småningom skulle vilja avsluta sin anställning mot ersättning.
59

 På grund av detta föreslogs att 

det istället vid en sådan situation skulle betalas ut ett skadestånd från arbetsgivaren till den 

person som blivit ogiltig uppsagd, vilket sedermera stadgas i 39 § LAS.
60

  

De belopp som enligt 39 § LAS ska utbetalas i skadestånd till den ogiltigt uppsagda 

arbetstagaren ska baseras på den sammanlagda tid arbetstagaren arbetat hos arbetsgivaren. 

Enligt paragrafen ska dessa belopp motsvara en summa beräknad från 16 månadslöner upp till 

32 månadslöner beroende på anställningstid.
61

 Beloppet får dock inte beräknas efter fler 

månader än vad som motsvarar påbörjade anställningsmånader.
62

 Det minsta belopp som 
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summan beräknas på måste dock motsvara sex månadslöner, även om arbetstagaren arbetat en 

kortare tid än sex månader.
 63

  

Om problem uppstår på en arbetsplats kan frågan om anställningsskyddets begränsningar 

komma att aktualiseras. Varför problem uppstår kan vara många men det kan enligt Granberg 

till exempel bero på ”[…] underprestation, svårigheter att ingå i ett team, arbetsuppgifternas 

förändring, mer allmänna samarbetsproblem, annorlunda värderingar än vad som mestadels 

gäller på arbetsplatsen, problem på hemmafronten […]”
64

 och så vidare. Oavsett vilken eller 

vilka anledningar som lett fram till problematiken kan situationen leda till att både 

arbetstagaren och dennes arbetsplats påverkas negativt.  

Vad jag menar med att anställningsskyddets begränsningar kan komma att aktualiseras i dessa 

situationer handlar om vad som sker dels om arbetsgivaren fullgjort sin 

omplaceringsskyldighet men att problematiken uppkommer på nytt eller dels om att 

arbetsgivaren av andra skäl inte längre önskar behålla den anställde. Att säga upp en person 

utan att arbetsbrist eller saklig grund föreligger strider mot de bestämmelser som finns i LAS 

§ 7. Som jag tar upp i nästkommande kapitel kan istället arbetsgivaren föreslå en alternativ 

lösning till problematiken och det är att avtala med den anställde att ge denne ersättning mot 

att avsluta dennes anställning, ett så kallat avgångsvederlag. Ett utköp sker i sådana fall 

genom en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och kommer enligt 

Unionen, Ledarnas A-kassa, Akassan Vision och Akademikernas A-kassa, tekniskt sett att 

räknas som uppsägning, oavsett vad som står på det skrivna avtalet
65

. Varför det är viktigt att 

skilja på huruvida arbetstagaren själv sagt upp sig eller om arbetsgivaren är den som sagt upp 

har att göra med vilken rättighet arbetstagaren har till A-kassa samt beräkning och skydd av 

sjukpenninggrundande inkomst från Försäkringskassan.
66

  

Om en överenskommelse om utköp inte kan nås mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och 

arbetsgivaren ändå väljer att säga upp personen har arbetstagaren möjlighet att driva frågan 

vidare till domstol genom att yrka på att uppsägningen är ogiltig. I det fall det blir en 

domstolsprocess har arbetstagaren rätt att kvarstå i anställning till dess att tvisten är avgjord, 
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 LAS § 39 st. 6 
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 Granberg, Otto, PAOU: personaladministration, HRM och organisationsutveckling s. 561 
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enligt LAS § 34. Skulle sedermera arbetsgivaren förlora i rätten och ändå vägra att behålla 

den anställde på arbetsplatsen är denne skyldig att utge skadestånd till arbetstagaren i enlighet 

med LAS § 39.  
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3. En alternativ lösning för avslutande av anställning 

Trots att inskränkningar av den fria uppsägningsrätten gjorts och att lagstiftningen säger att 

det måste föreligga saklig grund för att en uppsägning ska vara giltig, finns det en alternativ 

lösning att tillgå i fråga om avslutande av anställning. Denna alternativa lösning kräver en 

juridisk balansakt och handlar om att arbetsgivaren utger ersättning i utbyte mot att 

arbetstagarens anställning avslutas, trots att saklig grund för uppsägning inte föreligger. 

Lösningen måste sedan ske genom en överenskommelse mellan parterna och får inte röra sig 

om att den anställde blir provocerad att säga upp sig själv. Provocerad uppsägning anses 

föreligga i det fall en arbetsgivare ”genom otillbörligt handlande har förmått en anställd att 

själv säga upp sig”
67

 och räknas i lagens mening som en uppsägning utan saklig grund.
68

 

Att ingå ett avtal om utköp skall såldes vara frivilligt. Denna avtalsfrihet innebär att den som 

ges ett anbud har rätt att antingen neka till eller acceptera anbudet samt att vara med och 

utforma avtalet och dess villkor.
69

 Enligt Avtalslagens(AvtL) tredje kapitel får inte någon av 

parterna tvingas att skriva på avtalet om utköp genom våld, hot eller utpressning eller genom 

att ha blivit förledd, till exempel genom att någon av parterna inte håller sig till sanningen 

under de diskussioner som föranlett utköpet, eftersom det strider mot AvtL §§ 28-30. Avtalet 

är inte heller giltigt om det skett ett så kallat förklaringsmisstag som innebär att avtalet inte 

blev utformat på ett sådant vis som från början var överenskommet och att den som skrev 

avtalet borde varit medveten om det.
70

 Om avtalet är sådant att det skulle strida mot tro och 

heder att åberopa rättshandlingen som arbetstagaren företagit, det vill säga till exempel att 

arbetstagaren skrivit på avtalet utan att ha haft tillräcklig kunskap om vad avtalet faktiskt 

skulle komma innebära och att arbetsgivaren borde insett detta, räknas även detta som ett 

ogiltigt avtal.
71

 För att avtalet ska vara giltigt krävs att parterna är överens om villkoren i 

avtalet, det vill säga att arbetsgivaren fått accept från arbetstagaren.
72

 Detta kan ske muntligen 

eller skriftligen eller genom konkludent handlande.
73

 Det finns således inga formkrav på hur 

avtalet ska se ut för att vara giltigt, så länge det inte strider mot ovan uppräknade grunder för 

ogiltighet. Det finns också en tvingande generalklausul i AvtL
74

, som innebär att oskäliga 
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avtal ska förklaras ogiltiga eller jämkas.
75

 Enligt Lehrberg är syftet med den öppna 

formuleringen ”oskäligt” i paragrafen att lämna utrymme för rättslig tolkning i domstol.
76

 

Om en arbetsgivare vill förhandla fram en överenskommelse med en anställd om ett 

upphörande av anställning i utbyte mot att den anställde får ersättning finns det enligt Otto 

Granberg en tumregel vad gäller hur många månader avgångsvederlaget brukar baseras på. 

