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Abstract 
Since redundancy is considered as just cause for dismissals, the employees protection of the 

employment mostly lies in his or her right to redeployment. The requirement for the employee to be 

considered for such redeployment, and thus a continued employment, is that he or she must possess 

sufficient qualifications for the post in question. The employer has the right to set up qualification 

requirements relating to the employees’ personal attributes and it is the employer who does the 

assessment whether the qualifications are sufficient. The purpose of this thesis is to examine the 

legal framework of the concept ’sufficient qualifications’ within 7 § 2 st. and 22 § 4 st in LAS, in 

order to highlight the problems arising from the employers right to set up qualification requirements 

related to personal attributes of managers. Secondly this thesis aims at investigate how requirements 

relating to personal attributes may lead to disadvantages for female managers, by analyzing the 

finds from a gender perspective.  

 In order to fulfill the overall purpose of this thesis, various methods have been used. The 

essay mainly consists of a judicial inquiry intended to investigate de lege lata, and therefor the 

doctrinal method has been used. The doctrinal method has been supplemented with qualitative 

interviews in order to get a deeper understanding for the managerial role.  

 From the finds in this thesis it can be concluded that managers are poorly protected by the 

rules according to LAS, because of the subjectivity related to the requirements of reliance between 

the employer and the manager, which has proven to be significative for the managerial role. Equal 

treatment between men and women is a well developed area with provisions regarding non-

discrimination set out in several sources of law, both international as well as in the Swedish 

Discrimination Act. Despite the strong legal protection women are struggling to get access to 

leadership positions. Subjective elements tend to be influenced by the norms of society and the 

labour market. Within the labour market there is a perception that men’s roles are more congruent 

with the leadership role, which can result in prejudice against female leaders. Since the employer is 

allowed to demand requirements related to reliance, it seems that reliance trumps the legal 

protection provided by both LAS and the Discrimination Act.  
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1. Inledning 
Då det föreligger arbetsbrist i en organisation har arbetsgivaren långtgående möjligheter att själv 

avgöra vilka befattningar som ska sägas upp. Arbetstagarens skydd mot att inte bli uppsagd i en 

arbetsbristsituation ligger till stor del i dennes rätt att bli omplacerad.  Rätten till omplacering 1

återfinns i Lagen (1982:80) om Anställningsskydds (LAS) 7 § andra stycket som anger att 

arbetsgivaren måste ha övervägt omplacering av arbetstagaren för att uppsägningen ska betraktas 

som sakligt grundad, samt i lagens 22 § fjärde stycket som reglerar företrädesrätt till fortsatt 

anställning för arbetstagare med längre anställningstid. I båda paragraferna anges att för att 

arbetstagaren ska kunna bli aktuell för omplacering krävs att denne ska inneha tillräckliga 

kvalifikationer för tjänsten i fråga.  2

 Kvalifikationskrav aktualiseras både vid nyanställningar och omplaceringar. Båda 

situationerna faller inom arbetsgivarens anställnings- respektive arbetsledningsrätt, och därmed är 

det arbetsgivaren som både upprättar kvalifikationskraven och gör bedömningen av huruvida 

arbetstagaren innehar dessa kvalifikationer. Av rättspraxis framgår att arbetsgivaren i båda 

situationerna får ställa krav på kvalifikationer kopplade till arbetstagarens personlighet.  3

 Utgångspunkten för denna uppsats är att det inte finns generella skillnader i egenskaper hos 

manliga och kvinnliga ledare, och därmed förkastas idén om att män skulle vara mer lämpade som 

chefer av naturen.  Den låga kvinnorepresentationen på chefsbefattningar måste således förklaras på 4

andra sätt.  Att rekryteringsprocesser präglas av fenomen som till exempel homosocialitet, där ”lika 5

väljer lika”, är relativt välkänt. På grund av dagens vertikalt segregerade arbetsmarknad blir ”lika 

väljer lika” vid chefstillsättningar ofta detsamma som att ”män väljer män”.  Fenomenet framförs 6

ofta som en bidragande faktor till att kvinnor ges sämre tillträde till chefspositioner.  Eftersom 7

arbetsgivaren även i omplaceringssituationer får ställa krav på personliga egenskaper finns intresse 

av att undersöka hur kvinnliga chefers möjlighet till omplacering kan påverkas av det faktum att 

�  1

 Glavå, M. & Hansson, M. Arbetsrätt, 2016 s. 402 och 4531

 I 7 § 2 st. finns inget uttryckligt krav på tillräckliga kvalifikationer, kravet framgår istället av prop. 1973:129 2

s. 121
 Till exempel AD 2004:44, AD 2005:69 och AD 2015:493

 Se exempel på studier som styrker detta i Jacobsen, D-I. & Thorsvik, J. Hur moderna organisationer 4

fungerar, 2013, s. 403
 29% kvinnliga chefer inom privat sektor, SCB, 2013 5

 Jordansson, B., Allard, K. & Björk, L. Arbete och arbetsorganisation, 2015, s. 133, se också SOU 2014:80, 6

Ökad medvetenhet men långsam förändring, s. 48 och 136 
 SOU 2014:80, Ökad medvetenhet men långsam förändring, s. 487



chefskap är en roll som sedan länge varit tydligt kopplad till mannen.   8

!
1.1 Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats syftar till att ge en bild av hur arbetsgivarens rätt att ställa upp krav på personliga 

egenskaper påverkar chefers anställningsskydd då det föreligger arbetsbrist. Genom att granska 

uppsatsens rättsliga samt empiriska material ur ett genusperspektiv, syftar uppsatsen också till att 

undersöka hur kvalifikationskrav hänförliga till personliga egenskaper kan påverka kvinnliga 

chefers möjlighet till omplacering. För att uppnå uppsatsens övergripande syfte kommer följande 

frågeställningar att besvaras: 

!
• Hur ser chefers skydd mot uppsägningar på grund av arbetsbrist ut, med tanke på 

arbetsgivarens rätt att upprätta kvalifikationskrav hänförliga till personliga egenskaper? !
• Hur kan kvalifikationskrav hänförliga till personliga egenskaper riskera att missgynna 

kvinnliga chefer vid omplacering? 

!
1.2 Avgränsningar 
När det gäller turordning vid uppsägning kan arbetsgivaren och den fackliga organisationen 

upprätta så kallade avtalsturlistor genom att ingå en lokal överenskommelse. Den gäller då som 

kollektivavtal och går således före LAS bestämmelser om hur turordning ska ske och därmed också 

kravet på tillräckliga kvalifikationer.  Uppsatsen har för avsikt att behandla omplacering av chefer 9

som sker enligt lag och kommer därmed inte beakta sådana avtalsturlistor som gäller som 

kollektivavtal. Eftersom uppsatsen ska behandla rätten inom ramen för LAS kommer materialet 

endast behandla sådana chefer som omfattas av lagen i fråga, utredningen kommer alltså inte 

behandla chefer i företagsledande ställning eller i därmed jämförbar ställning eftersom de är 

undantagna LAS.  10

 I Lagen (1994:260) om offentlig anställning, LOA, föreskrivs särskilda bestämmelser för 

turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist samt särskilda krav på saklighet vid anställning. 

Det empiriska materialet är inhämtat från en arbetstagarorganisation som organiserar privata 

tjänstemän och därmed kommer LOA inte att behandlas i denna uppsats. 

