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Abstract 
This thesis aims to highlight the problems with statutory employment protection 

available to workers when the employer imposes new qualification requirements in 

connection with the reorganization. The purpose of this thesis is also that from an 

intersectional perspective, examine the societal implications employers for new skill 

requirements, in the knowledge society. The methods used to fulfill the purpose of the 

essay is legal dogmatic. This has been applied in order to determine what is the law in 

relation to the new qualification requirements at the reorganization of the business. 

Furthermore has a sociological analysis applied to study the social implications 

employers new qualification requirements may be. This analysis has assumed an 

intersectional perspective of power. The conclusions that emerged through the essay 

indicates the law of  today primarily protects workers with formal qualifications as 

university education or vocational training. Informal qualifications in terms of 

experience and length of employment is not as highly valued. Furthermore, it has been 

concluded that the strongest protection for workers in today's labor is itself being an 

active part in providing themselves with the skills and knowledge their current job 

seems to require. The impact of the new formal proficiency requirements may in society 

from an intersectional perspective are that it shapes new classes in society by those who 

lack the required qualifications tend to be marginalized from the labor market. 

Hardened seems the workers suffer who established themselves in the labor market at a 

time when traditional production professions and other less skilled occupations did not 

require training. Employers new qualification requirements may thus negative effects on 

many older workers but also other workers who lack the education and workers with 

different ethnicity. Changed qualification requirements may thus be justification for 

structural discrimination. Partly by qualification requirements in itself makes some 

people do not achieve the requirements, but also to the legislation today formally fair 

and neutral, which means that it does not take into account substantive injustice and 

people's different conditions to acclimatize to the new labor market qualification 

requirements. 

 
Keywords 
Sufficient qualifications, Reorganization, Knowledge Society, intersectionality   



  
 

ii 

Innehåll 
Förkortningslista _____________________________________________________ iii	  

1 Inledning ____________________________________________________________ 1	  
1.1 Arbetslivets nya kvalifikationskrav i kunskapssamhället ___________________ 1	  
1.2 Syfte och frågeställningar ___________________________________________ 2	  
1.3 Avgränsningar ___________________________________________________ 3	  
1.4 Metod och Material _______________________________________________ 3	  

1.4.1 Intersektionalitet ______________________________________________ 4	  

2 Kvalifikationsbegreppets rättsliga innebörd och omfattning _________________ 5	  
2.1 Vad är kvalificerat arbete? __________________________________________ 6	  
2.2 Formella kvalifikationer ____________________________________________ 6	  
2.3 Informella kvalifikationer ___________________________________________ 8	  
2.4 Personlig lämplighet som kvalifikation ________________________________ 9	  
2.5 Gemensam referensram för kvalifikationer inom EU ____________________ 10	  
2.6 ”Tillräckliga kvalifikationer” i rättslig mening _________________________ 10	  

3 Arbetsgivarens nya kvalifikationskrav i relation till arbetstagarens ställning i 
organisationen ________________________________________________________ 12	  

3.1 Arbetsledningsrätten ______________________________________________ 12	  
3.2 Nya kvalifikationskrav vid omorganisation och arbetsbristbegreppet ________ 12	  

3.2.1 Turordningsregler vid arbetsbristuppsägning _______________________ 14	  
3.3 Nya kvalifikationskravs påverkan på rätten till omplacering och regeln om 
tillräckliga kvalifikationer ____________________________________________ 15	  

3.3.1 Nivån på arbetsgivarens nya kvalifikationskrav, rätten till skälig 
inskolningstid och kompetensutveckling ________________________________ 16	  

3.4 Bevisbörda _____________________________________________________ 18	  

4 Diskriminering och nya kvalifikationskrav ______________________________ 19	  
4.1 Arbetsrättslig reglering mot diskriminering relaterat till arbetsgivares 
kvalifikationskrav ___________________________________________________ 19	  

5 Arbetsmarknaden i kunskapssamhället, makt och tillräckliga kvalifikationer _ 22	  
5.1 Det segregerande kunskapssamhället _________________________________ 22	  

5.1.1 Den normgivande och makthavande arbetsgivaren __________________ 23	  
5.1.2 Intersektionalitet i praxis _______________________________________ 24	  
5.1.3 Formell och materiell rättvisa ___________________________________ 25	  
5.1.4 Kvalifikationskrav och klass ____________________________________ 26	  

6 Slutdiskussion ______________________________________________________ 28	  
6.1 Hur arbetstagarens ställning skyddas vid nya kvalifikationskrav vid 
omorganisering _____________________________________________________ 28	  
6.2 Vilka konsekvenser arbetsgivares nya kvalifikationskrav får för den svenska 
arbetsmarknaden ____________________________________________________ 30	  
6.3 Slutord och Framtida forskning _____________________________________ 32	  

Referenser ___________________________________________________________ 33	  
 



  
 

iii 

Förkortningslista 
 
AD Arbetsdomstolen 

DL Diskrimineringslagen 

DO Diskrimineringsombudsmannen 

DS Departementsserien 

LAS  Lag (1982:80) om anställningsskydd  

RF Regeringsformen (1974:152) 

SKL Sveriges Kommuner och Landsting 

FEUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 



  
 

 

1 

1 Inledning 

1.1 Arbetslivets nya kvalifikationskrav i kunskapssamhället 

Som ett led i det paradigmskifte som skett när samhället gått från industrisamhälle till 

vad vi idag kallar kunskapssamhälle ställs nya krav både på arbetsgivaren och 

arbetstagaren.1 Kunskapssamhället lägger, till skillnad från industrisamhället, större vikt 

vid hur vi förmedlar, skapar och införlivar kunskap.2 Vidare kännetecknas den moderna 

arbetsmarknaden av ny teknik, ökade flexibla villkor och organisationsförändringar. 

Detta leder till att verksamhetsstrukturer omskapas, och arbetsgivare tvingas anpassa 

och tillgodose verksamheten med de kompetenser och kvalitéer marknaden kräver.3 För 

arbetstagaren handlar anpassningen istället om att skaffa sig rätt kvalifikationer för att 

lyckas etablera sig och hålla sig kvar på arbetsmarknaden.4  

 

Lagstiftningen ger idag stort utrymme för arbetsgivare att tillgodose sig de 

kvalifikationer de anser sig behöva i verksamheten. När organisationerna förändras, 

ombildas inte sällan tjänsterna på arbetsplatsen.5 Om arbetstagaren efter en 

omorganisation inte längre innehar ”tillräckliga kvalifikationer” för tjänsten i fråga, 

riskerar arbetstagaren att sägas upp på grund av arbetsbrist. Andra påföljder av nya 

ställda kvalifikationskrav relaterade till arbetstagarens anställning kan vara begränsade 

möjligheter till omplacering, företrädesrätt eller en öppning för arbetsgivaren att fingera 

arbetsbrist.6 

 

Frågan om kvalifikationer och utbildning i förhållande till arbetsmarknaden 

överskuggas av en diskrepansproblematik där universitet och högskolor å ena sidan vill 

hållas fria för att främja forskning som driver samhällsutvecklingen framåt. Å andra 

sidan eftersträvas utbildning för individer som matchar arbetsgivares förväntningar, 

vilket gör individerna anställningsbara eller tillräckligt kvalificerade för sina tjänster vid 

verksamhetsförändringar.7 Utbildning och specialiserad kompetens krävs emellertid mer 

idag än tidigare och detta tenderar att marginalisera vissa grupper på arbetsmarknaden. 

                                                
1 Sigeman, Arbetsrätten, 2001, s. 17 
2 Allvin, M. et. al., Gränslöst arbete- socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet, 2006, s. 84 
3 Edström, Ö., Anställningsskydd och förändrade kvalifikationskrav i kunskapssamhället, i Nyström, B., 
och Calleman, C., 2000, s. 39 
4 Edström, Ö., 2001 s. 100 
5 Edström, Ö., 2000, s. 39 
6 Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS), 22§3st.  
7 Bennet, N. et.al., Skills development in higher education and employment, 2000. 
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Sociologen Daniel Bell framhåller i en studie från 1973 att kunskapssamhället och de 

ökade kunskapskraven på arbetsmarknaden medfört skapandet av en ny socioekonomisk 

klass, nämligen kunskapsklassen. Detta hävdade han, berodde på att den 

produktionstekniska utvecklingen främjade värdet av teoretisk kunskap framför 

praktiskt orienterad kunskap, vilket gynnar vissa yrkeskategorier. Vidare ansåg Bell att 

den ökade efterfrågan på kunskap och utbildning berodde på att samhället och framför 

allt produktionen blivit mer komplexa.8 

 

Det finns idag studier och litteratur på området tillräckliga kvalifikationer i relation till 

anställningsbarhet, men vilka påföljder får nya kvalifikationskrav för de som redan 

innehar en anställning? Följaktligen kommer denna uppsats att undersöka dels vilket 

lagstadgat skydd som finns för arbetstagare när arbetsgivare uppställer nya 

kvalifikationskrav i samband med en organisationsförändring och dels belysa de 

effekter arbetsgivares krav har på Sveriges sociala skikt utifrån ett intersektionellt 

maktperspektiv. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Arbetslivet ställer idag allt högre kvalifikationskrav på arbetstagare, både vid 

nyanställning och vid omorganisering i verksamheter. Detta får konsekvenser för 

samhället på så vis att utbildning och fortbildning får större betydelse för att lyckas 

etablera sig och hålla sig kvar på dagens arbetsmarknad. Med bakgrund av detta vill jag 

med uppsatsen belysa problematiken med det lagstadgade skyddet för arbetstagare när 

arbetsgivaren uppställer nya kvalifikationskrav efter en omorganisering. Uppsatsen 

ämnar också belysa vilka konsekvenser de nya kvalifikationskraven får för den svenska 

arbetsmarknaden, sett ur ett intersektionellt maktperspektiv. För att uppfylla uppsatsens 

syfte har följande frågeställningar formulerats: 

•  Hur skyddas arbetstagares ställning när arbetsgivare uppställer nya 

kvalifikationskrav i samband med en omorganisering?  

• Vilka konsekvenser kan uppstå på den svenska arbetsmarknaden till följd av att 

arbetsgivare uppställer nya kvalifikationskrav vid en omorganisering, sett ur ett 

intersektionellt maktperspektiv?  