Denna tumregel är att den anställda får ett avgångsvederlag som motsvarar lönen av det 

dubbla antalet uppsägningsmånader, det vill säga att den anställde erbjuds sex månadslöner i 

avgångsvederlag om personens uppsägningstid är på tre månader.
77

 Enligt de uppgifter jag fått 

från Växjö kommun stämmer dessa antal månader i avgångsvederlag överens med vad 

normalfallet är när det gäller utköp inom även den organisationen.
78

 Enligt min kontakt på 

personalkontoret kan emellertid summan som erbjuds vara högre beroende på hur angelägen 

arbetsgivaren är att lösa situationen och om den arbetsrättsliga grunden är väldigt svag eller 

helt saknas.
79

 

För arbetsgivaren kan således personalutköp vara en alternativ lösning på den problematik 

som råder när det inte finns saklig grund för en regelrätt uppsägning. Dels kan diskussionerna 

om utköp föranletts av en tvist, men det kan också röra sig om att hjälpa ”en person som inte 

trivs eller fungerar på sin arbetsplats”
80

 att komma fram till att det är bättre att lämna 

arbetsplatsen än att stanna kvar i en icke fungerande arbetssituation.
81

  

För en arbetsgivare kan till exempel sex månadslöner i avgångsvederlag till en person vara en 

engångssumma som i sikt sparar pengar åt företaget dels för att en icke-fungerande anställd 

kan kosta pengar i form av sjuklön och dels för att samarbetsproblem i arbetsgruppen, 

underprestation och bristande kompetens kan påverka även andra anställda.
82

 Denna 

problematik kan i sin tur leda till att ytterligare problem uppstår och att olika delar av 

organisationen påverkas negativt. Dels kan andra anställda påverkas genom att trivseln på 

arbetsplatsen blir sämre eller att de till exempel får högre arbetsbelastning på grund av att 

någon i arbetsgruppen har hög sjukfrånvaro – vilket i sin tur kan leda till ökad stress och 
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därmed påverka arbetsmiljön för betydligt fler personer än vad som hade behövt vara 

nödvändigt. Sammantaget är detta faktorer som skulle kunna komma att påverka 

organisationen på det ekonomiska planet förutom utbetalning av sjuklön, till exempel i form 

av kostnader för produktionsbortfall och ökade kostnader för högre personalomsättning. 

Granberg förklarar att ”Självklart ska arbestgivaren lägga stor möda på att stödja och hjälpa 

medarbetare som inte fungerar tillfredsställande i jobbet. Men ibland är det bättre att inte 

försöka gå lagvägen för att få en anställd att sluta”
83

. 

Att ”[…]inte försöka gå lagvägen[…]”
84

 kan förvisso låta som om att utköp skulle handla om 

en icke laglig åtgärd, vilket inte är fallet. Det finns å ena sidan ingen rättslig reglering som 

reglerar utköp av personal, men det finns å andra sidan heller ingen rättslig reglering som 

förbjuder det. Så länge arbetsgivaren beaktar lagen i fråga om vad som är ett lagligt 

förfarande vid diskussionerna kring det eventuella utköp, så att situationen inte kan tolkas 

som ett försök till att provocera den anställda att säga upp sig, är förfarandet i sig inte ett 

olagligt sätt att avsluta en anställning på. Med detta sagt krävs därför en juridisk balansakt 

som beaktar olika intressen och där olika möjligheter utretts och erbjudits. Att erbjuda en 

anställd att bli utköpt kan därför ses som en möjlighet för både arbetsgivaren och 

arbetstagaren att gå vidare ifrån en annars ohållbar situation där inga andra lösningar kan nås.  

Skulle arbetsgivaren och den anställde som erbjuds utköp inte nå en överenskommelse och 

arbetsgivaren ändå inte skulle se några andra möjligheter än att genomföra uppsägningen, kan 

Granbergs uttryck ”att inte försöka gå lagvägen” få en annan innebörd. I detta fall är det 

fortfarande möjligt för arbetsgivaren att agera i strid med 7 § LAS och ändå inte behöva 

behålla den anställde. Skillnaden är då att summan som betalas ut i form av skadestånd kan bli 

högre än ett belopp baserat på till exempel sex månadslöner som i ovanstående exempel, 

beroende på den anställdes anställningstid. Sammanfattningsvis kan det således vara en bättre 

lösning att nå en överenskommelse med en person som inte fungerar i en organisation, än att 

agera i strid med lagen. Men även i det fall en arbetsgivare skulle agera i strid med 7 § LAS, 

kan denne ändå aldrig tvingas att bereda arbete för en person som inte längre fungerar i sin 

arbetssituation eller som inte längre är önskvärd på arbetsplatsen, även i det fall en 

uppsägning på sådana grunder blir ogiltigförklarad i domstol. Som jag redan nämnt i 

föregåendes kapitels utredning får arbetsgivaren i det fallet utge skadestånd i enlighet med 

LAS 39 §.  
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4. Utköp av anställda på Växjö kommun 2012-2014 
Växjö Kommun är en organisation som har cirka 7000 anställda och som är den största 

arbetsgivaren i kommunen.
85

 Det som kan avläsas i den statistik jag mottagit från Växjö 

Kommun är att av de anställda på kommunen är 80 % kvinnor och 20 % män.
86

 Av dessa 

innehas 62 % av chefspositionerna på kommunen av kvinnor och 38 % av chefspositionerna 

på kommunen av män.
87

  

Antalet utköpta personer under åren 2012-2014 uppgår enligt den mottagna statistiken till 57 

stycken.
88

 Av dessa är 37 st kvinnor och 20 st män, således utgör utköp av kvinnor 65 % av de 

totala utköpen och utköp av män  35 % av de totala utköpen.
89

  

En förklaring till varför kvinnor är överrepresenterade inom den offentliga sektorn kan, med 

bakgrund av min utredning i avsnitt 1.4, vara att kvinnor och män väljer utbildningar och 

yrken efter stereotypiska föreställningar om vad som är manliga respektive kvinnliga yrken.
90

 

Enligt min utredning i avsnitt 1.4 var de vanligaste yrkena bland kvinnor år 2010 vård- och 

omsorgsyrken följt av försäljare m.fl., städare och förskollärare/fritidspedagoger och 

redovisningsassistenter.
91

 Denna fördelning stämmer väl överens med hur situationen sett ut 

inom kommunen av de som köpts ut mellan åren 2012-2014, där 29 av totalt 37 kvinnor 

arbetat inom skola/vård/omsorg. I förhållande till de män som blivit utköpta som arbetat inom 

denna kategori står kvinnorna för 76 % och männen för 24 %.  