�  2

 Acker, J. Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations. 1990, s. 1468

 Calleman, C. Turordning vid uppsägning, 2000, s. 1399

 LAS, 1 § 1 p.10



1.3 Metod och material 
För att ha möjlighet att besvara ovan anförda frågeställningar har det i denna uppsats varit 

nödvändigt att använda flera olika metoder och låta dem komplettera varandra. Då uppsatsens första 

frågeställning syftar till att utreda gällande rätt har rättsdogmatisk metod använts. Genom denna 

metod kan relevanta rättskällor identifieras och dess innehåll preciseras.  Genom att systematisera 11

fragment från de olika rättskällorna har metoden hjälpt till att utreda vad som är gällande rätt.  12

Rättsdogmatisk metod utgår från rättskälleläran, som anger att rättskällorna ska behandlas utifrån en 

viss inbördes rangordning. De högst stående rättskällorna är lagar och författningar. Därefter anses 

lagförarbeten och rättspraxis ha en framskjuten roll vid tolkning av gällande rätt. Av lagförarbeten 

framkommer själva syftet med lagbestämmelserna och de anger också hur lagen ska tillämpas i 

olika situationer. Förarbeten som rättskälla tappar dock relevans ju äldre de blir, eftersom det då har 

utvecklats rättspraxis inom området och faktiska förhållanden i omvärlden har förändrats.  LAS 13

tillkom under början av 70-talet och reviderades till sin nuvarande lydelse 1982 och får därmed 

betraktas som äldre. Förarbetena ger inte heller någon vägledning i huruvida krav får hänföras till 

personliga egenskaper, det har istället visat sig genom rättspraxis. Härigenom har rättspraxis från 

Arbetsdomstolen givits en framskjuten roll vid utredning av gällande rätt. 

 För att hitta relevant rättspraxis har kedjesökning använts som metod. Sökningen har börjat i 

litteratur av mer övergripande karaktär som hänvisat till annan juridisk litteratur som mer specifikt 

har behandlat det valda ämnet. Dessa har i sin tur hänvisat till relevanta rättsfall. Egna sökningar har 

också gjorts i sökmotorn ’Zeteo’, där sökord så som tillräckliga kvalifikationer, personliga 

egenskaper, omplacering, diskriminering, chef har kombinerats på olika sätt. Rättsfallen som 

använts berör inte endast kvalifikationskrav i samband med omplacering, utan även vid 

företrädesrätt till återanställning och nyanställning eftersom kvalifikationskraven ska bedömas på 

samma sätt. Det finns inga rättsfall som behandlar könsdiskriminerande kvalifikationskrav i en 

omplaceringssituation. Därmed har en analog tolkning till viss del gjorts med rättsfall som berör 

könsdiskriminering i en anställningssituation. Flera domar är också gamla, från 80-talet, men de får 

anses vara vägledande då flertalet nyare domar också hänvisar till dem. 

 När andra rättskällor är ofullständiga för att ge svar på en frågeställning, kan juridisk 

litteratur, doktrin, användas för att komplettera rättskällorna.  Rättsutredningen utgår delvis från 14

�  3

 Lehrberg, B. Praktisk juridisk metod, 2006, s. 16711

 Sandgren, C. Om teoribildning och rättsvetenskap. 2005, s. 32212

 Bernitz m.fl. Finna rätt, 2014, s. 31-3213

 Ibid, s. 185 14



Catharina Callemans avhandling Turordning vid uppsägning, vilken behandlar kravet på tillräckliga 

kvalifikationer vid omplacering enligt just turordningsreglerna i 22 § LAS. Som framgår av 

rättsutredningen är innebörden i begreppet ’tillräckliga kvalifikationer’ dock detsamma oavsett om 

det rör sig om omplacering enligt 7 § 2 st. eller 22 § 4 st. i LAS. Det bör också uppmärksammas att 

Callemans avhandling är skriven år 1999 och att den därmed får betraktas som gammal. Den får 

ändå anses relevant på grund av att även nyare forskning och litteratur i övrigt hänvisar till 

Calleman och de rättsfall som hon refererar till.  De rättsfall som Calleman refererar till har 15

kompletterats med rättsfall funna genom egna sökningar, vilket gör uppsatsens rättsutredning mer 

aktuell. 

 Rättsvetenskapen går i mångt och mycket ut på att tolka rättsligt material och får på så vis 

en kvalitativ karaktär, den syftar till att beskriva fenomen.  Det finns begränsat med rättsligt 16

material kring omplacering av chefer och arbetsgivarens möjligheter att upprätta kvalifikationskrav 

hänförliga till personliga egenskaper, därför behöver den rättsdogmatiska metoden kompletteras, i 

detta fall med en annan kvalitativ metod i form av kvalitativa intervjustudier. För att kontextualisera  

rätten har de fynd som framkommit genom rättsutredningen samt i det empiriska materialet 

analyserats ur ett genusperspektiv. På så sätt får uppsatsen ett mer rättssociologiskt perspektiv 

genom att granska vilka konsekvenser gällande rätt kan få för kvinnliga chefer samt vilka orsaker 

som kan antas ligga bakom rättstillämpningen. En rättssociologisk metod öppnar upp för att även 

andra, utomrättsliga faktorer, kan påverka hur rätten tillämpas.  17

1.3.1 Kvalitativ intervju 
En kvalitativ intervju fokuserar på att få förståelse för den verklighet som intervjudeltagarna verkar 

i och hur de uppfattar och tolkar denna verklighet.  I denna uppsats har en semistrukturerad 18

intervju använts. En semistrukturerad intervju karaktäriseras av att tydliga teman behandlas under 

intervjun, men intervjudeltagaren ges ändå stor frihet att besvara frågorna på sitt eget sätt med 

utgångspunkt i sina egna upplevelser. En intervjuguide har upprättats med utgångspunkt i vilka 

frågor som behöver besvaras för att i slutändan kunna ge svar på uppsatsens frågeställningar. Det 

bör dock nämnas att frågor som berör om eller hur informanterna upplever att genusaspekter tas i 
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 Se bl.a Carin Ulander-Wänman, Anställningsskydd och kvalifikationskrav i förändring? 2016, samt Glavå & 15

Hansson, Arbetsrätt, 2016
 Sandgren, C., 2005, s. 316 16

 Hydén, H. Rättssociologi som rättsvetenskap, 2002, s. 15 ff.17

 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder,  2011, s 34118



beaktande vid upprättande av kvalifikationskrav har utelämnats vid intervjuerna. Intervjuerna har 

haft som största syfte att ge en fördjupad bild av chefers roll och de anställningsvillkor som är 

förenade med denna. Det är dessa villkor som senare har analyserats utifrån genusteori för att kunna 

besvara uppsatsens andra frågeställning. Vid upprättande av intervjuguiden har hänsyn tagits till att 

de frågor som ställs inte ska vara för specifika eller ledande, då det kan hindra framkomsten av 

intervjupersonens alternativa idéer eller synsätt. En huvudregel är att forskarens egna föreställningar 

inte ska komma fram under intervjun, fokus ska istället vara på intervjupersonens tolkning av sin 

värld. En semistrukturerad intervju medför att deltagarnas olika historier kan jämföras på ett annat 

sätt än om intervjun skulle ha varit helt ostrukturerad.   19

 Resultatet från intervjuerna har som främsta syfte att ge svar på frågor som de traditionella 

rättskällorna inte kan ge i detta fall, genom att komplettera rättsutredningen med faktiska 

omständigheter. Intervjuerna bidrar således med en insikt i hur, inom ämnet, kunniga personer 

upplever att kravet på tillräckliga kvalifikationer används för chefer i praktiken och kan således 

synliggöra hur rättsreglerna efterföljs i samhällets faktiska nivå.  20

 Intervjuerna har genomförts med fyra personer från en arbetstagarorganisation som 

organiserar privata tjänstemän. Samtliga fyra personer som har intervjuats är chefer. Tre av dem har 

mångårig erfarenhet av att förhandla för chefer och är därmed väl insatta i chefers situation. Dessa 

är utspridda geografiskt och har sina vardera säten i södra Sverige.  Den fjärde intervjupersonen är 21

chefsjurist i förbundet och har sitt säte i Stockholm. Han har vid flertalet tillfällen företrätt 

förbundets medlemmar i Arbetsdomstolen och har således särskilt god insikt i den arbetsrättsliga 

regleringen.  Intervjupersonerna företräder både de chefer som omfattas av LAS och de som inte 22

gör det. Därför fick de innan intervjuerna information om att uppsatsen ska avhandla den grupp 

chefer som omfattas av LAS och de svar som gavs vid intervjuerna avser således den typen av chef. 