                                                
8 Bell, D., The coming of post-industrial society: a venture in social forecasting, Basic books, 1973 
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1.3 Avgränsningar 

Begreppet ”tillräckliga kvalifikationer” kan behandlas både vid ett 

anställningsförfarande och i en kontext av omorganisation och påföljder av sådan. 

Denna uppsats frågeställning är avgränsad att behandla enbart det sistnämnda. 

Uppsatsen är vidare avgränsad att undersöka arbetsgivares kunskapskrav i förhållande 

till arbetstagare med tillsvidareanställning.9 Detta eftersom det arbetsrättsliga skydd 

som finns kring tillräckliga kvalifikationer vid omorganisation enbart berör den gruppen 

arbetstagare. Jag har i denna uppsats inte tagit i beaktande, de arbetstagare som innehar 

förstärkt anställningsskydd, så som arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga och fackliga 

förtroendemän, som skulle kunnat aktualiserats i fråga om turordning.  

 

1.4 Metod och Material  

Då frågeställningarna och syftet har en problemorienterad ansats har fler än en metod 

tillämpats i denna uppsats. För att besvara uppsatsens första frågeställning har mitt 

tillvägagångssätt varit den rättsdogmatiska metoden. Det innebär att jag genom att tolka 

och systematisera innehållet i olika rättskällor fastställer vad som är gällande rätt, de 

lege lata.10 Peczenik menar att rättsdogmatiken består av ett yttre och ett inre system. 

Det yttre systemet beskriver systematiken mellan olika juridiska begrepp och rättskällor 

medan det inre systemet handlar om de normgivande ståndpunkterna. 

Rättsdogmatismen är således både deskriptiv och normativ.11 För frågeställningen har 

detta gett möjlighet att rent deskriptivt utröna vilket lagstadgat skydd som finns för 

arbetstagare vid nya kvalifikationskrav men också finna svar på om hur de nya 

kvalifikationskraven påverkar arbetstagarens ställning i verksamheten vilket hör till den 

normativa sidan av rättsdogmatiken.12  

 

De rättskällor som legat till grund för uppsatsens frågeställningar är befintlig  

lagstiftning i form av lagar, förarbeten, praxis från Arbetsdomstolen samt doktrin som 

berör områden anknutna till kvalifikationskrav i förhållande till lagstiftning om 

diskriminering och anställningsskydd. Därutöver har även fördrag, direktiv, 

                                                
9 En anställning gäller som huvudregel tills vidare enligt LAS 4§. Vid en tillsvidareanställning är inte 
anställningstiden förutbestämd utan upphör i regel genom uppsägning, till skillnad från tidsbegränsade 
anställningsavtal som upphör gälla vid avtalstidens slut. 
10 Peczenik, Alexander, Juridikens teori och metod, 1995, s. 33  
11 Peczenik, Alexander, Juridikens allmänna källor, 2005, s. 250 
12 Lehrberg, Bert. Praktisk juridisk metod, 2014. s. 204 
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rekommendationer och praxis från EU-rätten använts i syfte att förstå dess inverkan på 

svensk rätt inom det aktuella området. Samtliga rättskällor har i uppsatsen tillämpats 

utifrån rättskälleläran, det vill säga att de rättskällor med högre normgivande värde 

använts före rättskällor med lägre normgivande värde.13  

 

I urval av AD-domar har jag dels valt utifrån relevans till ämnet och, så långt det varit 

möjligt, tillämpat senare rättsfall framför äldre. I de doktrin som använts har vissa AD-

domar framhållits som vägledande trots att de inte haft prejudikatsvärde. Dessa domar 

har jag ansett viktiga att ha med trots att det många gånger rört sig om äldre fall. AD-

domar om nya kvalifikationskrav vid omorganisering relaterade till 

diskrimineringslagen är begränsad, analog tolkning har därför tillämpats på rättsfall om 

tillräckliga kvalifikationer vid anställningsförfaranden. Detta eftersom 

diskrimineringslagen verkar på samma sätt i båda fall. De AD-domar som är avgjorda 

tidigare än 2008 och är relaterade till diskriminering har avgjorts utifrån tidigare 

diskrimineringslagar. Eftersom regleringen i dessa överförts till nuvarande 

diskrimineringslag har denna praxis ändå värde för analysen.   

 

För att besvara uppsatsens andra frågeställning har rättssociologisk metod tillämpats. 

Utifrån rättssociologin betraktas rättssystemet utifrån för att se samband mellan 

rättsregler och vilka konsekvenser dessa får på samhällsnivå.14 I analysen har jag utgått 

från ett intersektionellt maktperspektiv och fokuserat på främst utbildningsnivå i 

förhållande till klass men i det ingår även faktorer som ålder, kön och etnicitet. Varför 

intersektionalitet valts som perspektiv är för att skapa en förståelse för de konsekvenser 

lagstiftningen har på klassamhället utifrån ett flerdimensionellt förhållningssätt.  

 

1.4.1 Intersektionalitet  

Intersektionalitet är ett sociologiskt begrepp som har sin grund i en feministisk riktning 

inom genusforskningen. Begreppet tillkom som en följd av att feminister upplevt 

beskrivningen av ”kvinnan” som alltför homogen. Forskare ville därför hitta ett sätt att 

tolka och tillämpa könsbegreppet med hänsyn till flera aspekter.15 Tidigare 

genusforskning hade bedrivits utifrån en beskrivning av kvinnan som heterosexuell, vit 

och medelklass vilket osynliggjorde kvinnor med andra sociala förtecken. 
                                                
13 Lehrberg, Bert. Praktisk juridisk metod, 2014. s. 38 
14 Hydén, H. & Hydén, T., Rättsregler: en introduktion till juridiken, 6., 2011, s. 15 
15 Mattsson, T., Intersektionalitet i socialt arbete: teori, reflektion och praxis, 1. uppl., 2010, s. 18 



  
 

 

5 

Intersektionalitet betyder ”skärningspunkt” eller ”korsning” och avser att belysa såväl 

samspelet som komplexiteten mellan olika maktstrukturer i samhället.16 De strukturer 

som främst analyseras är klass, kön, etnicitet och sexualitet. Genom begreppet 

intersektionalitet kan dessa behandlas tillsammans för att närmare förstå maktstrukturer 

och dess påverkan av varandra.17 Sociologerna Candace West och Sarah Fenstermaker 

menar att de olika kategorierna inte kan behandlas separat, men att de kan ha olika stor 

betydelse i olika sammanhang.18 

 

Inom rättssociologin används begreppet som instrument för att urskilja olika former av 

diskriminering som samverkar i förhållande till samhälles hierarkiska strukturer. 

Exempel på sådana diskrimineringsformer är klass-, köns- och etnisk diskriminering. 19 

Genom att identifiera dessa strukturer möjliggörs att inom arbetsrätten använda 

perspektivet för att skapa förståelse för mötet mellan samhällets normer och de skrivna 

regelverket på arbetsmarknaden.20 

 

I denna uppsats används det intersektionella perspektivet som verktyg, dels för att 

påvisa problematiken med nya kvalifikationskrav på arbetsmarknaden i förhållande till 

lagstiftat anställningsskydd för arbetstagare när arbetsgivaren uppställt nya 

kvalifikationskrav. Framförallt genom att visa på distinktionen mellan materiell och 

formell rättvisa. Det vill säga skillnaden mellan de verkliga, sociala förutsättningarna 

för arbetstagare och den rättvisa som upprätthålls genom lagstiftning. Intersektionalitet 

som perspektiv skapar således förutsättningar för att belysa uppsatsens andra 

frågeställning på ett flerdimensionellt sätt. 

 
2 Kvalifikationsbegreppets rättsliga innebörd och 

omfattning  
För att möjliggöra en analys över nya kvalifikationskrav ställda av arbetsgivaren är det 

viktigt att klargöra att kvalifikationsbegreppet inte är entydigt. I praxis framgår till 

exempel att det görs skillnad på informella och formella kvalifikationer. 

                                                
16 Ibid. 
17 Ib., s. 18f 
18 Fenstermaker, S. & West, C., (red.), Doing gender, doing difference: inequality, power, and 
institutional change, 2002.  
19 Schömer, E, Intersektionella aspekter på normer och normalitet i svenskt arbetsliv, i Nedslag i den nya 
arbetsrätten, 1. uppl., 2012, s. 167 
20 Ib., s. 166 
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I det här kapitlet tas olika aspekter upp i relation till kvalifikationsbegreppet, inte minst 

hur ”tillräckliga kvalifikationer” definieras och uppfylls enligt gällande rätt. Detta 

beskrivs för att göra tydligt begreppens komplexitet och olika innebörd.  

 
2.1 Vad är kvalificerat arbete? 

Genom historien har en uppdelning gjorts mellan traditionella arbetares och tjänstemäns 

arbetsuppgifter. Tjänstemannayrken har ansetts ha mer kvalificerade och teoretiskt 

orienterade arbetsuppgifter, medan traditionella arbetare har förknippats med 

erfarenhetsgrundad och praktisk kunskap.21 Teoretisk kunskap har dessutom historiskt 

sett värderats högre än den rent praktiska. Genom den tekniska utvecklingen krävs dock 

kvalificerad kunskap även inom arbetaryrken, vilket har gjort att skiljelinjen mellan 

tjänstemän och traditionella arbetare allt mer suddas ut. Utbildning blir således ännu 

viktigare och är många gånger en nödvändighet för att lyckas etablera sig på 

arbetsmarknaden.22  

 

2.2 Formella kvalifikationer 

Formella kvalifikationer avser kunskap anknuten till utbildningssystemet, så kallad 

påståendekunskap eller teoretisk kunskap, och är tillskillnad från informella 

kvalifikationer inte baserad på praktisk erfarenhet, utan på formell utbildning.23 Inte 

sällan uttrycks de formella kvalifikationskraven genom formaliserade behörighetskrav 

som för flera yrkeskategorier, framförallt inom den offentliga sektorn, framgår genom 

lag.24  

 