År 2012 köptes 22 personer ut, varav tolv var kvinnor(55 %) och tio var män(45 %).
92

 

Procentuellt innebär det en snedfördelning av utköpen som skett på kommunen i förhållande 

till antalet anställda av respektive kön. Detta eftersom fler kvinnor(80 %) än män(20 %) var 

anställda inom kommunen, och därför borde stått för en större del av utköpen än vad utfallet 

visar.
93
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År 2013 köptes 22 personer ut varav 14 personer var kvinnor(64 %) och åtta var män(36 

%).
94

Även detta år borde utköpta kvinnor stått för en större del av utköpen om det skulle 

stämma överens med den totala procentuella fördelningen av anställda av respektive kön.  

År 2014 köptes 13 personer ut varav 11 personer var kvinnor(85 %) och två personer var 

män(15 %). 
95

 Detta år skiljer sig från tidigare år eftersom skillnaden mellan antalet utköpta 

män och kvinnor har balanserats i förhållande till det totala antalet anställda inom kommunen 

av respektive kön. Dock har siffrorna slagit över till kvinnornas nackdel eftersom fler kvinnor 

än män i förhållande till det totala antalet anställda inom kommunen blivit utköpta.  

Vid den totala sammanläggningen av alla tre år pekar siffrorna inte på att fördelningen är 

snedställd på så vis att kvinnor är dominerande bland de utköpta, utan snarare tvärtom. Detta 

eftersom kvinnor är dominerande bland de anställda inom kommunen(80 %) och att de 

kvinnor som blivit utköpta endast utgör 65 % av det totala antalet utköpta personer under de 

undersökta åren.
96

 Om utköpen hade varit jämställda och stämt överens med det totala antalet 

anställda inom kommunen av respektive kön borde männen stått för 20 % av de utköpta 

personerna under de undersökta tre åren, och inte som min utredning visar 35 %.
97

 Intressant 

är också att det totala antalet utköp som kommunen gjort under åren 2012-2014 minskade 

drastiskt från 2013 till 2014. År 2012 och 2013 köptes lika många personer ut, det vill säga 22 

st/år, men år 2014 köptes endast 13 personer ut.
98

 Det är nästan en halvering av antalet 

utköpta personer.  

I fråga om vilken yrkeskategori flest män som blivit utköpta från kommunen arbetat inom, 

procentuellt sett, är natur/teknik den vanligaste kategorin, följt av ekonomi/administration och 

därefter skola/vård/omsorg.
99

 Inom kategorin natur/teknik finns ingen kvinna representerad 

bland de som blivit utköpta från kommunen.
100

 Sammanfattningsvis är denna fördelning långt 

ifrån jämställd eftersom 100 % av de som blivit utköpta som arbetat inom natur/teknik var 

män och att 76 % av de som blivit utköpta som arbetat inom skola/vård/omsorg samt 67 % av 

de som blivit utköpta som arbetat inom ekonomi/administration var kvinnor. 
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Det framgår inte av min utredning hur könsfördelningen i fråga om utköp förhåller sig till 

könsfördelningen inom respektive yrkeskategori i kommunen överlag, men faktum kvarstår 

att min undersökning indikerar på stora skillnader. Om de skillnader som är representerade i 

min undersökning skulle vara en indikator för hur könsfördelningen inom respektive 

yrkeskategori ser ut inom kommunens organisation överlag, skulle dessa skillnader kunna 

förklaras med den könssocialiseringsteori vad gäller yrkesval, som presenteras i avsnitt 1.4. 

Enligt denna teori tenderar kvinnor att välja utbildning och yrke som är stereotypiskt 

kvinnliga och män tenderar att välja utbildning och yrke som är stereotypiskt manliga.
101

  I 

detta fall skulle därför snedfördelningen i fråga om kön bland de personer som köpts ut från 

kommunen inom yrkeskategorierna skola/vård/omsorg och teknik/natur kunna förklaras 

genom stereotypiska utbildnings- och yrkesval snarare än en ojämlikhet i fråga om vilket kön 

som köps ut oftare än det andra inom vissa specifika yrkesområden. 

En annan jämställdhetsproblematik i min utredning rör de personer som blivit utköpta som 

haft ett arbete med chefsposition. Under åren 2012-2014 köptes tre personer inom denna 

kategori ut från kommunen och av dessa personer var två stycken rektorer och en 

enhetschef.
102

 Alla tre var kvinnor.
103

 Eftersom kvinnor utgör 80 % av alla anställda inom 

kommunen innebär det att utköpen av de tre kvinnorna med chefsposition, procentuellt sett, 

stämmer med antalet anställda inom kommunen överlag, det vill säga att endast var femte 

utköpt person borde vara en man.
104

 Dessa siffror skulle alltså kunna peka på att det inte råder 

ojämlikhet mellan i könen i fråga om utköpta personer med chefsbefattning. Vid en närmare 

undersökning av det totala antalet kvinnor och män på chefspositioner inom kommunen blir 

dock slutsatsen en annan. Av det totala antalet chefer inom kommunen utgör kvinnor 62 % 

och män 38 % 
105

 vilket, om det rådde jämlikhet mellan könen, innebär att minst en av de 

utköpta personerna med chefsposition borde varit man.  
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5. Analys 
De regleringar som finns på EU-nivå gällande arbetsrätt och anställningsskydd är ur ett 

svenskt perspektiv, med bakgrund av min utredning, begränsade. En gemensam nämnare är 

dock rätten till skydd mot att bli uppsagd utan saklig grund. I min utredning framkommer att 

den svenska arbetsrätten i fråga om uppsägning utan saklig grund har anor från 1930-talet
106

, 

och att samma rätt till skydd finns med i Europeiska Unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna
107

.  