 Intervjupersonerna har valts ut genom en form av målinriktat urval, vilken har som syfte att 

skapa relevans mellan uppsatsens frågeställningar och valet av intervjupersoner. Intervjupersonerna 

är relevanta för uppsatsen på så sätt att de genom sin mångåriga erfarenhet som ombudsmän för 

chefer, samt att de själva är chefer, har en god insikt i chefsrollen och de särskilda villkor som 

kommer med denna. Valet av intervjudeltagare kan också anses vara gjort genom ett så kallat 

�  5

 Bryman, A. 2011, s. 415f19

 Se Hydén, H. 2002, s. 30 ff samt Lehrberg, B. 2006 s. 168 20

 I det empiriska materialet refereras de till som Informant 1-321

 Refererad till som informant 422



bekvämlighetsurval, då en anhörig till mig har god kontakt med organisationen. Att det blev just 

den arbetstagarorganisationen har således inget syfte i sig, utan valet har skett utifrån tillgänglighet. 

 Intervjupersonerna samt arbetstagarorganisationen har anonymiserats. Samtliga har fått 

mina kontaktuppgifter och fått information om att de närsomhelst kan avsäga sig sin medverkan. De 

har också blivit tydligt informerade om och samtyckt till att intervjuerna skulle spelas in och 

därefter transkriberas.  

 Det kan ifrågasättas hur materialet kan stå för reliabilitet med tanke på att intervjuerna 

endast har utförts på en arbetstagarorganisation. Det kan antas att informanterna är färgade av detta 

faktum och att det kan komma att påverka resultatet. Eftersom att de själva också är chefer får de 

betraktas ha god kännedom om chefsrollens skyldigheter och rättigheter både utifrån ett arbetstagar- 

och arbetsgivarperspektiv. Det empiriska materialet är härutöver begränsat i sin omfattning och 

därmed syftar inte materialet i sig till att ge någon generell bild av hur chefers möjlighet till 

omplacering påverkas av arbetsgivarens rätt att upprätta kvalifikationskrav hänförliga till personliga 

egenskaper. Materialet får härigenom ses som illustrativt, det syftar till att exemplifiera hur kravet 

på tillräckliga kvalifikationer kan tillämpas på arbetsmarknaden. De fynd som har framkommit 

genom intervjuerna kan generaliseras med stöd av att det har tolkats utifrån genusteori. Materialet 

från intervjuerna har därigenom gjorts överförbart även till andra kontexter än den där 

intervjupersonerna verkar. 

!
1.4 Disposition 
Uppsatsen börjar med att ge en bild av de teoretiska utgångspunkter som sedermera ligger till grund 

för analysen av de fynd som har framkommit i rättsutredningen och i det empiriska materialet. 

Därefter redogörs för de rättsregler som ska skydda arbetstagare mot diskriminerande 

arbetsledningsbeslut och godtyckliga uppsägningsbeslut då det föreligger arbetsbrist. Därefter görs 

en rättsutredning utifrån den rättsdogmatiska metoden som främst genom att granska rättspraxis 

från AD syftar till att utreda vad som ingår i begreppet tillräckliga kvalifikationer, i vilken 

utsträckning arbetsgivaren får ställa upp kvalifikationskrav i allmänhet och hur arbetsgivaren gör 

bedömningen för om arbetstagaren uppfyller dessa krav. Sedan presenteras rättsfall som berör 

kvalifikationskrav hänförliga till arbetstagarens personliga egenskaper och vilka krav som vanligen 

ställs för chefer. Resultatet från rättsutredningen berikas sedan med empiri från kvalitativa 

intervjuer, som avser ge en bild av hur omplaceringar och kravet på tillräckliga kvalifikationer 

fungerar i praktiken. 

!
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2. Teoretiska utgångspunkter !
2.1 Något om chefsrollen 
Att vara chef är en på många sätt speciell roll. Inte minst på grund av att du som chef är både 

arbetsgivare och arbetstagare. Som arbetsgivare räknas den som arbetstagaren har ingått sitt 

anställningsavtal med, arbetsgivaren är alltså motpart till den som är arbetstagare i ett 

anställningsförhållande.  Till begreppet arbetstagare räknas personer som finns utspridda över hela 23

den hierarkiska nivån i organisationen, allt från en kundtjänstmedarbetare till en VD.  24

Arbetsgivaren är vanligen en juridisk person, vilket innebär att arbetsgivaren behöver en 

arbetsgivarföreträdare i form av en fysisk person. Denna person anställs då av företaget, för att som 

arbetstagare fullgöra en roll som arbetsgivare. Härigenom blir en chef både en 

arbetsgivarföreträdare och en arbetstagare.  I fortsättningen kommer de chefer som avhandlas i 25

denna uppsats betraktas som arbetstagare och inte som arbetsgivare, eftersom det är i deras roll som 

arbetstagare som de ska skyddas av LAS och DiskL. Något kort behöver dock sägas om varför och 

på vilket sätt chefer påverkas av att de också spelar en arbetsgivarroll. 

 I chefers anställningsavtal ingår att chefen ska utöva ett chefskap gentemot sina 

medarbetare.  Om chefen inte lyckas leva upp till åtagandet att utöva chefskap får det betraktas 26

som att chefen inte har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten i fråga. Mer om vad som ingår i detta 

chefskap avses utredas i kommande rättsutredning och genom det empiriska materialet.  

 Med tanke på att uppsatsen avser avhandla de chefer som omfattas av LAS behöver en 

distinktion göras mellan de chefer som har företagsledande ställning och de som inte har det. För att 

betraktas ha företagsledande ställning ska hänsyn tas till både anställningsvillkor och 

arbetsuppgifter. Uttrycket företagsledande ställning ska ges en restriktiv innebörd. Det innebär att 

det i princip är ett företags VD och ”möjligen någon ytterligare tjänsteman med speciellt 

självständigt ansvar” som bör undantas LAS, vanligtvis de som sitter i företagsledningsgruppen.  27

Eftersom dessa inte omfattas av skyddet i LAS och därmed rätten att kvarstå i sin anställning, får 

skyddet istället en ekonomisk karaktär med bland annat lång uppsägningstid och rätt till 

avgångsvederlag. Att personer med företagsledande ställning är undantagna LAS och därigenom får 
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ett annat typ av skydd beror på att arbetsgivaren har ett intresse av att snabbt kunna byta ut dessa 

arbetstagare på grund av till exempel otillfredsställande resultat av chefens prestationer, 

meningsskiljaktigheter eller bristande förtroende. Det är särskilt detta förtroendeförhållande mellan 

arbetsgivaren och den i företagsledande ställning som anges som skäl till att dessa personer ska 

undantas den trygghet som  LAS ger.   Om en chef omfattas av företagsledarundantaget är det 28

alltså i princip arbetsgivarens subjektiva bedömning av chefens kompetens som blir avgörande för 

huruvida chefen får stanna kvar i sin anställning.  29

 För övriga chefer inom en verksamhet gäller LAS.  Det innebär att chefen ska vara skyddad 30

mot godtyckliga uppsägningar genom LAS krav på saklig grund, turordningsreglerna, företrädesrätt 

till återanställning och så vidare. Eftersom denna kategori av chefer ska omfattas av skyddet i LAS, 

åtnjuter de inte samma typ av ekonomiska skydd som de chefer som innehar företagsledande 

ställning. I det följande ska det skydd mot uppsägningar gjorda på grund av arbetsbrist  för de 

chefer som omfattas av LAS utredas 

!
2.2 Betydelsen av genus i rätten och i organisationer 
Begreppet kön används ofta inom genusforskningen som det biologiska kön som du föds med, 

vilket är ett mer eller mindre oföränderligt faktum. Begreppet genus däremot fångar upp kön som en 

social konstruktion, vilken således är föränderlig.  Genus är därmed något som konstrueras av oss 31

människor i vår interaktion med varandra. Vi gör genus utifrån de befintliga föreställningar som 

finns om vad som är manligt och kvinnligt. De flesta har en klar bild av vad det innebär att vara 

man eller kvinna och hur dessa bör uppträda, vad de ska arbeta med och så vidare.  32