Offentliga arbetsgivare får inte undantagslöst uppställa behörighetskrav utan att det 

finns underlag för kravet i lag eller författning.25 I ett mål ansåg en tidigare vikarierande 

socialassistent sig ha företrädesrätt till återanställning inom en kommun trots att 

arbetsgivaren uppställt nya kvalifikationskrav i form av avlagd socionomexamen för 

tjänsten som socialassistent. Arbetsdomstolen gjorde bedömningen att eftersom 

behörighetskravet saknade lagstöd kunde annan utbildning och erfarenhet som gick att 

                                                
21 Edström, Ö., Anställningsskydd och förändrade kvalifikationskrav i kunskapssamhället.: En 
undersökning av turordning och särskilt den funktion som regeln om tillräckliga kvalifikationer fyller i 
samband med uppsägningar pga. Arbetsbrist, 2001, s. 65 
22 Ibid. 
23 Ib., s. 100 
24 Ib., s. 109 
25 Ibid. 
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anse som likvärdig med socionomutbildningen inte att bortse från vid bedömning av 

tillräckliga kvalifikationer för tjänster som socialassistent. Trots detta bedömde 

Arbetsdomstolen att den före detta socialassistenten inte uppnådde tillräckliga 

kvalifikationer för tjänsten hon genom företrädesrätten gjorde anspråk på.26 

 

Formella behörighetskrav ställs ibland även inom EU-rätten för möjligheten att 

praktisera vissa yrken i unionens medlemsländer. Exempel på en sådan profession är 

Advokatyrket, vilken är en yrkestitel som kräver utbildning. Genom Advokatdirektivet 

önskade EU-parlamentet och rådet göra det möjligt för advokater inom unionen att, 

under det egna medlemslandets yrkestitel, bedriva advokatverksamhet även i andra 

medlemsländer än sitt eget.27 I Sverige innebär det att en advokat från annat 

medlemsland, som har för avsikt att stadigvarande utöva advokatyrket, måste registrera 

sig hos Svenska advokatsamfundet. Efter det att advokaten bedrivit advokatverksamhet 

i tre år, betraktas denne uppfylla de utbildningskrav och praktiska krav som krävs för att 

ingå som medlem i samfundet.28 Samtidigt har det i EU-rättslig praxis slagits fast att 

medlemsländer som genom lag formulerat formella kvalifikationskrav kan betraktas 

strida mot etableringsfriheten. I ett mål mellan kommissionen och Italien fastslogs att ett 

vaktbolag som krävde Italienskt medborgarskap för anställning, hindrade 

etableringsfriheten och den fria rörligheten för personer och tjänster genom att uppställa 

ett sådant krav.29 Undantag från den fria etablerings- och tjänsterörligheten får, enligt 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) artikel 51, bara göras om det 

ingår i den aktuella tjänsten att utöva offentlig makt. 

 

För att avgöra om de uppställda formella kvalifikationskraven är skäliga har 

Arbetsdomstolen ställt upp ett rimlighetskriterium för arbetsgivare i Sverige. I ett AD-

fall hade arbetsgivaren sagt upp sex montörer på grund av arbetsbrist. Tvisten gällde 

huruvida två av dessa hade tillräckliga kvalifikationer, i form av språkkunskaper i 

engelska, för kvarvarande arbetsuppgifter hos arbetsgivaren, och om uppsägningarna i 

så fall skett i strid mot turordningsreglerna i 22§ LAS. Goda kunskaper i engelska var 

för arbetsgivaren ett nödvändigt kriterium för de befattningar montörerna gjorde 

anspråk på. Genom språktest bedömdes att de två arbetstagarna inte nådde upp till detta 

                                                
26 AD 1976:77 
27 Europaparlamentets och rådets direktiv (98/5EG). Införlivat genom prop. 1998/99:108, Advokaters 
etableringsrätt 
28 Prop. 1998/99:108, Advokaters etableringsrätt 
29 C-283/99 
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kriterium. Arbetsdomstolens uppfattning var därför att det formella kvalifikationskravet 

var rimligt med tanke på att de två montörerna inte inom skälig tid skulle kunna tillägna 

sig de språkkunskaperna.30 Genom praxis har det vidare fastslagits att arbetsgivare i 

vissa fall är skyldiga att kompetensutveckla de anställda för att dessa ska uppfylla de 

formella kvalifikationskraven.31 

 
2.3 Informella kvalifikationer 

Informella kvalifikationer avser praktisk kunskap som grundar sig på erfarenhet, vana 

och skicklighet. Sådana kvalifikationer är mer abstrakta än formella kvalifikationer och 

ger sig uttryck först när arbetstagaren omsätter sina, genom erfarenhet, upparbetade 

kunskaper i det praktiska arbetet. Informell kunskap kallas därför ibland för tyst 

kunskap, eftersom den många gånger är omedveten och oartikulerad.32 I praxis från 

Arbetsdomstolen finns flera avgöranden, där utgångspunkten för bedömning av 

arbetstagares kvalifikationer har sin grund i arbetstagarens erfarenhet och praktiska 

kunnande. I AD 1977:215 framgår till exempel att Arbetsdomstolen vid en 

arbetsbristsituation ogiltigförklarade uppsägningar av fyra anställda med hänvisning till 

deras långa anställningstid. Under anställningstiden hade de skaffat sig erfarenhet och 

kompetenser inom ett brett område i verksamheten. Därför bedömde Arbetsdomstolen 

att de fyra arbetstagarna uppnådde tillräckliga kvalifikationer för de kvarvarande 

arbetsuppgifterna hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren hade därmed brutit mot 

turordningsreglerna.33  

 

Vid tvister om tillräckliga kvalifikationer efter nya krav vid en organisationsförändring, 

måste Arbetsdomstolen ta ställning till i vilken utsträckning arbetstagarens 

kvalifikationer från tidigare arbete är tillräckliga i relation till de nya villkoren.34 I ett 

fall fastslog Arbetsdomstolen att en arbetsbristuppsagd anställd hade en ”icke obetydlig 

tids erfarenhet” trots att denna erfarenhet daterat sig till arbete den anställde utfört flera 

år tidigare. Den samlade bedömningen blev därför att den anställde borde kunna utföra 

arbete på ett tillfredsställande sätt efter rimlig upplärningstid, och därmed besatt 

tillräckliga kvalifikationer för de återstående arbetsuppgifterna hos arbetsgivaren.35 

                                                
30 AD 2005:75. Se även: AD 1979:96, AD 1996:42 och AD 1993:197 
31 Detta behandlas närmare i avsnitt 3.3.1 
32 Edström, Ö., 2001 s. 114 
33 AD 1977:215 
34 Edström, Ö., 2001 s. 116 
35 AD 1994:1 
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I AD 1998:94 har arbetsdomstolen bedömt på motsatt sätt. Frågan gällde huruvida två 

fotografer vid en tidning besatt tillräckliga kvalifikationer för att omplaceras till tjänster 

som allmänreportrar efter det att arbetsgivaren omorganiserat verksamheten.36 

Arbetsdomstolen bedömde dem icke tillräckligt kvalificerade trots lång erfarenhet inom 

verksamheten. Detta berodde på att organisationen utvecklats på ett sätt som lett till att 

kvalifikationskraven förändrats, vilket i sin tur begränsat värdet på fotografernas 

informella kvalifikationer.37 

 

2.4 Personlig lämplighet som kvalifikation 

Utgångspunkten vid bedömning av en persons lämplighet till en viss tjänst är hur den 

enskildes personliga egenskaper passar sig för de arbetsuppgifter som kommer i fråga 

för tjänsten. En persons lämplighet påverkas av den enskildes erfarenhet och kunskaper, 

vilket gör det svårt att särskilja den personliga lämplighet från andra 

kvalifikationsbegrepp.38 Hur den anställde format och upparbetat sina personliga 

egenskaper saknar emellertid betydelse ur ett rättslig perspektiv. I rätten prövas däremot 

dels hur lång tid det kan tänkas ta för den anställde att upparbeta de kvalitéer som krävs 

för den aktuella tjänsten, och dels arbetsgivarens förtroende och uppfattning om 

arbetstagaren.39 I AD 1994:88 erbjöds en pilot inte återanställning med hänvisning till 

dennes bristande omdöme, samt att arbetstagarens lämplighet för tjänsten inte skulle 

stärkas genom utbildningsinsatser från arbetsgivarens sida. Arbetsdomstolen gjorde den 

samlade bedömningen att arbetsgivaren gjort rätt i att inte återanställa piloten eftersom 

han vid upprepade tillfällen brustit i omdöme, vilket gjorde att han inte uppnådde 

tillräckliga kvalifikationer för den aktuella tjänsten. 

 

I ett annat fall har arbetsdomstolen fastslagit att brister i social och kommunikativ 

förmåga kan utgöra grund för att inte återanställa en arbetstagare.40 För att 

arbetsgivarens kvalifikationskrav i relation till personlig lämplighet ska anses rättsligt 

godtagbara krävs att arbetsgivaren kan påvisa att kvalifikationskraven är relevanta och 

                                                
36 Se även AD 2006:10 
37 AD 1998:94 
38 Edström, Ö., 2001, s. 119 
39 Ibid. 
40 AD 1999:2 



  
 

 

10 

inte uppställda som medel för att bli av med en anställd.41 Vilka krav som kan ställas på 

en anställds personliga egenskaper beror på vilken typ av befattning denne har. Det kan 

till exempel ställas högre krav på en anställd med en chefsbefattning än en anställd med 

lägre befattning.42 

 

2.5 Gemensam referensram för kvalifikationer inom EU 

Under 2008 utfärdades en rekommendation från EU-parlamentet och rådet i syfte att 

bland annat formulera en gemensam referensram för utbildning och kvalifikationer 

inom unionen. En sådan referensram skulle enligt rekommendationen främja ett system 

för överföring och ackumulering av meriter inom högre utbildning och yrkesutbildning 

som ett sätt att bland annat öka EU-medborgarnas rörlighet.43 Rekommendationen 

införlivades genom Prop. 2014/15:107. Där angavs att syftet med en gemensam 

nationell referensram var att underlätta jämförelser av kvalifikationer och meriter både 

internationellt och nationellt. Detta som ett sätt att understödja anställningsbarhet och 

social integration för arbetstagare och studenter inom EU. Begreppet kvalifikation 

definieras både i EU:s rekommendation och i propositionen som ett dokumenterat 

resultat av lärande i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser.44 Fokus ligger 

således på formaliserade kunskapsformer som för arbetstagarna ska finnas 

dokumenterad på olika sätt. Erfarenhetsbaserad kunskap och personliga egenskaper kan 

emellertid anses svårdokumenterade i förhållande till vad som av EU framhålls som 

kvalifikation.  