Rätten som återfinns i Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna till 

skydd mot att bli uppsagd utan saklig grund, är yngre än det svenska skyddet, vilket ger 

uttryck för att Sverige har en stark tradition av anställningsskydd som påverkat, snarare än 

påverkas, av den rättsliga regleringen på EU-nivå i fråga om anställningsskydd. Detta stöds 

också av det faktum att svenskt arbetsrättslig lagstiftningen inte behövts anpassas särskilt 

mycket till arbetsrättslig reglering på EU-nivå.
108

 Det skulle vidare kunna betyda att Sverige 

skulle kunna ses som ett föregångsland i fråga om arbetsrättslig reglering inom Europeiska 

Unionen. 

När det kommer till Europa 2020 och den strategi och målsättning som satts upp gällande 

sysselsättning och konceptet flexicurity, som ryms inom denna strategi, kan inte min 

utredning ge ett fullödigt svar på i vilken mån Sverige uppfyller strävan att nå dessa mål, men 

det har heller inte varit avsikten. Däremot kan begreppet flexicurity kopplas samman med 

utredningen av det svenska anställningsskyddet i fråga om uppsägning och avslutande av 

anställning genom en alternativ lösning. Enligt det koncept som inryms i flexicurity ska en 

anställning vara både trygg och flexibel
109

 och enligt det svenska anställningsskyddet är 

arbetstagaren skyddad mot att bli uppsagd utan saklig grund
110

, en formulering som i högsta 

grad är just flexibel. Detta eftersom en arbetsgivare i Sverige, med bakgrund av min 

utredning, har en möjlighet att på laglig väg genom en överenskommelse med arbetstagaren 

avsluta dennes anställning; ett så kallat personalutköp, trots att saklig grund för uppsägning 

inte föreligger. När ett sådant avtal kommit till stånd har avtalsrätten tagit över från 

arbetsrätten, och istället för att LAS och dess grunder för uppsägning är aktuellt regleras 

istället villkoren för anställningens avslutande och avtalets giltighet genom Avtalslagen. 
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Vad gäller frågan om den anställningstrygghet som också inbegrips i flexicurity kan det 

svenska förfarandet vid personalutköp dock vara tveksamt. Självklart ska ett utköp alltid vara 

en överenskommelse där den anställde ger upp sitt anställningsskydd i utbyte mot ekonomisk 

kompensation för att anställningen ska avslutas, frågan är dock om inte överenskommelsen 

kan påverkas av arbetstagarens beroendeställning till arbetsgivaren. Utköpet i sig är inte 

olagligt, men enligt min utredning skulle den anställningstrygghet som både EU-arbetsrätten 

och den svenska arbetsrätten strävar efter kunna verka något overksam när en 

överenskommelse helt lagenligt kan träffas där den svagare parten, mot ekonomisk 

kompensation, ger upp sitt anställningsskydd. Den svagare parten har självklart del i 

uppgörelsen och utan dennes medgivande kan inget avtal om utköp komma till stånd. Men 

även om allting gått rätt till, enligt lagens ramar, kan en viss moralisk problematik uppstå. 

Detta på grund av det faktum att arbetstagaren är den svagare parten i förhållande till 

arbetsgivaren. 

För att sammanfatta svaret på min frågeställning hur svensk arbetsrättslig lagstiftning 

förhåller sig till EU-arbetsrättslig reglering i fråga om anställningsskydd blir svaret att svensk 

arbetsrättslig lagstiftning, med bakgrund av min utredning, ger ett mer specifikt skydd än vad 

EU-arbetsrätten gör. Formuleringen av LAS 7 § ger dock utrymme för viss rättslig tolkning i 

fråga om vad saklig grund för uppsägning innebär. Även i det fall saklig grund inte föreligger 

finns det dessutom en fullt laglig alternativ väg att gå, där arbetsrätten kliver åt sidan för att 

lämna plats åt avtalsrätten; det vill säga i det fall både arbetsgivare och arbetstagare är överens 

om ett avtal rörande utköp av arbetstagaren. Skulle arbetstagaren inte vara överens med sin 

arbetsgivare om att ett utköp är aktuellt har arbetsgivaren likväl en laglig rätt att inte behålla 

arbetstagaren även om uppsägningen skulle ogiltigförklaras i domstol. Konsekvensen av ett 

sådant handlande skulle leda till skadestånd i enlighet med LAS 39 §.  

Som arbetsgivare kan en situation där en anställd inte längre är positiv för organisationen men 

där inga sakliga grunder för uppsägning föreligger verka som en hopplös situation. 

Arbetsgivaren har kanske gjort allt som står i dennes makt att vända på situationen, denne har 

kanske omplacerat arbetstagaren, denne har kanske använd sig av extern hjälp i form av 

företagshälsovård och ändå förblir situationen för arbetstagaren negativ. Med bakgrund av 

min utredning kan det i en sådan situation vara ett alternativ att diskutera med arbetstagaren 

om möjligheten för denne att bli utköpt från organisationen. Orsakerna till att den negativa 

situationen uppkommit kan vara många och kan eventuellt även bero på saker som skett 

utanför organisationens väggar. Arbetsgivaren kan ha tagit sitt ansvar men utan att ha kommit 
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vidare. Å ena sidan är arbetsgivaren primärt bunden av de regleringar som finns i LAS 7 § 

och kan därför inte säga upp en arbetstagare utan att saklig grund kan påvisas, å andra sidan 

måste arbestgivaren ha en fungerande organisation.  

I det fall ett eventuellt utköp skulle komma att aktualiseras behöver arbetsgivaren, enligt min 

utredning, agera på ett försiktigt sätt och beakta vad lagen säger även om just 

utköpsförfarandet i sig inte är reglerat i lag. Dels måste arbetsgivaren hantera diskussionen 

om utköp på ett sådant sätt att avtalet i efterhand inte kan framstå som ett försök till att denne 

försökt provocera den anställda att själv säga upp sig. Detta genom att till exempel ge den 

anställda alternativen att antingen säga upp sig själv eller välja uppsägning från arbetsgivarens 

sida, eller till exempel att arbetsgivaren agerar på något annat felaktigt vis  som leder till att 

den anställda provoceras till att säga upp sig. Dessa två exempel som rör provocerad 

uppsägning skulle, med bakgrund av min utredning, kunna leda till ogiltigförklarade i domstol 

och alternativen är då att uppsägningen hävs eller att arbetsgivaren får betala skadestånd i 

enlighet med LAS 39 § om denne vägrar rätta sig efter domen.  