2.2.1 Genus och rättsvetenskap 
Genus inom rättsvetenskapen har den grundläggande utgångspunkten att könstillhörigheten 

påverkar rätten och vår uppfattning om den. Att granska rätten ur ett genusperspektiv kan hjälpa till 

att visa på orättvisa effekter som kan uppstå i mötet mellan rätten och verkligheten. Rätten ska utgå 

från objektivitetsprincipen, på så sätt att domstolar ska beakta allas likhet inför lagen och vara 
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sakliga och opartiska i sin bedömning.  Men eftersom rätten är ett fenomen skapat av människan 33

kan den inte heller vara fri från våra värderingar och präglas därför av en subjektivitet.   34

 Även om rätten formellt sett är könsneutralt utformad behöver inte det innebära att den 

verkligen fungerar på ett könsneutralt sätt. I realiteten kan även den könsneutralt utformade rätten 

leda till olika utslag för män och kvinnor eller effekter som inte är neutrala i förhållande till de 

föreställningar som finns om vad som är manligt eller kvinnligt. Att det blir så kan bero dels på hur 

lagen är utformad,  dels på hur lagen tolkas och tillämpas av domstolarna och de personer som 

utövar rätten i vardagspraktiken.  Genusperspektivet kan därigenom vara ett verktyg för att 35

synliggöra hur könsneutrala regler ändå gynnar män, och på så sätt missgynnar kvinnor.   36

 För att ett missgynnande ska betraktas som olaglig diskriminering i Diskrimineringslagens 

mening, krävs att ett antal andra omständigheter utöver själva missgynnandet ska föreligga. 

Missgynnande kan alltså förekomma utan att det betraktas som diskriminering enligt 

Diskrimineringslagen. Den form av missgynnande som inte är att betrakta som diskriminering i 

lagens mening kallas strukturell diskriminering. Strukturell diskriminering handlar om att vissa 

normer; idéer, föreställningar och vedertagna förhållningssätt, anses vara det normala och rätta 

inom en institution, till exempel inom en organisation eller i rätten i övrigt, men som i praktiken ger 

sämre möjligheter och rättigheter för vissa grupper. Denna form av missgynnande kan utövas 

medvetet eller omedvetet. Om enskilda individer fortsätter att handla i linje med de normer som 

finns förblir de strukturer som upprätthåller privilegier för vissa grupper osynliga.  37

2.2.2 Genus och chefsrollen 
Genus som analysverktyg kan vara användbart för att förstå och förklara de mekanismer som ligger 

bakom det faktum att kvinnor har svårt att nå högre positioner inom organisationer på 

arbetsmarknaden. En del av förklaringen ligger i att det är mannen som länge varit normen i 

samhället i stort, men också inom arbetslivet. Mannen som norm är ett begrepp för att uttrycka att 

det i rätten främst är mäns uppfattningar, behov och konflikter som kommit upp till ytan.  Att 38
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mannen är norm innebär att mannen får ett maktövertag eftersom sociala och kulturella processer 

bidrar till en samsyn om vad som är normalt, rätt och verkligt.  39

 I samhället och arbetslivet finns en uppfattning om att mansrollen i högre utsträckning än 

kvinnorollen är mer överensstämmande med bilden av en god ledare. Denna uppfattning kan leda 

till att kvinnors tillträde till chefspositioner påverkas negativt när kvinnors kvalifikationer ska 

bedömas, eftersom denna bedömning görs utifrån de fördomar som finns angående vilka 

egenskaper kvinnor besitter. Om personer med formell och informell makt, till exempel en 

arbetsgivare, saknar medvetenhet om genus påverkan kan denne agera på sätt, eller ta beslut utifrån 

könsstereotypa föreställningar om till exempel potential, kompetens eller lämplighet, som skapar 

mindre gynnsamma karriärs- och utvecklingsvillkor för kvinnor än för män.  Risken att 40

arbetsgivaren påverkas av (dolda) föreställningar av att manlighet passar bättre ihop med bilden av 

gott ledarskap är överhängande.   Eftersom bilden av chefsrollen i högre utsträckning är mer 41

kompatibel med en man, möts kvinnliga ledare av större utmaningar i sin chefsroll och både 

manliga och kvinnliga chefer anser att kvinnor behöver arbeta hårdare för att uppfattas som en 

kompetent chef.   42

 Även andra faktorer spelar in, både manliga och kvinnliga chefer i näringslivet anser att den 

största orsaken till den skeva fördelningen av kvinnor på chefsposter beror på att män genom ett 

oreflekterat handlande tenderar att välja män vid rekrytering, så kallad homosocialitet.  Forskning 43

visar att chefer i jämförelse med andra grupper på arbetsmarknaden i högre utsträckning präglas av 

homogenitet, vilket antas bero på att arbetsvillkoren för chefer är kopplad till en osäkerhet. Denna 

osäkerhet beror på att arbetsuppgifterna ofta påverkas av oförutsägbara händelser samt att chefen 

ständigt utvärderas genom andra människors subjektiva upplevelser av denne. Att 

arbetsförhållandena präglas av en osäkerhet bidrar till ett ökat behov av att känna förtroende för 

övriga i chefsstaben. Förtroende känner vi ofta för människor som liknar oss då vi i högre 

utsträckning vet hur de reagerar och agerar, vilket leder till att chefer tillsätter personer som liknar 

dem. Detta kan förklara fenomenet homosocialitet.  44

!
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3. Skydd mot diskriminering på grund av kön !
Icke-diskriminering och åtgärder för att bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet mellan könen är 

centrala i flertalet internationella och nationella rättskällor. År 1980 ratificerade Sverige FN-

konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, den så kallade 

Kvinnokonventionen eller CEDAW. Artikel 2 stadgar att konventionsstaterna bland annat ska 

”införa principen om jämställdhet mellan kvinnor och män i sina nationella grundlagar och andra 

lämpliga författningar, att vidta lämpliga lagstiftnings- och andra åtgärder som förbjuder all 

diskriminering av kvinnor, att genom domstolar och andra offentliga institutioner säkerställa ett 

effektivt skydd för kvinnor mot varje diskriminerande handling och att vidta alla lämpliga åtgärder 

för att avskaffa diskriminering av kvinnor från enskilda personers, organisationers eller företags 

sida”. Konventionsstaterna ska också avskaffa all form av diskriminering på arbetsmarknaden, 

genom att kvinnor bland annat ska ha samma rättigheter som män till anställningstrygghet.  45

 Även EU-rätten erkänner kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter på 

arbetsmarknaden. I Fördraget om Europeiska Unionen fastslås att EU ska verka för att bekämpa 

diskriminering och främja jämställdhet mellan kvinnor och män i allmänhet.  Fördraget om 46

Europeiska Unionens funktionssätt fastslår att EU ska också stödja medlemsstaterna i arbetet med 

att motverka könsdiskriminering inom arbetslivet.  Inom arbetsrätten är EUs direktiv en särskilt 47

viktig rättskälla som ger medlemsstaten frihet att implementera direktivet på det sätt som passar 

bäst, så länge medlemsstaten lever upp till de tvingande målen i direktivet.  Direktiv 2006/54/EG, 48

det s.k Recastdirektivet, är en kodifiering av flera äldre direktiv som rör likabehandling och 

antidiskriminering mellan kvinnor och män. Artikel 14.1 i direktivet fastställer att varken direkt 

eller indirekt könsdiskriminering får förekomma när det handlar om villkor för tillträde till 

anställning eller anställnings- och arbetsvillkor i övrigt.  