 

2.6 ”Tillräckliga kvalifikationer” i rättslig mening 

Begreppet ”tillräckliga kvalifikationer” har varierat i olika förarbeten till lagar. I 1974 

års arbetsskyddslagstiftning användes begreppet ”tillfredsställande” kvalifikationer men 

senare övergick lagstiftarna till att använda termen ”tillräckliga” kvalifikationer.45 Trots 

förändrade termer tycks betydelsen av regeln dock innebära detsamma.46 Vid 

bedömning av begreppet ”tillräckliga kvalifikationer” ska hänsyn tas dels till 

arbetsgivarens möjlighet att tillgodose verksamheten med den mest kvalificerade 

                                                
41 AD 1992:14 
42 Calleman, C., 2000, s. 160 
43 Europaparlamentets och rådets rekommendation 2008/C 111/01 
44 Prop. 2014/15:107 
45 SOU 1973:7, s.16 och Prop. 1973:129, s. 159 och 162 
46 Edström, Ö., 2001, s. 93 
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arbetskraften och samtidigt väga det mot arbetstagarens intresse av en trygg 

anställning.47 Begreppet ”tillräcklig” fungerar inom arbetsrätten som en 

avvägningsmarkör som fastställer ett kriterium för hur långt arbetsgivarens möjlighet att 

erhålla den mest kvalificerade arbetskraften sträcker sig vid till exempel upprättande av 

turordningslistor. Det kan således bli en lösning på en intressekonflikt mellan flera 

arbetstagare inom en turordningslista.48 

 

Ett exempel på detta framgår i AD 1996:42. Där handlade tvisten om ifall arbetsgivaren 

gjort sig skyldig till turordningsbrott när denne inte omplacerat fyra telekorrespondenter 

till tjänster där innehavarna av dessa tjänster haft kortare anställningstid än dem själva. 

Arbetsgivaren anförde att de fyra arbetstagarna inte haft tillräckliga kvalifikationer till 

dessa arbetsuppgifter trots längre anställningstid inom samma område. 

Kvalifikationskravet blev då en lösning på turordningslistan på så vis att det gynnade de 

med tillräckliga kvalifikationer men som hade kortare anställningstid. Samtidigt blev 

kvalifikationskravet till nackdel för de fyra arbetstagarna som under flera år arbetat hos 

arbetsgivaren men inte uppnådde tillräckliga kvalifikationer för kvarvarande arbete.  

 
 
  

                                                
47 Edström, Ö., anställningsskydd och förändrade kvalifikationskrav i kunskapssamhället, I 
Tvärvetenskapliga angreppssätt i rättsvetenskapen: rapport från Nätverksfakultetens höstseminarium 27-
29 november 1999, 2000, s. 40 
48 Ibid. 
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3 Arbetsgivarens nya kvalifikationskrav i relation till 

arbetstagarens ställning i organisationen 
När arbetsgivare uppställer nya kvalifikationskrav kopplade till vissa tjänster efter en 

omorganisation, får det konsekvenser för arbetstagarens ställning i verksamheten. I det 

här kapitlet av uppsatsen klargörs dels viktiga begrepp för analysen, men också de 

rättsliga påföljder de nya kvalifikationskraven har för arbetstagarens ställning i 

verksamheten i förhållande till det lagstadgade skydd som finns för tillsvidareanställda 

idag.  

 
3.1 Arbetsledningsrätten  

Genom Decemberkompromissen 1906 erkändes mellan SAF och LO arbetsgivaren rätt 

att leda och fördela arbetet mot att arbetstagarna erhöll fri föreningsrätt. Arbetsgivarens 

rätt att leda och fördela arbetet kallas också för 32§-befogenheter och har sedan 1930-

talet utgjort en allmän rättsgrundsats i svensk rätt.49 Arbetsgivaren har till följd av 

arbetsledningsrätten omfattande befogenheter att inom anställningens gränser fatta 

beslut som berör arbetstagarens skyldigheter och arbetsprestationer.50 Arbetsgivaren har 

vidare fri omplaceringsrätt, med undantag för vissa restriktioner som tillkommit genom 

bland annat 29/29-principen.51 Arbetsledningsrätten innefattar också rätten att avgöra 

vilka kvalifikationer som krävs för arbetsuppgifterna i organisationen. Kravet på 

tillräckliga kvalifikationer får dock inte ges vidare innebörd än de allmänna 

kvalifikationer som vanligen ställs på arbetssökande till tjänsten i fråga.52  

 

3.2 Nya kvalifikationskrav vid omorganisation och 

arbetsbristbegreppet 

När arbetsgivare omorganiserar kan det påverka arbetstagarens ställning på olika sätt. 

Det kan exempelvis tillkomma tjänster som inte behövdes tidigare, nya 

                                                
49 Källström, K., & Malmberg, J., Anställningsförhållandet Inledning till den individuella arbetsrätten, 
2013, s. 189 
50 Källström, K., & Malmberg, J., 2013, s. 189f. 
51 29/29-principen innebär att kollektivavtal kan tillämpas för allt arbete som efter en praktisk bedömning 
har ett naturligt samband med den aktuella verksamheten som avtalet syftar på. Vidare måste arbetet 
utföras för arbetsgivarens räkning och ingå inom ramen för arbetstagarens allmänna yrkeskvalifkationer 
(Källström, K., & Malmberg, J., 2013, s. 218). Principen härstammar från AD 1929:29 och har därav 
fått namnet 29/29-principen 
52 Prop. 1973:129, s. 159 
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kvalifikationskrav kan ställas på de redan befintliga tjänsterna och det kan uppstå 

arbetsbrist till följd av att arbetstagarna är övertaliga i relation till arbetsuppgifterna.53 

Det är upp till arbetsgivaren att bedöma behovet av att utföra en omorganisation eller 

inskränkning i verksamheten och sedermera avgöra om det råder arbetsbrist.54 

Begreppet arbetsbrist definieras inte i lagtext, men genom praxis från Arbetsdomstolen 

framgår att arbetsbristuppsägningar omfattar alla uppsägningar från arbetsgivaren som 

inte är knutna till arbetstagaren personligen.55 För att säga upp en anställd på grund av 

arbetsbrist krävs att arbetsgivaren kan anföra sakliga grunder till uppsägningen. Om 

motivet för uppsägningen hänför sig till att det skett någon form av 

verksamhetsförändring, anses skälen i regel vara sakliga.56  

 

Organisationsförändringar kan ibland innebära att en arbetstagares uppgifter övertas av 

andra anställda eller att arbetsgivaren upphandlat extern arbetskraft för arbete som 

tidigare utförts av företagets egna arbetstagare. Det förstnämnda ges exempel på i AD 

2013:67. Fallet handlar om en mekaniker som efter en omorganisation blivit uppsagd på 

grund av arbetsbrist, och därefter nekats företrädesrätt eftersom han inte längre innehade 

de kvalifikationer som krävdes för kvarvarande mekanikertjänster hos arbetsgivaren. 

Istället nyanställde arbetsgivaren sju stycken högskoleutbildade mekaniker för att utföra 

arbetet. 

 

Domstolen går vanligen inte in på frågor som berör huruvida arbetsgivarens beslut att 

omorganisera varit berättigat eller ej. Ibland uppstår dock tvister kring om det verkligen 

förelegat arbetsbrist i företaget vid tidpunkten för uppsägningen, eller om arbetsgivaren 

i själva verket haft andra motiv, så kallad fingerad arbetsbrist. Vid AD:s bedömning av 

om det förelegat arbetsbrist undersöker domstolen om det vid tidpunkten för 

uppsägningen genomförts någon form av organisationsförändring. Det krävs dock att 

arbetstagaren kan uppvisa att det på sannolika skäl rör sig om fingerad arbetsbrist för att 

AD ska ifrågasätta arbetsgivarens företagsekonomiska eller organisatoriska 

överväganden.57  

 

                                                
53 Källström, K., & Malmberg, J., 2013, s.133ff 
54 Ibid.  
55 Se t.ex. AD 2001:107 
56. Källström, K., & Malmberg, J., 2013, s.133 
57 Se bl.a. AD 2012:11, AD 2004:52, AD 1995:149 och AD 1976:26 
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Arbetsgivaren har befogenhet att efter medbestämmandeförhandlingar, ensam avgöra 

omfattningen av en driftsinskränkning samt avgöra vid vilken driftsenhet 

inskränkningen skall genomföras. Det kan således ske driftsinskränkningar i endast en 

del av arbetsgivarens verksamhet.58 Det faktum att det inte görs en saklighetsbedömning 

vid arbetsbristuppsägning från domstolens sida kompenseras med turordningsreglerna i 

LAS genom att det begränsar arbetsgivarens möjlighet att välja ut vilka arbetstagare 

denne vill ska sägas upp och inte. 59 

 

3.2.1 Turordningsregler vid arbetsbristuppsägning 

Turordningsreglerna framgår ur 22§ LAS och utgångspunkten är att dessa tillämpas 

inom den driftsenhet inskränkningen ska genomföras. Det finns dock möjlighet för 

berörd arbetstagarorganisation att begära att turordningslistan utvidgas så att den gäller 

även andra driftsenheter inom samma ort.60 För arbetsbristdrabbade arbetstagare innebär 

detta att även om nedskärningar skett inom en viss enhet, kan turordningsreglerna få 

verkan inom andra enheter på så vis att de kan göra anspråk på omplacering till tjänster 

inom dessa. Beroende på anställningstidens längd kan de därefter ha större rätt till en 

tjänst än den som varit anställd under kortare tid.61 

 

Efter det beslutats om turordningslistan ska omfatta endast en eller samtliga 

driftsenheter på orten delas de anställda in i turordningskretsar som utgår ifrån vilket 

kollektivavtalsområde de tillhör.62 Därefter upprättas inom varje krets en 

turordningslista där företrädesrätten till kvarvarande anställningar avgörs genom 

arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Förutsättningen för att 

kunna göra anspråk på och ha företräde till kvarvarande anställningar gäller dock endast 

i de fall arbetstagaren innehar tillräckliga kvalifikationer för tjänsterna i fråga.63 

 

När turordningskretsarna är fastställda, med utgångspunkt i avtalsområde och 

driftsenhet, ställs en turordning upp för arbetstagarna för att avgöra vem som har 

företräde till kvarvarande arbete i verksamheten.64 Huvudregeln är då att arbetstagare 

med längre anställningstid har företräde till fortsatt anställning framför arbetstagare med 
                                                
58 Lunning, L. & Gudmund, T., Anställningsskydd, 2010, s. 595f. 
59 Källström, K., & Malmberg, J., 2013, s.146 
60 LAS 22§3 st. 
61 Prop. 1973:129, s. 260 
62 Källström, K., & Malmberg, J., 2013, s.146 
63 Prop. 1973:129, s. 260 
64 Källström, K., & Malmberg, J., 2013, s.146 
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kortare anställningstid. Detta kallas senioritetsregeln eller sist in-först-ut-principen. 