Om själva förfarandet går rätt till och överenskommelsen om utköp leder till ett avtal mellan 

arbetsgivaren och arbetstagaren är det viktigt att arbetsgivaren ser till att avtalet inte strider 

mot regleringarna i Avtalslagen. Till exempel måste arbetstagaren, med bakgrund av min 

utredning, ha förstått innebörden av avtalet och dess konsekvenser och inga tveksamheter får 

finnas kring huruvida arbetsgivaren varit sanningsenlig med den information denne 

presenterat för arbetstagaren under diskussionerna som föranlett avtalet. På grund av detta 

måste arbetsgivaren vara mycket noggrann med att först följa de rättsliga ramar som reglerar 

ogiltig uppsägning och sedan de rättslig ramar som reglerar ett avtals giltighet. 

Om allting gått rätt till och ett utköp blir verklighet kan lösningen bli positiv både för 

arbetsgivaren och för arbetstagaren. För arbetsgivarens sida kan organisationen lämna en 

negativ situation bakom sig och för arbetstagaren kan denna får en chans att gå vidare till en 

ny situation som inte längre inkluderar en negativ arbetssituation, och samtidigt få behålla 

samma ekonomiska standard som när den arbetade, under den tid som avgångsvederlaget 

sträcker sig.  

Även om allting rent lagligen gått rätt till finns dock, med bakgrund av min utredning, en viss 

moralisk problematik kvar. Den gäller förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, 

vilket präglas av en hierarkisk struktur där arbetstagaren är den svagare parten i förhållande 

till arbetsgivaren, på grund av sin beroendeställning mot arbetsgivaren.  Att som arbetstagare 
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bli medveten om att inte längre vara viktig för en organisation och att arbetsgivaren de facto 

vill få till ett utköp kan, även om allting gått rätt till rent lagligt, innebära att arbetstagaren inte 

längre känner sig välkommen på arbetsplatsen. Även i de fall en arbetstagare inte provoceras 

att säga upp sig eller tvingas att acceptera ett avtal, kan kanske själva vetskapen om att inte 

längre vara önskvärd på arbetsplatsen leda till att arbetstagaren accepterar ett avtal om utköp, 

trots att personen i fråga kanske inte egentligen anser att det är den bästa lösningen.  

I ett sådant fall där en arbetstagare inte har styrka nog att gå emot sin arbetsgivare eller till 

exempel inte vågar yttra sig om att den inte håller med den hierarkiskt högre stående 

arbetsgivaren kan det anställningsskydd som arbetstagaren har genom LAS verka 

ovidkommande. Arbetstagaren har självklart alla möjligheter att neka till att gå med på ett 

utköp, men frågan är i vilket läge en person är som kanske länge upplevt sin arbetssituation 

som negativ och som vet att arbetsgivaren inte längre önskar ha kvar personen i anställning. I 

den situationen är det kanske helt enkelt lättare för arbetstagaren att acceptera ett 

avgångsvederlag än att ställa krav på sin arbetsgivare om ytterligare åtgärder för att få 

situationen på arbetsplatsen att fungera, även om det kanske är det som arbetstagaren hellre 

hade önskat än att bli utköpt.  

Om en arbetstagare skulle neka till att bli utköpt kan situationen ändå leda till att denne 

förlorar sin anställning. Arbetsgivaren kan, med bakgrund av min utredning, välja att säga upp 

arbetstagaren utan att saklig grund föreligger i strid med LAS 7 §, och även om uppsägningen 

ogiltigförklaras i domstol kan arbetsgivaren ändå aldrig tvingas att behålla den anställda. Ett 

sådant handlande, att vägra att rätta sig efter en dom, skulle dock leda till att arbetsgivaren blir 

skadeståndsskyldighet i enlighet med LAS 39 §. Summan som arbetsgivaren i det fallet blir 

skyldig att utge skulle dock, med bakgrund av min utredning, bli avsevärt mycket högre än 

vad som hade varit fallet vid ett accepterat utköp. 

Skulle däremot en arbetstagare neka till att bli utköpt och arbetsgivaren väljer att inte säga 

upp personen kan situationen antingen återgå till den som rådde före diskussionerna om 

utköp, att situationen blir värre eller att diskussionerna om utköp faktiskt leder till en möjlig 

lösning som inte alls behöver innebära avslutande av arbetstagarens anställning. Om båda 

parter är medvetna om att situationen på arbetsplatsen är så pass negativ att dess allvar lett till 

diskussioner om utköp kanske en gemensam ny ansträngning skulle kunna komma till stånd. 

Från arbetsgivarens sida kanske denne på grund av arbetstagarens nekande förstår att 

arbetstagaren är villig att arbeta för en gemensam lösning eftersom denne kanske trivs på sitt 
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arbete även om situationen på något vis varit negativ. Dessutom kanske arbetsgivaren, vid ett 

nekande av utköp från arbetstagarens, skulle inse att försöken till att nå en lösning på den 

negativa situationen inte varit tillräckliga eller de helt enkelt inte skett på ett adekvat sätt. I 

detta fall skulle diskussioner om utköp, som inte skulle leda till utköp, ändå kunna leda till en 

positiv förändring på arbetsplatsen.  