 I Sverige gäller, utöver ovan nämnda rättskällor, Diskrimineringslagen (2008:567) (DiskL). 

Enligt DiskL råder förbud för arbetsgivare att missgynna den som är arbetstagare hos denne.  49

Förbudet gäller sådant missgynnande som både på ett direkt och indirekt sätt har samband med 

någon av diskrimineringsgrunderna.  
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 Direkt könsdiskriminering innebär att en person har blivit missgynnad genom att denna 

behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats sämre än någon annan som befinner sig i en 

jämförbar situation, och missgynnandet har samband med kön.  50

 Av 1 kap. 4 § 2 punkten framgår att indirekt könsdiskriminering föreligger då arbetsgivaren 

tillämpar en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfarande som vid en första anblick framstår som 

neutralt, men som vid närmare granskning i praktiken missgynnar personer av det ena könet. Om 

arbetsgivaren kan motivera tillämpningen av en sådan bestämmelse, kriterium eller förfaringssätt 

genom att det finns ett berättigat syfte och att åtgärden är nödvändig och lämplig för att uppnå 

syftet, anses dock missgynnande godtagbart.  51

 Upprättande av kvalifikationskrav räknas till ett arbetsledningsbeslut, vilka normalt inte kan 

angripas rättsligt.  Undantag från den huvudregeln får dock göras om de upprättade 52

kvalifikationskraven eller bedömningen av arbetstagarens kvalifikationer utgör diskriminering i 

lagens mening.  Det som blir aktuellt i denna uppsats är om kvalifikationskraven ställs på ett 53

sådant sätt att de missgynnar kvinnor eller om bedömningen av kvinnors kvalifikationer görs på ett 

diskriminerande sätt. Huruvida uppställda kvalifikationskrav eller arbetsgivarens bedömning av 

arbetstagarens kvalifikationer har utgjort otillåten könsdiskriminering har inte varit uppe för 

prövning i Arbetsdomstolen när det kommer till omplaceringar.   54

!
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4. LAS skydd mot uppsägningar !
4.1 Uppsägning på grund av arbetsbrist och kravet på saklig grund 
Arbetstagare med tillsvidareanställning kan sägas upp av två skäl, antingen av skäl hänförliga till 

arbetstagaren personligen, eller av skäl som har att göra med att det i organisationen föreligger 

arbetsbrist. Att det föreligger arbetsbrist behöver inte innebära att det råder någon egentlig brist på 

arbetsuppgifter inom organisationen. Arbetsbrist som grund för uppsägningar kan snarare betraktas 

som alla de grunder som inte hänför sig till arbetstagaren personligen.  På grund av arbetsgivarens 55

rätt att leda och fördela arbetet avgör denne om det ska göras nedskärningar i verksamheten, 

omorganisationer, om verksamhetens inriktning ska förändras etcetera. Av förarbetena till både 

1974 och 1982 års anställningsskyddslag framgår att det är arbetsgivarens bedömning av huruvida 

dessa åtgärder återverkar på behovet av arbetskraft, alltså om det föreligger arbetsbrist och hur 

många arbetstagare som i så fall behöver sägas upp.   56

 Av 7 § 1 st. LAS framgår att en uppsägning måste vara sakligt grundad för att vara giltig. 

Vad som är saklig grund för uppsägning definieras inte i lagtext. I flertalet rättsfall har 

Arbetsdomstolen påtalat att det inte är domstolens sak att bedöma det berättigade ur 

företagsekonomisk, organisatorisk eller därmed jämförlig synpunkt i att genomföra en förändring i 

verksamheten, och härigenom betraktas arbetsbrist som huvudregel vara en saklig grund för 

uppsägning.   Genom 7 § 2 st. ges arbetsgivaren en skyldighet att försöka omplacera arbetstagaren. 57

Om denna skyldighet inte är fullgjord innan uppsägning sker är uppsägningen inte sakligt grundad 

och kan därmed förklaras ogiltig. 

!
4.2 Omplaceringar i allmänhet 
Vad som ska betraktas som en omplacering är inte helt självklart. En definition av begreppet är ”en 

övergång till annat arbete som tänks bli permanent.”  Typiskt sett blir omplacering aktuellt då 58

arbetstagarens arbetsuppgifter rationaliseras bort. Detta kan ske av olika anledningar så som att 

arbetstagarens arbetsuppgifter ska fördelas till andra inom organisationen eller att arbetstagarens 

arbetsuppgifter helt enkelt inte ska utföras i arbetsgivarens regi längre.  Det förekommer också fall 

då det är inte lika tydligt att det rör sig om en omplacering. Det handlar då om att de uppgifter som 
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arbetstagaren tidigare utfört förändras på ett ingripande sätt genom att kvalifikationskraven för 

befattningen i fråga har förändrats på grund av att till exempel ny teknik har införts i organisationen 

eller att organisationens ekonomiska läge kräver ökad kompetens hos medarbetarna.  59

4.2.1 Omplacering enligt 7 § andra stycket 
Som nämnts ovan krävs det av arbetsgivaren att denne har undersökt möjligheterna för omplacering 

för den arbetstagare som är drabbad av arbetsbrist, för att uppsägningen ska betraktas som sakligt 

grundad. Detta brukar beskrivas som arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. Ur denna skyldighet 

kommer att arbetsgivaren ska pröva dels om omplaceringen kan anses vara möjlig, dels om den är 

skälig.  Att omplaceringen ska vara möjlig innebär att det ska finnas en ledig befattning inom 60

arbetsgivarens verksamhet. När det handlar om uppsägningar gjorda på grund av arbetsbrist görs 

skälighetsbedömningen i huruvida arbetstagaren innehar tillräckliga kvalifikationer  för den tjänst 61

som är aktuell för omplacering.  Arbetsgivaren ska i så stor utsträckning som möjligt organisera sin 

verksamhet på så sätt att uppsägningar på grund av arbetsbrist kan undvikas, men är inte skyldig att 

skapa en ny tjänst i syfte att arbetstagaren ska undvika att sägas upp.  62

4.2.2 Omplacering enligt turordningsreglerna i 22 § fjärde stycket 
När arbetsgivaren har tagit beslutet att personalstyrkan måste minska till följd av arbetsbrist ska 

arbetsgivaren upprätta en turordning för vilka arbetstagare som kan beredas fortsatt arbete utifrån så 

kallade turordningskretsar. Huvudregeln är att en sådan utgörs av den driftsenhet som arbetsbristen 

berör. Med driftsenhet avses enligt förarbetet till LAS den del av ett företag som är beläget på 

samma geografiska område vilket till exempel kan avse en butik, fabrik eller en restaurang.   Om 63

arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal ska turordningskretsen därefter 

bestämmas efter varje kollektivavtalsområde.  64

 Inom varje turordningskrets ska en turordningslista upprättas. Turordningen bestäms utifrån 

arbetstagarnas sammanlagda anställningstid där den med längre anställningstid ska ges företräde till 

fortsatt anställning framför andra arbetstagare med kortare anställningstid. Om två arbetstagare har 
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samma anställningstid ska den äldre av de båda ges företräde.  Detta kallas senioritetsprincipen. Av 65

samma paragraf framgår att i de fall då en arbetstagare, vars arbetsuppgifter försvinner, har längre 

anställningstid än en annan arbetstagare inom turordningskretsen vars arbetsuppgifter ska finnas 

kvar, har arbetsgivaren en skyldighet att omplacera den arbetstagaren med längst anställningstid till 

den befattning som ska finnas kvar. Till skillnad från när det gäller omplacering i enlighet med 7 § 2 

st. gäller alltså omplaceringsskyldigheten även för befattningar som inte är lediga och arbetsgivaren 

kan således bli skyldig att säga upp en arbetstagare med kortare anställningstid till förmån för en 

arbetstagare som har längre anställningstid.  Av förarbetet till LAS framgår dock att skyddet som 66

turordningsreglerna för med sig för den arbetstagare som har företrädesrätt inte får resultera i att 

arbetstagaren omplaceras till ett jobb denne inte kan sköta.  Ett krav är därmed att den arbetstagare 67

som är aktuell för omplacering har tillräckliga kvalifikationer för arbetet i fråga.  68

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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5. Kravet på tillräckliga kvalifikationer 
Som framgått ovan har 7 och 22 §§ det gemensamt att för att omplacering överhuvudtaget ska 

kunna bli aktuell krävs att arbetstagaren innehar tillräckliga kvalifikationer för att kunna sköta 

arbetet i den aktuella tjänsten. Begreppet tillräckliga kvalifikationer har samma innebörd i de båda 

paragraferna.  Följande kapitel avser därmed behandla vad som ingår i begreppet tillräckliga 69

kvalifikationer. 