Avgörande för placeringen i turordningslistan är således arbetstagarens totala 

anställningstid hos arbetsgivaren. Om arbetstagare har lika lång anställningstid görs 

bedömningen utifrån ålder, och företräde ges till den arbetstagare som är äldst.65 

 

3.3 Nya kvalifikationskravs påverkan på rätten till omplacering och 

regeln om tillräckliga kvalifikationer  

Rätten till omplacering enligt 22§ ger anställda med längre sammanlagd anställningstid 

hos arbetsgivaren företräde till kvarvarande arbete, vilket inte gäller i 7§ LAS. Rätten 

att omplaceras till kvarvarande tjänster förutsätter dock att arbetstagaren uppfyller 

kravet på tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som kommer i fråga.66 Om 

de anställda inte uppfyller arbetsgivarens nya kvalifikationskrav, uppnår de inte 

tillräckliga kvalifikationer för det kvarvarande arbetet i verksamheten och kan därför 

sägas upp i stort sett oberoende av turordningslista trots att dessa arbetstagare många 

gånger har längst anställningstid.67 Detsamma gäller i de fall arbetsgivaren fattar beslut 

om att ett visst antal av de anställda inte måste uppfylla de nya kvalifikationskraven.  

 

I praxis har det framgått att det är möjligt att upprätta olika turordningslistor för de som 

uppnår de nya kraven och de som inte gör det. Arbetsgivaren är därmed inte tvingad att 

driva igenom de nya kvalifikationskraven stringent för de anställda och säga upp 

samtliga som inte uppfyller de nya kvalifikationskraven. Detta framgår i AD 2010:34 

där frågan gällde om arbetsgivaren brutit mot turordningsreglerna när en kvinnlig 

städare sades upp på grund av arbetsbrist, eftersom hon saknade körkort vilket var ett 

krav efter omorganisationen. Genom avtalsturlistor hade arbetsgivaren upprättat en lista 

för de arbetstagare som hade körkort, och en lista för de som saknade körkort. Inom den 

senare turordningslistan utgick arbetsgivaren sedan efter anställningstiden och fyra 

arbetstagare blev därefter uppsagda på grund av arbetsbrist, eftersom de inte uppfyllde 

de nya kvalifikationskraven.  

 

                                                
65 LAS 22§4 st. 
66 Ibid. 
67 Calleman, C., 2000, s. 94 ff. 
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3.3.1 Nivån på arbetsgivarens nya kvalifikationskrav, rätten till skälig 

inskolningstid och kompetensutveckling 

Arbetsgivaren är den som i första hand formulerar vilka kvalifikationskrav som ska 

ställas för en specifik tjänst och anger därmed vad som ska anses vara tillräckliga 

kvalifikationer för befattningen i fråga. För att kvalifikationskraven ska anses skäliga 

måste arbetsgivaren ta hänsyn till vissa krav på saklighet. Det görs därför en form av 

rudimentär saklighetsprövning i de fall domstol prövar arbetsgivarens uppställda 

kvalifikationskrav.68 Kraven får till att börja med inte ställas högre än lagen tillåter.69 

Vid en sådan prövning måste arbetsgivaren kunna återge vilka meriter och 

kvalifikationer som gäller för befattningen. Därutöver måste kraven vara både reella på 

så vis att de faktiskt tillämpas i arbetet, och acceptabla genom att de är relevanta för 

arbetet.70  

 

I förarbeten till LAS framgår att ”kraven på tillräckliga kvalifikationer inte får ges en 

vidare innebörd än att arbetstagaren ska ha de allmänna kvalifikationer som normalt 

ställs på den som söker det arbete det är fråga om”.71 Kraven får vidare inte framstå 

som obefogade eller överdrivna, och inte heller vara diskriminerande.72 

Arbetsdomstolen har också slagit fast att bedömning av arbetstagares kvalifikationer vid 

omplacering ska utgå från den tidpunkt då arbetstagaren sägs upp från sin anställning.73 

 

Många gånger är det dock svårt att avgöra vad som skäligen kan benämnas som 

allmänna kvalifikationer i förhållande till vad som normalt skulle krävas för ett visst 

arbete. Detta eftersom kvalifikationskrav kan förändras över tid och i takt med att 

arbetsuppgifternas innehåll utvecklas. På så vis blir det möjligt för arbetsgivaren att vid 

en verksamhetsförändring ändra kvalifikationskraven för vissa tjänster.74 Andra faktorer 

som kan komplicera en jämförelse kring allmänna kvalifikationer i förhållande till vad 

som normalt skulle krävas för en tjänst, är om det berör nyinrättade tjänster eller 

arbetsuppgifter i verksamheten.75  

 

                                                
68 Källström, K., & Malmberg, J., 2013, s. 149 
69 Prop. 1981/82:71 s.54 
70 Källström, K., & Malmberg, J., 2013, s. 149 
71 Prop. 1981/82:71 s.54 
72 AD 2013 nr 67 och AD 1986:58  
73 AD 1998:94 
74 Se exempelvis AD 1996:94 
75 Calleman, C., 2000, s. 185 
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Kravet på tillräckliga kvalifikationer förutsätter inte att arbetstagaren från början ska 

kunna de nya arbetsuppgifterna, men att denne inom rimlig tid ska behärska dem. En 

arbetstagare kan inte göra anspråk på yrken som kräver erfarenhet av arbetet eller som 

innebär att arbetstagaren måste omskolas.76 Det framgår ur förarbeten till LAS att 

arbetsgivaren får godta ”en viss kortare inlärningstid”.77 I samband med arbetstagarens 

inskolning kan vissa omkostnader komma att drabba arbetsgivaren. Domstolen har 

emellertid bedömt att arbetsgivaren får godta dessa omkostnader under skälig tid. 78 

 

I ett AD-fall handlade tvisten bland annat om arbetsgivaren fullgjort sin 

omplaceringsskyldighet när de nekat en arbetsbristdrabbad fritidschef möjlighet till 

omplacering till en tjänst som rektor. Arbetsdomstolen bedömde att med de meriter och 

kvalifikationer fritidschefen hade i kombination med att han under ett år skulle kunna 

genomgå rektorsutbildning, uppfyllde kravet på tillräckliga kvalifikationer för tjänsten 

och därför borde blivit erbjuden omplacering till den tjänsten. Kostnaden för 

rektorsutbildningen skulle arbetsgivaren stå för och utbildningstiden på ett år ansågs i 

detta fall som skälig.79 

 

Det åligger således arbetsgivaren vissa skyldigheter att bistå arbetstagare som löper risk 

att sägas upp på grund av arbetsbrist, med upplärning och i viss mån utbildning till de 

kvarvarande arbetsuppgifterna. Hur lång upplärningstiden får vara varierar mellan 

enskilda fall.80 Det finns därmed ingen yttre gräns för hur lång upplärningstid en 

arbetsgivare ska godta även om Arbetsdomstolen i viss mån ger riktlinjer för det. I de 

fall Arbetsdomstolen dömt till arbetstagarens fördel har de ofta ansett att arbetstagaren 

efter kortare tids upplärning och med visst stöd skulle uppfylla tillräckliga 

kvalifikationer för att utföra arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt. Att 

arbetsgivaren inte utrett och erbjudit arbetstagaren den möjligheten innan denne sades 

upp har då kritiserats. 

 

Exempel på det anges i ett nyligen avgjort fall där en 56-årig, kvinnlig anställd med 

över 30 års erfarenhet inom verksamheten, och som arbetat både med 

produktionsbaserade uppgifter och som tjänsteman skulle haft tillräckliga 

                                                
76 AD 1996:42 
77 Prop. 1973:129, s. 159 
78 AD 1983:51 
79 AD 2006:110 
80 AD 2005:75, AD 1999:36 
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kvalifikationer för att omplaceras till tjänst som teamledare i produktionen. 

Arbetsdomstolen bedömde att hon besatt de kunskaper och kvalifikationer som krävdes 

för arbetsuppgifterna med hänvisning till hennes långa erfarenhet och egenskaper. 

Arbetsdomstolen bedömde därför att arbetsgivaren borde erbjudit arbetstagaren tjänsten 

istället för att sägas upp denne på grund av arbetsbrist.81 

 

Det finns härigenom ett indirekt krav på kompetensutveckling genom LAS. I LAS blir 

kompetensutvecklingsfrågan aktuell vid regeln om saklig grund för uppsägning, men 

också i fråga om omplacering och vid företrädesrättssituationer som framgått ur nämnd 

praxis. När en arbetstagare påbörjar en ny tjänst eller får nya uppgifter är arbetsgivaren 

skyldig att tåla viss inskolningstid. I det ingår också att arbetsgivaren skall bistå med 

den utbildning och vägledning som krävs för att arbetstagaren på ett tillfredställande sätt 

ska kunna utföra sitt arbete.82 Genom denna skyldighet följer ett indirekt krav att 

kompetensutveckla arbetstagaren i fråga vilket kan anses utgöra ett skydd för 

arbetstagarens ställning i verksamheten.  