I min utredning av situationen rörande utköp på Växjö Kommun framkom att 57 personer 

köpts ut mellan åren 2012 och 2014 och att 65 % av de utköpta personerna varit kvinnor samt 

att 35 % av de utköpta personerna varit män.
111

 Dessa procentuella skillnader påvisar en 

snedfördelning mellan könen och antalet utköp i förhållande till det totala antalet anställda av 

respektive kön. Om det totala antalet utköp varit jämställt mellan könen borde män varit 

föremål för 20 % av de totala antalen utköp och inte 35 % som de totala siffrorna under åren 

2012-2014 visar.
112

 Siffrorna har förvisso varierat under åren och i min utredning 

framkommer att mellan åren 2012-2014 köptes flest män ut under år 2012 och minst antal 

män under år 2014.
113

 Vidare visar siffrorna att utköp av män har minskat från år 2012 till år 

2014, och att det under det sistnämnda året endast köptes ut 15 % män i förhållande till 85 % 

utköpta kvinnor.
114

 Dessa siffror indikerar på att antalet utköpta män respektive kvinnor kan 

förändras över tid, men också att det procentuella antalet utköpta män blivit färre under de 

undersökta åren samtidigt som det procentuella antalet utköpta kvinnor ökat.
115

  

I förhållande till min utredning om jämställdhet på arbetsmarkanden framgår att män i större 

utsträckning än kvinnor har högt uppsatta positioner
116

, men inom en organisation som Växjö 

Kommun, där kvinnor är överrepresenterade bland de anställda(80 %), skulle det inte vara 

konstigt om fler kvinnor än män hade högre positioner. Faktum är att chefspositionerna inom 

kommunen innehas av fler kvinnor(62 %) än av män(38 %). I min utredning framkommer att 

denna fördelning av chefspositioner inte är jämnt fördelad i förhållande till det totala 

procentuella antalet anställda av respektive kön. Om den procentuella fördelningen av 

chefstjänster på kommunen skulle vara jämställd, hade det krävts att kvinnor innehade 80 % 

av alla chefstjänster och inte 62 % som är fallet under de undersökta åren. Men eftersom det 

också framgår i min utredning att män i större utsträckning än kvinnor innehar chefspositioner 
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kan denna snedfördelning förklaras av den snedfördelning som råder på arbetsmarknaden 

överlag.
117

  

Min undersökning visar dock på en annan intressant skillnad i fråga om chefspositioner inom 

kommunen, och det rör antalet utköpta personer av respektive kön inom denna kategori. De 

personer som blivit utköpta som innehaft en chefsposition har nämligen alla varit kvinnor.
118

 

Med bakgrund av min utredning vill jag därför hävda att det inom denna yrkeskategori av 

utköpta personer finns en snedfördelning som är ojämlik, till det kvinnliga könets nackdel. Jag 

är medveten om att urvalet inte är stort(tre personer), och att jag endast undersökt utköp under 

tre års tid, men enligt den procentuella könsfördelningen i fråga om chefspositioner överlag 

inom kommunen borde åtminstone en av de utköpta personerna som innehaft en chefsposition 

varit av det manliga könet.  

Varför det finns en snedfördelning på detta område skulle kunna förklaras genom 

könssocialiseringsteorin i fråga om den hierarkiska maktstrukturen i arbetslivet
119

 och genom 

den språksociologiska teori
120

 som framställts av Einarsson. Denna maktstruktur visar sig 

bland annat genom det faktum att män oftare än kvinnor innehar högre positioner på 

arbetsmarknaden
121

, trots att kvinnor oftare än män har eftergymnasial utbildning
122

. 

Maktstrukturen visar sig också, enligt Einarssons språksociologiska teori, genom att män 

oftare har mer taltid än kvinnor i offentliga sammanhang och att kvinnor oftare än män blir 

avbrutna när de talar.
123

  

En förklaring till varför fler kvinnor med chefsposition än män med chefsposition köpts ut 

från Växjö kommun skulle således kunna fås genom ovanstående teorier. Detta eftersom den 

kvinnliga chefen går emot den rådande norm som finns i samhället att chefspositioner innehas 

av någon som representerar det manliga könet
124

. Dessutom är den kvinnliga chefen mer 

utsatt vid till exempel möten eftersom hon dels inte får komma till tals lika mycket som sina 

manliga kollegor och dels därför att risken att hon blir avbruten när hon kommer till tals är 

större än om hon vore av det manliga könet.
125

 På detta vis skulle en kvinnlig chef som tar 
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mycket taltid i anspråk kunna ses som en besvärligare chef än sina manliga kollegor, eftersom 

hon bryter mot normen; dels på grund av hon är kvinna och uppbär en chefsposition och dels 

eftersom hon ser till att ta lika mycket taltid i anspråk som sina manliga kollegor.  

Situationen inom Växjö kommun rörande utköp av personer med chefsposition skulle därför 

kunna förklaras med att kvinnliga chefer i högre utsträckning än män ses som avvikare från 

den norm som rör vilket kön som oftare än det andra uppbär en sådan position. Detta skulle i 

sin tur kunna förklara varför inte en enda man med chefsposition blivit utköpt från kommunen 

under de undersökta åren. Detta eftersom männen helt enkelt har en fördel i sitt chefskap 

enbart på grund av att de är män och inte behöver slåss mot rådande normer och struktur på 

samma vis som en kvinnlig chef måste göra.  

Oavsett vilka anledningar utköpen av de tre kvinnorna med chefsposition varit, blir slutsatsen 

ändå att situationen rörande utköp, inom Växjö kommun, i detta avseende inte jämställd. 

Vilket skulle kunna bero på det faktum att kvinnliga chefer är normbrytare och att det skulle 

kunna påverka deras arbetssituation och deras förhållande till sina manliga kollegor och 

överordnade negativt. Detta skulle också kunna leda till att fler kvinnor med chefsposition än 

män med chefsposition ställs inför en utköps-situation. Det framgår inte i min utredning av 

utköpen inom kommunen hur många personer med chefsposition som ställts inför en utköps-

situation under de undersökta åren. På grund av det kan jag därför inte med säkerhet heller 

påstå att fler kvinnor än män faktiskt ställts inför en sådan situation. Oavsett hur många dessa 

personer än varit, och vilket kön de har, kvarstår ändå det faktum att de personer med 

chefsposition som köpts ut från kommunen under åren 2012-2014 varit enbart av det 

kvinnliga könet.  
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6. Slutsats 

Syftet med den här uppsatsen var att belysa personalutköp ur de olika perspektiv som gör sig 

aktuella när det kommer till den juridiska balansakt som förfarandet innebär. Dels har jag 

utrett lagstadgade regleringar kring anställningsskydd på nationell och internationell nivå och 

dels har jag utrett vad den praktiska tillämpningen vid personalutköp innebär. Jag har också 

utrett situationen gällande personalutköp som skett av anställda på Växjö kommun och 

analyserat dessa ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Min första frågeställning rör hur det svenska anställningsskyddet förhåller sig till reglering av 

anställningsskydd på EU-nivå, vilket jag i min analys kommer fram till är att det svenska 

skyddet är mer specifikt än det på EU-nivå. Gemensamt för de båda rättssystemen är att de 

har regleringar som begränsar den fria uppsägningsrätten så tillvida att arbetstagare ska vara 

skyddade mot uppsägning utan saklig grund. Det framkommer också att det enligt Europa 

2020-strategin internationellt ska strävas efter att anställningar ska vara både flexibla och 

trygga(flexicurity), vilket lättast uppnås om arbetsgivare har vid rätt att omplacera 

arbetstagare och att arbetstagare har en flexibel möjlighet att både växa inom den organisation 

där de är anställda men också en flexibel möjlighet att byta arbete och arbetsgivare.  