!
5.1 Arbetsledningsrätten och dess gränser i samband med upprättande av 
kvalifikationskrav 
På den svenska arbetsmarknaden gäller arbetsledningsrätten som en allmän rättsgrundsats, vilken 

ger arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet.  Ur denna rätt kommer att det är arbetsgivaren 70

som själv bestämmer vilka kvalifikationer som krävs för en viss befattning, både när det kommer 

till nyanställningar och till omplaceringar. Av rättspraxis framgår att arbetsgivaren objektivt sett får 

ställa krav på arbetstagaren att denne ska inneha tillräckliga kvalifikationer i form av till exempel 

formell utbildning och behörighet, erfarenhet och personliga egenskaper. Vilken utbildning, hur 

lång erfarenhet eller vilka personliga egenskaper som det får ställas krav på skiftar självfallet 

beroende på vilken typ av tjänst det är fråga om.  Arbetsledningsrätten är begränsad på så sätt att 71

kraven inte får vara obefogade eller överdrivna, i strid mot lag och avtal eller på annat sätt stridande 

mot god sed på arbetsmarknaden.    72

 Arbetsdomstolens uppgift vid tvister kring upprättade kvalifikationskrav utgörs av en 

intresseavvägning för att bedöma rimligheten i de upprättade kvalifikationskraven.  De motstående 

intressena utgörs av arbetsgivarens intresse av kompetent personal och arbetstagarens intresse av att 

få behålla sin anställning.  Arbetsdomstolen erkänner i hög grad arbetsgivarens arbetsledningsrätt 73

och går därför vanligen inte in för att avgöra vilka krav som behövs för arbetet i fråga. De har inte i 

någon dom sedan 1995 underkänt kraven uppställda av arbetsgivaren som obefogade eller 

osakliga.  74

!
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5.1.1 Endast krav att AT ska inneha tillräckliga kvalifikationer 
En annan begränsning av arbetsgivarens arbetsledningsrätt är det faktum att det enligt lag och 

förarbeten framgår att arbetstagaren ska inneha tillräckliga kvalifikationer för arbetet i fråga. 

Begränsningen i arbetsledningsrätten ligger i att arbetsgivaren, som ju rimligtvis vill ha den som är 

bäst lämpad för en befattning, måste nöja sig med att arbetstagaren är just tillräckligt kvalificerad. 

Begreppet tillräcklig fungerar därmed som en avvägningsmarkör som fastställer hur långt 

arbetsgivarens möjlighet att ställa krav på kvalifikationer sträcker sig.  När det handlar om 75

omplacering enligt turordningsreglerna innebär detta att personer med bättre kvalifikationer för 

tjänsten i fråga kan bli uppsagda om det är så att en annan arbetstagare med längre anställningstid 

ändå innehar tillräckliga kvalifikationer. Vid omplacering enligt 7 § 2 stycket LAS blir inte någon 

annan arbetstagare uppsagd till förmån för en annan arbetstagare, med tanke på att rätten till 

omplacering bara sträcker sig till lediga tjänster. Men även här måste arbetsgivaren nöja sig med att 

en ledig tjänst inom organisationen kan upptas en arbetstagare som bara är tillräckligt kvalificerad.  

 Innebörden i begreppet tillräcklig klargörs till viss del genom LAS förarbete. Enligt 

lagstiftaren innebär detta att arbetstagaren ska besitta de allmänna kvalifikationer som normalt 

krävs av den som söker en sådan anställning som det är fråga om. Lagstiftaren tydliggör härigenom 

att precis som när det kommer till nyanställningar, så får arbetsgivaren även i en 

omplaceringssituation tåla en viss upplärningstid.  Arbetsgivaren får också tåla en viss sänkning av 76

kvaliteten i arbetet under denna upplärningstid.  Hur lång upplärningstid som är skälig att kräva av 77

arbetsgivaren definieras inte i varken lagtext eller förarbeten. Av rättspraxis framgår att 

arbetsgivaren inte är skyldig att tillhandahålla längre utbildningar eller utbildning som betraktas 

vara av grundläggande natur.  Hänsyn bör tas till företagets storlek och resurser samt vilken 78

upplärningstid arbetsgivaren vanligtvis erbjuder nyanställda i företaget.  Calleman anser att med 79

tanke på de formuleringar som görs i LAS förarbeten, till exempel att ”arbetstagaren inte från första 

dagen fullständigt behärskar de nya arbetsuppgifterna” tyder på att lagstiftaren avsåg en relativt kort 
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inlärningstid.  Arbetsdomstolen har gjort olika bedömningar i olika fall, men en övre tidsgräns för 80

vad som får anses rimligt verkar vara sex månader.  81

 Vad som får avses med en allmän kvalifikation har Arbetsdomstolen haft att avgöra i ett 

antal fall. AD 2010:34 handlar om huruvida körkort skulle kunna betraktas som en sådan allmän 

kvalifikation och om en städare som saknade körkort därmed inte hade tillräckliga kvalifikationer 

för fortsatt arbete hos städföretaget. Arbetsgivaren hade efter en omorganisation ställt krav på att det 

stora flertalet anställda skulle inneha körkort för att öka kvaliteten och effektiviteten i arbetet. 

Arbetsdomstolen hade då att avgöra om ett sådant krav kunde anses motiverat. Av utredning 

framkom att det förhållandet att flera anställda saknade körkort orsakade bolaget stora problem, och 

arbetet med att få den dagliga verksamheten att gå ihop fungerade inte om det var för många som 

saknade körkort. Med hänsyn till organisatoriska skäl ansåg Arbetsdomstolen att det var motiverat 

att ställa krav på körkort och att körkort skulle betraktas som en sådan allmän, grundläggande 

kvalifikation som arbetsgivaren inte är skyldig att bistå med utbildningsinsatser för. 

!
5.2 Arbetsgivarens bedömning av arbetstagarens kvalifikationer 
Arbetsgivaren står inte bara för bedömningen av vilka kvalifikationer som krävs för en viss tjänst, 

hen står också för bedömningen av om arbetstagaren som är aktuell för omplacering innehar de 

kvalifikationer som är tillräckliga för att kunna utföra arbetet i fråga. Vid en tvist om arbetstagarens 

möjlighet till omplacering är det arbetsgivaren som har bördan att bevisa att arbetstagaren inte lever 

upp till de ställda kvalifikationskraven.  Denna bevisbörda gäller för varje befattning som skulle ha 82

kunnat komma ifråga för omplacering  av arbetstagaren.  Det innebär att arbetsgivaren är skyldig 83

att undersöka arbetstagarens kvalifikationer även för tjänster som finns längre ner i hierarkin. 

Arbetsgivaren får alltså inte utgå från att arbetstagaren ska neka ett sådant erbjudande även om lön 

och övriga anställningsvillkor kan förändras kraftigt vid en sådan omplacering.   84

 I rättspraxis visas olika metoder för bedömningen om arbetstagarens kvalifikationer är 

tillräckliga. Den enklaste prövningen torde vara i de fall arbetstagaren tidigare utfört uppgifterna på 
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ett godtagbart sätt. Då kan arbetsgivaren normalt inte ställa högre krav på kvalifikationer än vad 

denne har gjort tidigare.    85

 En annan metod är att en jämförelse av kvalifikationer görs med den som nu innehar 

befattningen. I AD 2015 nr 49 rör tvisten en arbetsbristdrabbad arbetstagare som blivit förbigången 

av två andra arbetstagare, då arbetsgivaren gjorde bedömningen att hon inte innehade tillräckliga 

kvalifikationer  i form av bland annat ledaregenskaper som krävdes för en tjänst som teamledare.   