 

För att arbetsgivare inte på ett obefogat sätt ska kunna anföra att arbetstagare inte 

innehar rätt kompetenser för sin tjänst efter en omorganisation har det bland annat 

genom kollektivavtal uppställts krav på arbetsgivaren att bistå de anställda med 

kompetensutveckling.83 Det kan både handla om inskolning och fortutbildning, men 

även om att arbetsgivaren organiserar arbetsuppgifter på ett sådant sätt att det främjar ett 

kontinuerligt lärande hos arbetstagaren. För arbetstagaren blir det primärt att såväl 

utnyttja möjligheten till den kompetensutveckling arbetsgivaren erbjuder, som att på 

egen hand vidareutbilda sig för att trygga sin anställning.84 

 
3.4 Bevisbörda 

Det åligger i första hand arbetsgivaren att visa grund för sitt påstående om att regeln om 

tillräckliga kvalifikationer inte uppfylls av arbetstagaren för det arbete tvisten berör. Det 

är därmed arbetsgivaren som innehar bevisbördan vid tvister om tillräckliga 

kvalifikationer vid omorganisation och arbetsbristuppsägningar.85 

 
                                                
81 AD 2015:49 
82 Prop 1973:129 s. 158 f.  
83 Ds 2002:47 s. 27 
84 Ibid. 
85AD 1978:84 
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4 Diskriminering och nya kvalifikationskrav 
I detta kapitel kommer de både redogöras för hur regeln om tillräckliga kvalifikationer 

får tillämpas enligt diskrimineringslagen men också hur regeln ibland används som ett 

svepskäl för att bli av med en specifik arbetstagare och där de verkliga skälen kan 

kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna.  

 

4.1 Arbetsrättslig reglering mot diskriminering relaterat till 

arbetsgivares kvalifikationskrav 

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och på andra sätt främja 

lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning och ålder.86 Vid bedömning av en anställds kvalifikationer efter nya ställda 

krav från arbetsgivaren blir frågan huruvida de nya kvalifikationskraven är rättsligt 

godtagbara, eller om dessa riskerar att utsätta arbetstagaren för diskriminering aktuell. 

Genom lagstiftning, praxis och andra regleringar har denna fråga avpassats och stärkts i 

syfte att främja likabehandling och motverka diskriminering.87 Regleringarna påverkar 

tillämpandet av begreppet ”tillräckliga kvalifikationers” yttre ram, men medför däremot 

inga större inskränkningar vid sakprövning av begreppet. Utgångspunkten och syftet 

med regleringen är således att bedömning av olika individers kvalifikationer ska ske 

sakligt och oberoende av någon av diskrimineringsgrunderna.88 

 

Arbetsgivares möjlighet att uppställa nya kvalifikationskrav begränsas till viss del 

genom diskrimineringslagen. Enligt denna råder förbud för arbetsgivare att missgynna 

arbetssökande eller arbetstagare direkt eller indirekt. Direkt diskriminering avser ett 

missgynnande som uppstått, till följd av att en person behandlats sämre än någon annan 

i en likartad, jämförbar situation, och där missgynnandet har ett direkt samband med 

någon eller flera av diskrimineringsgrunderna.89 I ett AD-fall prövades frågan om en 

anställd som fått diagnosen Multipel Skleros blivit diskriminerad när denne sades upp 

på grund av arbetsbrist. Arbetstagaren anförde att arbetsbristen var fingerad eftersom  

orsaken till uppsägningen hade ett samband med hans sjukdom och därmed föranleddes  

                                                
86 DL 1 kap. 1§ 
87 Edström, Ö., 2001, s. 130 
88 Ibid.  
89 DL 1 kap. 4§ 
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av personliga skäl. Vidare prövades om arbetsgivaren fullgjort sin 

omplaceringsskyldighet när de inte erbjudit arbetstagaren en tjänst som denne haft 

tillräckliga, formella kvalifikationer och erfarenhet för. Arbetsgivaren hänvisade till 

arbetstagarens bristande personliga egenskaper och angav detta som skäl till att inte 

erbjuda arbetstagaren tjänsten i fråga. Domstolen bedömde att arbetsgivaren i detta fall 

inriktat sig på att säga upp den specifika arbetstagaren och använt kvalifikationskraven 

som svepskäl och därför gjort sig skyldig till brott mot både LAS, eftersom det inte 

förelegat saklig grund för uppsägningen, och diskrimineringslagen eftersom det funnits 

ett samband mellan arbetstagarens funktionsnedsättning och uppsägningen.90 Vid tvister 

om direkt diskriminering åligger bevisbördan arbetsgivaren. Om arbetstagaren anser sig 

ha blivit diskriminerad är det därför upp till arbetsgivaren att bevisa att det inte förelegat 

ett samband mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden.91 

 

Indirekt diskriminering innebär att arbetsgivaren tillämpar ett kriterium, en bestämmelse 

eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som för arbetstagare med ett visst 

kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion 

eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss 

ålder kan komma att missgynnas av det. Om arbetsgivaren kan motivera tillämpandet av 

ett sådan kriterium eller förfaringssätt genom att det finns ett berättigat syfte och att 

åtgärden är nödvändig och lämplig för att uppnå syftet anses dock sådana åtgärder 

godtagbara.92 

 

I AD 2008:47 gäller frågan om ett företag gjort sig skyldigt till etnisk diskriminering 

när en algerisk kvinna inte fått praktikplats som receptionist hos företaget, då en annan 

arbetssökande, med bättre språkkunskaper i svenska och enligt arbetsgivaren mer 

personligt lämpad för praktikplatsen, blivit tilldelad den istället. 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) hävdade att arbetsgivaren uppställt för höga 

kvalifikationskrav i form av felfria språkkunskaper i svenska och därigenom gjort sig 

skyldig till indirekt diskriminering. Detta eftersom tillämpandet av kravet inte gick att 

anse som befogat, men framstod som neutralt vilket lett till ett missgynnande för den 

algeriska kvinnan. Arbetsdomstolen bedömde dock kvalifikationskravet som sakligt 

                                                
90 AD 2005:32 
91 DL 6 kap. 3§ 
92 DL 1 kap. 4§2p. 
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motiverat eftersom det hör till arbetsuppgifterna som receptionist att på ett obehindrat 

sätt kunna föra intern och extern kommunikation. 

 
Även om fallet inte berör tillräckliga kvalifikationer vid omorganisation, och trots att 

arbetsdomstolen i fallet ansåg att kraven var sakligt motiverade exemplifieras ändå att 

kvalifikationskrav som framstår som sakliga och neutrala ändå kan diskriminera 

grupper och individer indirekt eller direkt eftersom det är arbetsgivaren som enhälligt 

har befogenhet att formulera kvalifikationskraven för arbetsuppgifterna i verksamheten.  
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5 Arbetsmarknaden i kunskapssamhället, makt och 

tillräckliga kvalifikationer  
I detta kapitel kommer jag att undersöka vilka konsekvenser arbetsgivares nya 

kvalifikationskrav får för den svenska arbetsmarknaden . Detta kommer att göras 

utifrån ett intersektionellt maktperspektiv.  

 

5.1 Det segregerande kunskapssamhället 

Kunskapssamhället vi lever i idag karaktäriseras av hur vi tar till oss, genererar och 

skapar kunskap. Det kännetecknas också av kunskapens framskjutna roll i samhället i 

allmänhet, och i arbetslivet i synnerhet. Individens sociala status har därför en stark 

koppling till dennes ställning i den kunskapsproducerande processen. Till följd av att 

utbildning, examina och andra formella kvalifikationer blivit allt viktigare inom flera av 

arbetslivets områden blir samhället mer meritokratiskt.93 Forskare menar att en 

konsekvens av det, i kombination med att teknologin idag bygger på teoretisk snarare än 

praktisk kunskap, är att det formar en ny socioekonomisk grupp: en kunskapsklass. I 

denna ingår akademiker inom olika områden. Klassbegreppet i det fallet definieras 

utifrån att personerna har ett gemensamt förhållande till produktionen, vilken avses 

individernas gemensamma sammanhang.94 

 

Robert Reich menade att organisationer blir mer svåröverskådliga och komplexa vilket 

påverkar det ökade värdet av teoretisk kunskap. Vidare hävdade han att kunskap, 

uppgifter och teknologi rör sig obehindrat på marknaden eftersom produktion och 

företag inte längre kan isoleras till en nationalitet eller tillhörighet, utan ingår i en 

världsomspännande ekonomi. Det uppstår således motsättningar mellan arbete och 

kapital på så vis att produktionen blivit flyttbar i förhållande till nationalitet, kultur och 

institution, medan arbetskraften är begränsas av dessa.95 Flera forskare har varnat för att  

motsättningarna kommer att skapa nya socioekonomiska klasser och vidare anfört den 

kunskapsgenererande som överordnad.96 

 

                                                
93 Allvin, M. et.al., 2006, s. 85 
94 Bell, D., The coming of post-industrial society: a venture in social forecasting, Basic books, 1973 
95 Reich, R. B., Arbetets marknad inför 2000-talet, 2. uppl., 2003 
96 Allvin, M. et.al., 2006, s. 85 
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För att dra paralleller till vad som i tidigare kapitel anförts om arbetstagares ställning i 

relation till arbetsgivares nya kvalifikationskrav vid en omorganisering, är ett exempel 

EU:s rekommendationer om en europeisk referensram för kvalifikationer. Kvalifikation 

definieras då som ”Ett formellt resultat av en bedömnings- och valideringsprocess som 

erhålls när ett behörigt organ fastställer att en person har uppnått resultat av lärande som 

motsvarar fastställda kriterier”.97  

 

Rekommendationen införlivades genom proposition 2014/15:107 och där lades det till 

att dessa kvalifikationer handlade om dokumenterad utbildning, examina, diplom eller 

certifikat. Ambitionen med en gemensam referensram för kvalifikationer är att främja 

möjligheten till arbete i annat medlemsland i EU och skapa bättre förutsättningar för 

arbetsgivare i fråga om vilka förväntningar de kan ställa på sina anställda. Detta går i 

led med Bell och Reich tanke om att formell kunskap värderas högre än informell. 

Informella och personliga kvalifikationer är svårare att dokumentera och nivåplacera 

eftersom de synliggörs först genom praktiskt utövande. Möjligheterna att söka arbeten 

utanför de nationella gränserna kan då tänkas begränsas för de arbetstagare som inte 

innehar formell utbildning. Dessutom kan konkurrensen öka inom nationen vilket 

ytterligare underminerar deras ställning på arbetsmarknaden.  