I min analys kommer jag fram till att personalutköp utgör en flexibel lösning för arbetsgivare 

att avsluta en anställning för en person som inte längre fungerar i en organisation, men också 

att utköpet de facto kan leda till öppnade möjligheter för arbetstagaren. Detta eftersom ett 

utköp innebär en flexibel lösning för dennes situation, med bakgrund av min utredning, som 

skulle kunna underlätta bytet från ett arbete till ett annat. Således skulle förfarandet vid 

personalutköp kunna ses som helt i linje med flexicurity-konceptet, detta eftersom ett utköp 

kan ge arbetstagaren ekonomisk trygghet under den tid som denne letar efter ett nytt arbete. 

Dock kan tryggheten inom flexicurity-konceptet, i fråga om personalutköp, ifrågasättas 

eftersom den lagstadgade rätt som finns för en arbetstagare att vara skyddad mot uppsägning 

utan saklig grund blir utan verkan i en utköpssituation. Detta eftersom personalutköp innebär 

att den trygghet en anställning ger byts ut mot pengar och det skydd som LAS gett övergår till 

det skydd som stadgas i AvtL i fråga om ett avtals giltighet. Arbetstagaren har självklart rätt 

att neka till att gå med på att bli utköpt från organisationen, men jag ställer mig frågande till 

hur många arbetstagare som är i stånd att neka till detta när de väl fått reda på att 

arbetsgivaren inte längre önskar behålla dem i anställning.  

 

Den praktiska tillämpning som personalutköp innebär utgör inte ett lagstridigt förfarande. Å 
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ena sidan stadgar LAS 7 § att en uppsägning måste vara sakligt grundad för att vara giltig å 

andra sidan stadgar LAS 39 § att det finns en möjlighet för arbetsgivare att inte rätta sig efter 

en dom som rör ogiltig uppsägning där denne förlorat, så länge som denne betalar ett visst 

skadestånd till den drabbade före detta arbetstagaren. Vid närmare undersökning av LAS 39 § 

säger denna paragraf att det är ett fullt godkänt handlande att inte rätta sig efter de 

bestämmelser som finns i LAS 7 §, så länge det finns ekonomi för att betala ut de skadestånd 

som beräknas enligt LAS 39 §. Med detta sagt är det också ett fullt godkänt handlade att 

utanför domstolens väggar avtala med en anställd om att ge denne ett avgångsvederlag i 

utbyte mot att avtala om avslutande av dennes anställning. På så vis hålls domstolen utanför 

uppsägningssituationen, arbetsgivaren bryter inte mot lagen och arbetstagaren får ekonomisk 

kompensation, vilket kan tyckas vara en win-win situation för alla inblandade.  

Med bakgrund av min utredning är jag förvisso tveksam till om utköpssituationen, rent 

moraliskt, kan ses som jämbördig på alla nivåer eftersom arbetstagaren är i beroendeställning 

till arbetsgivaren. Syftet med min frågeställning, om hur den praktiska tillämpningen vid 

personalutköp förhåller sig till det skydd som regleras LAS 7 §, var emellertid inte att utreda 

den moraliska aspekten av personalutköp, utan endast hur tillämpningen förhåller sig till LAS 

7 §. Svaret på denna frågeställning blir därför att ett personalutköp förhåller sig till LAS 7 § 

på så vis att denna lagregel blir utan verkan när arbetstagaren väl valt att skriva på 

utköpsavtalet. Däremot är LAS 7 § viktig för arbetsgivaren att beakta innan ett utköpsavtal 

kommer till stånd så att diskussionerna angående ett eventuellt utköp inte kan likställas med 

provocerad uppsägning. Vidare har arbetsgivaren, i det fall ett eventuellt utköp diskuteras 

men inte blir verklighet en fortsatt skyldighet att, i enlighet med LAS 7 §, omplacera 

arbetstagaren för att på så vis försöka nå en lösning på den negativa situationen.  

För att undersöka situationen inom Växjö kommun gällande personalutköp har jag valt att 

använda mig av ett jämställdhetsperspektiv. Varför jämställdhet är ett viktigt perspektiv i 

fråga om utköp är därför att arbetsmarknaden i fråga om könsfördelning inom vissa branscher 

och yrken, med bakgrund av min utredning, inte är jämställd och att både utbildnings- och 

yrkesval många gånger bygger på föreställda bilder av vad som är ett typiskt manlig eller 

kvinnligt yrke. Strukturen i fråga vilket kön som är överrepresenterat inom Växjö kommun 

stämmer väl överens med den utredning av arbetsmarknaden som presenteras i min utredning, 

det vill säga att kvinnor är överrepresenterade i den offentliga sektorn.  Således är också 

antalet kvinnor överrepresenterade i de utköp som kommunen gjort mellan åren 2012-2014.  

Intressant är dock att det finns en procentuell snedfördelning av utköpen i fråga om antalet 
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män som köpts ut under de undersökta åren. Totalt sett, under de undersökta tre åren, är dessa 

fler än det procentuella antalet män i kommunen överlag, men antalet utköpta män har också 

förändrats över tid och minskat från år 2012 till år 2014. Utköpen har överlag minskat i antal 

under de tre undersökta åren, men anmärkningsvärt är att utköpen av kvinnor procentuellt sett 

har ökat från 2012 till 2014.  