Arbetsdomstolen menade istället att kärande kunde visa på viss erfarenhet av ledarskap då det 

förekommit ett inte oväsentligt mått av arbetsledning under vissa kvällar och helger då käranden har 

varit ensam tjänsteman i produktionen och ”flyttat arbetare mellan olika stationer beroende på 

produktionens krav och att hon tog ansvar för att planerat produktionsresultat uppnåddes.” 

Arbetsdomstolen gjorde bedömningen att det inte kunde anses bevisat att det fanns skillnader i 

ledaregenskaper mellan käranden och de arbetstagare som fått tjänsten istället. Därmed betraktades 

arbetsgivarens utredning av arbetstagarens kvalifikationer som bristfällig. Genom detta rättsfall 

visas att arbetsgivaren också i viss utsträckning är skyldig att pröva arbetstagarens kvalifikationer i 

förhållande till en tjänst som finns högre upp i hierarkin, i alla fall då arbetstagaren har utfört 

arbetsuppgifter som liknar de uppgifter som ska utförs inom ramen för den nya befattningen. 

 När det handlar om att bedöma en arbetsbristdrabbad arbetstagares kvalifikationer i 

förhållande till en nyinrättad tjänst blir de ovan beskrivna metoderna inte användbara. Detsamma 

får anses gälla för kvalifikationskraven för högre chefsposter, med tanke på dess individualiserade 

natur.  Tvisten i AD 1986:58 rörde huruvida en uppsagd arbetstagare hade tillräckliga 86

kvalifikationer för en nyinrättad tjänst som ekonomichef. Arbetsdomstolen uttalade att de vid en 

sådan bedömning får falla tillbaka på den grundsats som innebär att kvalifikationskraven inte får 

framstå som obefogade eller överdrivna. För att komma fram till vilka krav som då blev rimliga att 

ställa skulle en jämförelse göras med vad som vanligen krävs ifråga om kvalifikationer för likartade 

befattningar på arbetsmarknaden i övrigt. Bedömningen av arbetstagarens kvalifikationer får göras 

genom en jämförelse med dessa kvalifikationer.  

 När det handlar om att bedöma arbetstagarens kvalifikationer är det inte svårt att se att en 

sådan bedömning blir svårare att göra rent objektivt när det handlar om att utröna om arbetstagaren 

besitter rätt personliga egenskaper, än i de fall det handlar om att avgöra om arbetstagaren har rätt 

formell utbildning etcetera. 
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5.3 Rätt att upprätta krav på personliga egenskaper 
Arbetsdomstolen har i ett flertal rättsfall framhållit att arbetsgivaren får ställa krav på 

kvalifikationer hänförliga till personliga egenskaper. I ett AD-fall från 1984 bedömde 

Arbetsdomstolen att krav på personliga egenskaper så som snabbhet, en utåtriktad läggning och 

förmåga att arbeta under stress utgjorde rimliga kvalifikationskrav för ett arbete som receptionist.   87

 I ett avgörande från ett betydligt senare datum hade Arbetsdomstolen att avgöra huruvida 

arbetsgivaren hade kringgått reglerna i 22 § LAS, då två arbetstagare med kortare anställningstid 

hade blivit erbjudna omplacering och att en arbetstagare med längre anställningstid därmed sagts 

upp. Arbetsgivaren hänvisade till att den uppsagda arbetstagaren, som tidigare arbetat som fotograf,  

saknade vissa personliga egenskaper så som kreativitet, flexibilitet, engagemang och omdöme som 

arbetsgivaren ansåg krävdes för tjänsten som videojournalist. Arbetsdomstolen gick på 

arbetsgivarens linje då de konstaterade att sådana egenskaper var rimliga att kräva av en 

videojournalist. De ansåg dock att arbetsgivarsidan inte hade lyckats bevisa att käranden saknade 

dessa personliga egenskaper och biföll därmed kärandens talan.  88

 Vilka egenskaper arbetsgivaren får ställa krav på är alltså avhängigt vilken typ av tjänst det 

är fråga om. I ett antal rättsfall har Arbetsdomstolen gjort bedömningar av vikten av vissa 

personliga egenskaper när det handlar om chefsbefattningar, för det första vikten av 

ledaregenskaper. I AD 1992 nr 1 hade arbetsgivaren ställt upp krav på goda ledaregenskaper och 

resultatinriktning för en tjänst som verkstadschef. Enligt arbetsgivaren var innebörden av detta en 

person som utgjorde en ”lagledare, som informerar, svetsar ihop laget, tror på personalutveckling 

och kan styra laget med sunt förnuft och klokhet mot uppställda mål” och som utöver detta skulle 

ha erfarenhet av arbete i en ledande befattning. Företaget i fråga befann sig i en uppbyggnadsfas 

och Arbetsdomstolen  uttalade att det för ”en chefsbefattning i en verksamhet under uppbyggnad, 

innefattande bl a självständigt ekonomiskt ansvar och ansvar för ett stort antal underställda 

arbetstagare, kräver en inte obetydlig erfarenhet från arbete av sådant slag” och därmed framstod 

kvalifikationskraven inte som varken obefogade eller överdrivna. Därefter hade domstolen att 

avgöra huruvida käranden innehade dessa kvalifikationer. Käranden hade under en tid innehaft ett 

vikariat som verkstadschef inom företaget, men då på annan ort och med personalansvar för färre 

personer. Arbetsgivarparterna anförde att käranden under denna tid visat sig vara alltför 

produktionsinriktad och att han brustit i sin arbetsgivarroll då det rörde sig om personalfrågor. Som 
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arbetsgivarroll menade arbetsgivarparten här kontakten med sina medarbetare. Trots att en facklig 

företrädare och medarbetare tvärtom hävdat att käranden hade god kontakt med sina medarbetare 

och var en god ledare, gick Arbetsdomstolen på arbetsgivarens linje och bedömde att käranden inte 

hade de ledaregenskaper och den resultatinriktning som krävdes för tjänsten i fråga.  89

 Tvisten i AD 2015 nr 49  rörde bland annat om en kundtjänstmedarbetare vars tjänst skulle 90

sägas upp hade tillräckliga kvalifikationer för en tjänst som teamledare efter en omplacering enligt 7 

§ 2 st. Som krav på kvalifikationer hade arbetsgivaren satt upp bland annat förmåga att leda och 

utveckla människor samt ledaregenskaper i stort. Likt AD 1992 nr 1 gjorde domstolen bedömningen 

att de upprättade kvalifikationskraven var skäliga att kräva för tjänsten i fråga. Domstolen dömde 

dock i detta fall till arbetstagarens fördel med tanke på att arbetsgivaren inte lyckades bevisa att 

arbetstagaren inte innehade de efterfrågade kvalifikationerna, eller att hon i alla fall inte skulle 

kunnat förvärva dem efter rimlig upplärningstid. 

 Krav på ledaregenskaper har också ställts som kvalifikationskrav vid nyanställningar. Vissa 

paralleller kan dras mellan kvalifikationskrav vid nyanställningar och vid omplaceringar. I 

förarbetet till LAS knöts kvalifikationskraven i de båda situationerna till varandra genom att 

lagstiftaren fastslog att arbetsgivaren inte får ställa högre krav på kvalifikationer vid fullgörandet av 

sin omplaceringsskyldighet än vid nyanställningar.  Det ska dock tydliggöras att omplacering och 91

nyanställning skiljer sig åt på så sätt att arbetsgivaren i en anställningssituation får välja den 

medarbetare som är bäst lämpad för tjänsten, till skillnad från vid omplaceringar då arbetsgivaren 

måste nöja sig med att arbetstagaren är tillräckligt kvalificerad för tjänsten.  