 

5.1.1 Den normgivande och makthavande arbetsgivaren 
 
Foucault menade att makt och kunskap är tätt sammanflätade med varandra. Detta ansåg 

han berodde på att de som formar kunskap och vetenskap i samhället också är de som 

besitter makt. Konsekvensen av det, ansåg Foucault, är att den kunskap som produceras 

kommer att vara fokuserad på makthavandes intressen. Den som innehar makten har 

dessutom företräde i fråga om hur världen ska tolkas och definieras.98  

 

Paralleller till Foucaults teori om makt går att dra till arbetsledningsrätten. 

Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbete, och i det ingår att definiera vilken 

kunskap som behövs i organisationen och för dess tjänster. Eftersom det framgår ett 

tydligt mönster över att arbetsgivare idag väljer formella kvalifikationer framför 

informella blir det ett värdeskapande samhälle där utbildningsnivån kanske ännu 

tydligare än idag kommer att bli det starkaste medlet för att etablera sig, och integreras 

                                                
97 Europaparlamentets och rådets rekommendation 2008/C 111/01 
98 Foucault, M., Power/knowledge: selected interviews and other writings 1972-1977, 1980 
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på arbetsmarknaden. I flera av de rättsfall som tagits upp tycks arbetsgivaren använda 

kvalifikationskravet som ett medel för att på ett enklare sätt bli av med viss arbetskraft 

till förmån för utbildad arbetskraft, detta trots att arbetstagaren många gånger innehaft 

lång erfarenhet, det vill säga informell kunskap.   

 

Ett exempel är AD 2013:67 där en manlig mekaniker på ett pappersbruk ansågs ha blivit 

förbisedd i fråga om företrädesrätten. Under den tid han haft rätt att göra anspråk på 

företrädde till viss tjänst hade arbetsgivaren anställt sju stycken högskoleutbildade 

mekaniker och menat att tillräckliga kvalifikationer nu saknades till tjänster som 

mekaniker. I fråga om omplacering till annan tjänst är AD 2015:49 talande. En 56-årig 

kvinna med 30 års erfarenhet i organisationen, både inom produktion och som 

tjänsteman, ansågs inte ha tillräckliga kvalifikationer till arbete som teamledare i 

produktionen. Detta också med hänvisning till att hon saknade utbildning. Innan 

omorganisationen hade hon dock blivit betrodd med liknande uppgifter när det saknats 

personal vilket talade för att hon inom skälig tid skulle ha möjlighet att lära sig 

arbetsuppgifterna.  

 

Ur ett intersektionellt perspektiv kan man se på fallet dels utifrån att hon är kvinna men 

också utifrån hennes ålder och utbildningsnivå. Genom att ställa krav på utbildning för 

tjänster som tidigare kunnat utföras utan sådan, kan arbetsgivaren använda nya 

kvalifikationskrav som medel för uteslutande av vissa individer och grupper. Om 

handlingen blir ett upprepande fenomen i samhället kan det röra sig om strukturell 

diskriminering.  

 

5.1.2 Intersektionalitet i praxis 

I en samhällelig kontext har det visat sig att såväl etnicitet, kön, ålder, och 

utbildningsnivå präglar individens förutsättningar och hierarkiska position i samhället. 

Dessa sociala attribut sammanvävs och påverkar varandra i varierande grad i olika 

sammanhang. Det är till exempel mer fördelaktigt att vara en svensk, medelålders, 

välutbildad man än en outbildad, äldre, kvinna med annan etnisk härkomst på dagens 

arbetsmarknad.99  

 

                                                
99 Edling, C., & Liljeros, F., (red.), Ett delat samhälle: makt, intersektionalitet och social skiktning, 1. 
uppl., 2010, s. 147f 
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Två rättsfall som blir intressanta ur en intersektionell aspekt är AD 2006:110 och AD 

2010:34. I förstnämnda fallet handlar det om en manlig förvaltningschef med 30 års 

erfarenhet inom en kommuns olika verksamheter. Frågan gällde om fritidschefen hade 

tillräckliga kvalifikationer för att omplaceras till en tjänst som rektor efter att genomgå 

en ettårig rektorsutbildning. Det andra fallet gäller en kvinna på en städfirma som efter 

en omorganisation inte längre uppfyllde arbetsgivarens nya kvalifikationskrav om att 

inneha körkort. I det förstnämnda fallet ansåg Arbetsdomstolen att det var skäligt att 

arbetsgivaren skulle bistå med utbildningsinsatser för att göra arbetstagaren i fråga 

tillräckligt kvalificerad. I sistnämnda fall bedömde Arbetsdomstolen däremot att det var 

oskäligt att ålägga krav på arbetsgivaren att förse arbetstagaren med körkortsutbildning.  

 

Fallen är intressanta för att de ger indikationer på att arbetsgivare skyddas bättre ju 

högre position de har i en verksamhet men också att kravet på kompetensutveckling och 

inskolning varierar mellan olika fall, delvis beroende på verksamhetens ekonomiska och 

organisatoriska förutsättningar. En intressant fråga här är också hur långt arbetsgivarens 

fortbildningsansvar sträcker sig. Det anställningsskydd som finns för arbetstagare tycks 

därmed vara starkare för de som redan innehar en överordnad position istället för att 

skydda de arbetstagare som är i störst behov av det.  

 

5.1.3 Formell och materiell rättvisa 

Materiell rättvisa är inte detsamma som formell rättvisa. Materiell rättvisa synliggör 

nämligen skillnader och sociala skikt i samhället vilket, formell rättvisa inte gör. Genom 

att identifiera de mekanismer i samhället som ombildar och återskapar hierarkier mellan 

människor synliggörs vad som begränsar vissa människors förutsättningar.100  

 

Med tanke på det lagstadgade anställningsskydd som finns för arbetstagare när nya 

kvalifikationskrav ställs, och den forskning som visar att formell utbildning krävs i 

högre grad nu än förr, blottläggs en problematik runt en stor grupp arbetstagare som 

lagstiftningen idag inte lyckas skydda. Eftersom utbildningsnivån inte är och troligen 

aldrig kommer att bli grund för diskriminering måste lagstiftarna finna ett annat sätt att 

skydda den andel arbetstagare som står utan utbildning. Detta eftersom arbetsgivaren 

förändrar verksamheten och uppställer nya, ofta högre kvalifikationskrav. En stor del av 

                                                
100 Pylkkänen, A. & Wennberg, L., Intersektionalitet i rätten- en metod för att synliggöra det osynliga, I 
retfærd, årgång 35, 2012, nr 3/138, s. 12 
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den formellt okvalificerade arbetskraften är dessutom äldre. Den lagstiftning som 

skyddar arbetstagares ställning vid nya ställda kvalifikationskrav efter en 

verksamhetsförändring, kan anses vara normativt otillräcklig eftersom den idag tycks 

tillämpas för anpassning inom ramen för marknadsliberalism snarare än för att stärka de 

mest utsatta grupperna i samhället genom solidaritet. En solidariskt upprättad 

lagstiftning skulle då formalisera materiella förutsättningar på ett sätt som tar hänsyn till 

sociala och ekonomiska begränsningar hos olika personer.  

 

5.1.4 Kvalifikationskrav och klass 

Utifrån den praxis som studerats i denna uppsats framgår att nya kvalifikationskrav ofta 

ställs på formellt okvalificerade yrken som det tidigare inte krävts någon utbildning 

för.101 Med tanke på att forskning visar att personer med bakgrund i arbetarklassen mer 

sällan söker sig till universitet och högskolor och sedan vidare till formellt kvalificerade 

yrken än personer från tjänstemannahem tyder detta på att arbetsgivares 

kvalifikationskrav i högre grad drabbar arbetstagare ur arbetarklassen.102  

 

Om den nya kunskapsklassen är överordnad får det också antas skapas en ny, 

underordnad klass. Till denna klass hör då outbildade arbetstagare med i många fall 

lång yrkeserfarenhet, men som inte längre matchar marknadens och arbetsgivarens nya 

kvalifikationskrav. Inom denna kategori finns personer med andra sociala förtecken så 

som annan etnisk bakgrund, hög ålder eller funktionshinder, som gör dem dubbelt 

missgynnade i förhållande till de nya kvalifikationskraven på arbetsmarknaden. Den 

meritokratiska andan växer sig således starkare i kunskapssamhället och skapar ett 

elitistisk system där enbart individer med formella kvalifikationer ges tillträde till 

arbetsmarknaden.  

 

Idag framgår, som tidigare nämnt, ett indirekt krav på arbetsgivaren att 

kompetensutveckla personalen, och ibland återfinns sådana krav även i kollektivavtal.  

Kanske behöver det formuleras ett mer explicit krav om kompetensutveckling av 

anställda som ett sätt att skydda outbildade arbetstagare från att förlora sina 

anställningar. I den praxis som studerats har Arbetsdomstolen i majoriteten av fallen 

bedömt till arbetstagarens fördel. Detta ger indikationer på att det finns en uppfattning 

                                                
101 Se. AD 2013:67, AD 2010:34 och AD 2015:49 
102 Edling, C., & Liljeros, F., (red.), Ett delat samhälle: makt, intersektionalitet och social skiktning, 1. 
uppl., 2010, s. 40 
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om att arbetsgivare många gånger ställer oskäligt höga krav på arbetstagare efter en 

omorganisation. Både i fråga om omplacering, turordning och företrädesrätt.  
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6 Slutdiskussion 

6.1 Hur arbetstagarens ställning skyddas vid nya kvalifikationskrav 

vid omorganisering 

Med hänsyn till den lagstiftning som uppsatsen behandlat framgår att när nya 

kvalifikationskrav ställs på arbetstagare, skyddas dessa främst av det genom förarbeten 

och praxis fastställda begränsningarna på arbetsgivarens rätt att besluta om vilka 

kvalifikationer denne vill ha i sin verksamhet. Arbetsgivaren får tillexempel inte ställa 

högre krav än lagen tillåter och inte framstå som obefogade eller överdrivna. Därutöver 

ska kvalifikationskraven vara reella och relevanta för arbetet och får inte heller ges en 

vidare innebörd än de allmänna kvalifikationer som vanligen ställs på en som söker det 

aktuella arbetet.  