I min utredning av de personalutköp som skett inom kommunen framkom dock att det finns 

en viss ojämställdhet i fråga om utköp av anställda med chefsposition. I detta fall har utköpen 

av anställda med chefsposition, under de undersökta tre åren, enbart varit kvinnor. Till antal är 

dessa kvinnor tre stycken, vilket innebär att antalet utköpta anställda med chefsposition inte är 

många i förhållande till det sammanlagda antalet, 57 stycken, utköp som skett under de 

undersökta åren. Enligt min undersökning visar dock den procentuella könsfördelningen av 

chefer i kommunen att 62 % av är kvinnor och att 38 % är män. Rent statistiskt innebär det att 

åtminstone en av de utköpta anställda med chefsposition borde varit man.  

Jag gör i min analys av dessa utköp en ansats till att förklara snedfördelningen genom att 

använda mig av könssocialiseringsteori och språksociologisk teori. Igenom dessa förstås att 

kvinnor som är chefer till viss del är normbrytare eftersom chefspositioner oftare uppbärs av 

män än av kvinnor och att män i högre grad får ta plats i offentliga talutrymmen och att 

kvinnor i högre utsträckning än män blir avbrutna när de talar. Det dessa två teorier 

sammantaget säger är att kvinnor som är chefer är normbrytare enbart på grund av att de är 

kvinnor och chefer och att de bryter mot normen om de tar upp lika mycket taltid som sina 

manliga kollegor. Detta innebär, med bakgrund av min utredning, att kvinnliga chefer skulle 

kunna anses ha en mer utsatt position på arbetsplatsen än sina manliga kollegor. Vilket i sin 

tur, med bakgrund av min utredning, skulle kunna förklara varför inte en enda man är 

representerad i de utköp av anställda med chefsposition som skett inom kommunen under åren 

2012-2014. 
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7. Framtida forskning 
Inom det fält som den här uppsatsen rör sig finns många olika perspektiv att se på 

personalutköp ur, jag har endast tagit upp några. Förhoppningsvis har min utredning väckt 

frågor hos läsaren som skulle kunna leda till framtida forskning inom ämnet. För min del har 

det under arbetets gång väckts frågor som till exempel rör hur personalutköp förhåller sig till 

exempel till Arbetsmiljölagen och den psykosociala arbetsmiljön för arbetstagare.    

Vidare har frågor uppkommit som till exempel rör hur organisationer som är 

överrepresenterade av anställda av det manliga könet står sig i förhållande till Växjö kommun 

i fråga om antal utköpta personer. Intressant vore också att undersöka hur situationen kring 

personalutköp i en organisation i det privata näringslivet med en jämställd könsfördelning 

skulle kunna se ut i fråga om antalet utköpta personer av respektive kön. Det vore också 

intressant att göra djupintervjuer med dels arbetsgivare och dels med personer som blivit 

utköpta för att få en djupare förståelse för hur respektive part ser på utköpssituationen.  

 

I fråga om de utköp som skett på Växjö kommun vore det intressant att göra en djupare studie 

kring varför utköpen nästan halverats mellan åren 2013 och 2014. Har det skett något 

förändringsarbete som bidragit till de minskade utköpen eller har någon organisatorisk eller 

politisk förändring skett? En annan intressant aspekt ur det perspektivet att utköpen inom 

kommunen minskat är att det under de undersökta tre åren skett en procentuell ökning av 

antalet utköpta kvinnor i förhållande till antalet utköpta män. Forskning kring varför 

situationen förändrats på det viset vore väldigt intressant att både göra och läsa.  

 

Eftersom min utredning av den europarättsliga regleringen, på grund av det här arbetets 

omfattning, endast gjorts översiktligt vore det intressant att gå djupare in på det området. Det 

vore till exempel intressant att studera konceptet Flexicurity mer ingående och vad Sverige 

gör för att implementera Flexicurity i arbetslivet samt hur begreppet tolkas av andra EU-

länder. Det vore också intressant att göra en mer djupgående analys av det övergripande 

svenska arbetsrättsliga skyddet i förhållande till bestämmelser på EU-nivå.  
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Bilaga 1 

Statistik från Växjö kommun(personlig kommunikation, se referenslista). 

Totalt anställda kvinnor i procent under åren 2012-2014 = 80 % 

Totalt anställda män i procent under åren 2012-2014 = 20 % 

Totalt anställda kvinnor på chefspositioner under åren 2012-2014 = 62 % 

Totalt anställda män på chefspositioner under åren 2012-2014 = 38 % 

Utköp under åren 2012-2014: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enskilt utvecklingsprogram har, enligt min kontakt på Personalkontoret, också använts för att 

underlätta omplaceringar(står som Omplacering i listan ovan). Eftersom dessa inte blivit 

utköpta från kommunen räknar jag ej med dessa bland de utköpta.   



  Wilson 870405 
 

37 
 

Bilaga 2 
Uträkning av skillnader gällande utköp inom Växjö kommun. Siffrorna är baserade på 

statistiken från Bilaga 1.  

 Antal utköpta under 2012: 22 st  

Män: 10 st = 45 %, Kvinnor: 12 st = 55 % 

 Antal utköpta under 2013: 22 st 

Män: 8 st = 36 %, Kvinnor: 14 st = 64 % 

 Antal utköpta under 2014: 13 st 

Män: 2 st = 15 %, Kvinnor 11 st = 85 %  

 Antal utköpta personer totalt 2012-2014 =  57 st 

Procentuella skillnader, totalt mellan åren 2012-2014 

 Antal män som blivit utköpta: 20 st = 35 % 

 Antal kvinnor som blivit utköpta : 37 st = 65 % 

Yrkeskategorisering:  

Skola/Vård/Omsorg: elevassistent, lärare, förskollärare, personlig assistens, socialsekreterare, 

undersköterska, barnskötare, dagbarnvårdare, skolresurs, vårdbiträde, vårdare =  38st 

 Män inom SVO: 9 st = 24 % 

 Kvinnor inom SVO: 29 st = 76 % 

Natur/Teknik: parkarbetare, vaktmästare, skogsarbetare, återvinningsarbetare, 

renhållningsarbetare, förman = 10 st, alla män (100 %) 

Ekonomi/administration: ekonom, personalspecialist, verksamhetsutvecklare = 3 st, en 

man(33 %), två kvinnor(67 %) 

Övrigt: Kock, ekonomibiträde, servicebiträde = 3 st kvinnor 

Chefsposition: rektor, enhetschef = 3 st kvinnor  

 