 

Rätten till omplacering enligt 22§ LAS utgör också ett skydd genom att anställda med 

längre sammanlagd anställningstid ges företräde till kvarvarande arbete hos 

arbetsgivaren framför arbetstagare med kortare anställningstid. För att kunna 

omplaceras till en kvarvarande befattning hos arbetsgivaren krävs dock att arbetstagaren 

uppnår kravet på tillräckliga kvalifikationer för den aktuella tjänsten. Genom 

diskrimineringslagen skyddas arbetstagarens ställning genom förbudet mot att 

arbetsgivare uppställer kvalifikationskrav som indirekt eller direkt missgynnar en 

arbetstagare som har en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Vidare 

skyddas arbetstagarens ställning genom att det ställs vissa krav på kompetensutveckling 

genom exempelvis kollektivavtal. 

 

Arbetsgivaren är den som avgör vad som är tillräckliga kvalifikationer i och med att 

denne genom arbetsledningsrätten har befogenhet att avgöra vilka kompetenser och 

kvalifikationer som måste finnas inom en organisation. Arbetsgivaren är också den som 

avgör när det måste ske en omorganisation, och som en följd av det även ibland besluta 

om att säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist. Vid tvister i Arbetsdomstolen 

utförs ingen saklig bedömning över varför arbetsgivaren omorganiserat verksamheten 

och så vida det inte tvistas om fingerad arbetsbrist ifrågasätts inte heller detta. Källström 

och Malmberg menar att det faktum att det inte görs en saklighetsbedömning 

kompenseras av skyddet som framgår genom turordningsreglerna i 22§ LAS. Utifrån 

uppsatsens material går det dock att ifrågasätta i vilken utsträckning turordningsreglerna 
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utgör ett komplement här. Med stöd i redovisad praxis har det visat sig möjligt att på 

olika sätt kringgå turordningsreglerna genom regeln om tillräckliga kvalifikationer. Inte 

minst i AD 2010:34 där arbetsgivaren fick till stånd två separata turordningslistor för de 

kvalificerade arbetstagarna och de okvalificerade arbetstagarna.  

 

För att återkoppla till en intersektionell aspekt på arbetsgivares omfattande befogenheter 

att besluta kring nya kvalifikationskrav vid en omorganisation går det att se på 

arbetsgivare som en normskapande kraft i samhället. Detta eftersom arbetsgivare har 

makt att värdera vilka kunskaper som är tillräckliga på arbetsmarknaden. Tillträde till 

arbetsmarknaden är dessutom en viktig faktor för social inkludering och skapar 

samhälleliga förutsättningar både socialt och ekonomiskt för individen. Den enskilde 

tvingas således anpassa sig efter de premisser arbetsgivarna uppställer. Arbetsgivarna i 

sin tur påverkas av andra faktorer så som teknisk och organisatorisk utveckling, ökade 

flexibla villkor och konkurrenskraft vilket kan tänkas påverka hur kvalifikationskraven 

formuleras. Formell utbildning har av vad som ovan anförts visat sig vara en viktig 

förutsättning för arbete vilket implicit kan få konsekvenser för grupper av arbetstagare 

med högre ålder, personer som saknar utbildning och personer med annan etnisk 

härkomst eftersom de många gånger är de som saknar de formella behörighetskrav som 

ställs av arbetsgivare idag.  

 

Av den praxis som studerats har de nya kvalifikationskraven arbetsgivaren ställt handlat 

om formaliserade kompetenskrav. Både i fråga om utbildning och andra behörigheter så 

som körkort.103 Erfarenhetsbaserad kunskap tycks då inte värderas lika högt. Genom de 

doktriner som använts har det framgått att begreppet tillräckliga kvalifikationer fungerar 

som ett medel för att lösa en intressekonflikt mellan arbetstagare i 

turordningssammanhang. Utfallet har genom praxis visat sig gynna den mest meriterade 

och formellt kvalificerade arbetstagaren framför de arbetstagare som innehar längst 

anställningstid hos arbetsgivaren. Det som framkommit ur annan lagstiftning och vad 

som anförts i forskning på området om nya kvalifikationskrav vid omorganisering visar 

på samma tendenser. Det vill säga att de arbetstagare som är mest kvalificerade också är 

de arbetstagare skyddet främst får verkan på. Det går därför att diskutera i vilken 

utsträckning senioritetsregeln utgör ett skydd med tanke på att kravet om tillräckliga 

kvalifikationer på flera sätt urholkar senioritetsregeln i fråga om turordning och 
                                                
103 Exempel på domar där arbetsgivaren formaliserat kvalifikationskraven för tjänster: AD 1996:42, AD 
1998:94, AD 1976:77, AD 2013:67, AD 2010:34 och AD 2015:49 
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företrädesrätt. Det går därför att diskutera om regeln om tillräckliga kvalifikationer vid 

nya ställda krav vid en omorganisation främjar ett nytt, lagligt sätt att diskriminera 

arbetstagare som inte uppfyller de nya kraven. Denna diskussion kan föras eftersom 

regeln idag möjliggör ett kringgående av såväl omplaceringsskyldigheten som reglerna 

om turordning och företrädesrätt.  

 

Arbetstagarens starkaste skydd anser jag därför är att själv förse sig med utbildning och 

fortbildning för att hålla sig à jour med såväl ny teknisk, teoretisk och praktisk kunskap. 

Utbildning och fortbildning fungerar då som ett medel att i kunskapssamhället undgå att 

förlora sin position på arbetsmarknaden. För framtiden kan därför ett mer explicit skydd 

behöva formuleras i form av tydligare krav på arbetsgivaren att kompetensutveckla och 

vägleda arbetstagaren så att denne inte främst utelämnas åt sig själv.  

 

6.2 Vilka konsekvenser arbetsgivares nya kvalifikationskrav får för 

den svenska arbetsmarknaden 

När arbetsgivare uppställer nya kvalifikationskrav vid en omorganisering har det visat 

sig att det ofta formuleras krav om formell utbildning på tjänster som tidigare inte krävt 

detta. Det har menats att detta beror på att organisationer och arbetsuppgifter är mer 

komplexa och svåröverskådliga idag än förr. Även lagstiftningen formuleras i vissa 

delar efter vilka formella kvalifikationer arbetstagaren bör ha, inte minst inom den 

offentliga sektorn. För samhället får de formaliserade kunskapskravens ökade värde 

konsekvenser på så vis att det föder nya socioekonomiska klasser, där de som innehar 

en hög position i den kunskapsproducerande processen är de överordnade.  

 

Kravet på formell utbildning formar såldes även en grupp i samhället som tidigare varit 

tillräckliga i förhållande till arbetsmarknadens krav, men som inte längre uppfyller de 

nya kvalifikationskraven, och får därmed svårt att hålla sig kvar på arbetsmarknaden. 

Genom den praxis som studerats har det visat sig att det i flera fall drabbar personer 

som arbetat länge hos arbetsgivaren och därigenom upparbetat goda erfarenhetsbaserade 

och praktiska kunskaper. 
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De meritokratiska värden som genom de nya formaliserade kunskapskraven får allt 

starkare fäste i samhället blottlägger en problematik på så vis att samhället tenderar att 

skapa ett elitistiskt system där enbart de välutbildade och meriterade får tillträde till 

arbetsmarknaden. Ur ett intersektionellt perspektiv är ålder och klass väsentliga faktorer 

för hur arbetstagarens ställning påverkas i samhället efter nya ställda krav från 

arbetsgivaren. Åldersfaktorn blir viktig eftersom många av de arbetstagare som inte 

längre uppfyller de nya kvalifikationskraven debuterade på arbetsmarknaden under en 

tid då det inte krävdes formell utbildning för mindre kvalificerade yrken. De kan också 

tänkas att det blir svårare ju äldre personer blir, att skola om sig eller införskaffa 

utbildning eftersom de sociala premisserna kan se annorlunda ut för äldre personer, i 

fråga om till exempel fast inkomst och familj. Klass som skiktningsprincip får värde i 

sammanhanget eftersom det har visat sig att barn till arbetarklassföräldrar mer sällan 

söker sig till eftergymnasiala utbildningar än barn från tjänstemannahem. I en 

samhällelig kontext främjar således de nya, formaliserade kunskapskraven personer med 

tjänstemannabakgrund. 

 

De sociala och ekonomiska förutsättningarna, det vill säga den materiella rättvisan, för 

människor att lyckas hålla sig kvar på dagens arbetsmarknad är därmed olika. Det går 

därför att diskutera i vilken utsträckning lagstiftningen ska ta hänsyn till materiella 

orättvisor, men även i vilken mån det är möjligt och, enligt lagens mening, rättvist att i 

så fall göra lagstiftningen mindre neutral. 

 

För att skydda företagens anställda, men också för att göra fler anställningsbara, skulle 

en möjlig lösning kunna vara att stat- och kommun subventionerar arbetsgivare för att 

kompetensutveckla och fortbilda personal så att de håller sig tillräckligt kvalificerade 

för arbetet inom verksamheten. För de arbetssökande skulle en sådan subvention kunna 

innebära att arbetsgivaren får pengar för att utbilda arbetstagaren parallellt med arbetet. 

En sådan lösning skulle möjligen kunna skapa förutsättningar för trygga anställningar 

dels för den grupp arbetstagare, både kvinnor och män, som inte behövde någon formell 

utbildning när de gjorde debut på arbetsmarknaden, men också en lösning för 

arbetssökande med annan etnisk härkomst.  

 



  
 

 

32 

6.3 Slutord och Framtida forskning  

Genom denna uppsats har problematiken belysts gällande det anställningsskydd som 

finns för arbetstagare när arbetsgivaren uppställer nya kvalifikationskrav vid en 

omorganisation. Uppsatsen har också belyst de arbetsmarknadsrelaterade konsekvenser 

som följer av de nya kunskapskraven. För framtida studier hade det varit intressant att 

undersöka om de ökade formella kunskapskraven på den svenska arbetsmarknaden 

främjar vår konkurrenskraft i fråga om kompetens gentemot andra länder. Det hade 

också varit intressant att fokusera en undersökning på fingerad arbetsbrist och kravet på 

tillräckliga kvalifikationer i förhållande till indirekt diskriminering.   
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