 AD 2004 nr 44 rör tvisten om en kvinna blivit utsatt för direkt diskriminering då hon blivit 

förbigången i en anställningssituation när Polismyndigheten tillsatt en tjänst som utredningschef. I 

jobbannonsen framgick det att Polisen ställde krav på bland annat god arbetsledarförmåga, stor 

samarbets- och kontaktförmåga, stor utredningsvana och erfarenhet av förundersökningsledning.  

Tjänsten söktes av två personer, en man och en kvinna. Kvinnan hade tidigare tjänstgjort som 

vakthavande befäl, samt haft ett vikariat som utredningschef under en kortare period som hon utfört 

med goda resultat. Mannen hade inte utfört arbetsledning tidigare. Kvinnan hade också fler 

relevanta utbildningar och hade arbetat som polis 14 år längre än mannen. Arbetsdomstolen medgav 

att kvinnan var bättre lämpad som utredningschef när de kvalifikationerna beaktades.   
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 Arbetsdomstolen argumenterade vidare att det med tanke på annonsen framgick att 

arbetsgivaren velat fästa ett stort avseende vid de personliga egenskaperna och menade att det var 

naturligt med tanke på att tjänsten innebar att chefen skulle utöva arbetsledning. De påtalade att ”för 

att bedöma någons personliga egenskaper är det utan tvekan relevant att efterhöra vad sökandenas 

medarbetare och chefer har för uppfattning i dessa hänseenden. Det är självfallet viktigt att 

värderingen av uppgifterna sker på ett objektivt och sakligt sätt.” Efter att ha inhämtat uppgifter från 

chefer och medarbetare om de båda sökandens personliga egenskaper ansåg domstolen att den 

manliga sökanden var klart mer lämpad för tjänsten med hänvisning till hans personliga egenskaper.  

En chef menade att mannen hade en ”enastående god förmåga att nå goda resultat, är en duktig 

förhörsledare samt motsvarar alla de egenskaper som en god ledare skall ha”. En annan chef 

menade att den kvinnliga sökanden däremot kunde få svårt att få gehör från sina underlydande och 

att hon därför inte var lämplig som arbetsledare.  92

 Med hänvisning till att arbetsgivaren tydliggjort att rätt personliga egenskaper var särskilt 

viktiga vid tillsättandet av tjänsten och den manliga sökanden på den punkten var klart mer lämpad, 

gjorde Arbetsdomstolen bedömningen att mannen och kvinnan inte var i en jämförbar situation och 

därigenom kunde kvinnan inte anses ha blivit utsatt för direkt diskriminering på grund av kön. 

 Att arbetsgivaren får ställa krav på ledaregenskaper för en chefsbefattning är inte särskilt 

kontroversiellt, med tanke på att arbetsledning ingår i chefers arbetsuppgifter. I och med att chefer 

utövar en arbetsgivarroll finns det ett särskilt förtroendeförhållande mellan en chef och dennes 

arbetsgivare. I några rättsfall har det prövats i vilken utsträckning chefen måste ha arbetsgivarens 

förtroende för att anses ha tillräckliga kvalifikationer. 

 I AD 1993 nr 61 skulle Arbetsdomstolen bland annat ta ställning till om tre tekniker hade 

tillräckliga kvalifikationer för en tjänst som chefstekniker. Arbetsdomstolen gjorde bedömningen att 

det fanns anledning att fästa avseende vid att chefsteknikern intar en arbetsledarroll och utför 

arbetsledande uppgifter. För att kunna fullgöra dessa arbetsuppgifter måste chefsteknikern åtnjuta 

arbetsgivarens särskilda förtroende. Arbetsdomstolen menade att det inte kunde förutsättas att de tre 

teknikerna innehade denna relation till arbetsgivaren och de ansågs därigenom inte besitta 

tillräckliga kvalifikationer för arbetet som chefstekniker. Arbetsdomstolen är väldigt kort i sin 

formulering och konstaterar helt enkelt bara att teknikerna inte sedan tidigare varit i fråga för 
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tjänsten som chefstekniker, och därmed kunde det inte förutsättas att arbetsgivaren skulle ha det 

mått av förtroende som krävs för en arbetsledande befattning. Av rättsfallet kan det utläsas att 

förtroende får ingå som ett kvalifikationskrav för arbetstagare som i någon mån ska utöva 

arbetsledning. Även i AD 1995 nr 107 gör Arbetsdomstolen en liknande bedömning, men då rör det 

sig om en tjänst som projektledarchef. Domstolen konstaterar att det rör sig om en objektivt sett 

kvalificerad chefstjänst, dock inte sådan som innebär en företagsledande ställning, och att 

arbetsgivaren därmed ”otvivelaktigt har fog för att kräva ett särskilt förtroende gentemot 

innehavaren av denna befattning.” 

 De båda domarna går på så sätt emot en tidigare dom från 80-talet där Arbetsdomstolen 

resonerar kring i vilken utsträckning arbetsgivaren får ställa krav på förtroende hos en chef som inte 

innehar en företagsledande befattning. Målet rör en försäljningschef som genom att till utomstående 

ha lämnat ofördelaktiga uppgifter om den verksamhet där han arbetade saknade arbetsgivarens 

förtroende. När han sedermera blev uppsagd på grund av arbetsbrist hävdade arbetsgivaren att 

arbetstagaren inte hade tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete som försäljningschef på grund 

av bristande förtroende. Arbetsgivarparterna uttalade detta som att ”det ligger i åberopandet av 

chefsställningen också att innehavaren av den enda befattningen vid Stockholmskontoret måste 

åtnjuta bolagsledningens förtroende och att det inte kan ankomma på någon annan än 

bolagsledningen att avgöra om det finns ett sådant förtroende eller inte.” Arbetsdomstolen gick 

emot arbetsgivarsidans uttalande genom att konstatera att eftersom det inte rör sig om ett sådant 

förtroendeförhållande som åsyftas i 1 § LAS, får bedömningen av arbetstagarens kvalifikationer 

inte endast göras på grundval av huruvida arbetstagaren innehar arbetsgivarens förtroende.    93

!
5.4 Sammanfattning 
För att arbetstagaren ska kunna bli aktuell för en omplacering, och därmed kunna kvarstå i sin 

anställning, krävs att denne har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten i fråga. Arbetstagarens 

möjlighet att kvarstå i sin anställning är därmed avhängigt om denna lever upp till de 

kvalifikationskrav som arbetsgivaren har ställt upp för tjänsten eller inte.  

 Arbetstagarens skydd mot att bli uppsagd på grund av bristande kvalifikationer kan sägas 

bestå av två delar. För det första ska arbetstagaren vara skyddad mot kvalifikationskraven som 

sådana, genom att arbetsgivaren inte får ställa upp krav som är obefogade eller överdrivna, i strid 

mot lag och avtal eller i övrigt stridande mot god sed. Av rättsutredningen framgår det att 
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Arbetsdomstolen har tillerkänt arbetsgivaren en stark arbetsledningsrätt på detta område, då 

domstolen inte har avvisat några kvalifikationskrav som obefogade eller överdrivna, i strid mot lag 

och avtal eller i övrigt mot god sed sedan 1995.  I fråga om kvalifikationskrav som står i strid mot 94

lag, kan det påpekas att det aldrig har varit uppe till prövning huruvida uppställda kvalifikationskrav 

skulle kunna utgöra otillåten könsdiskriminering.  När det handlar om kvalifikationskrav för chefer 95

har Arbetsdomstolen uttalat att chefens personliga egenskaper får tillmätas en stor roll eftersom 

chefen ska utöva arbetsledning.  För chefer har ledaregenskaper och resultatinriktning utgjort 96

befogade kvalifikationskrav hänförliga till personliga egenskaper. I senare rättspraxis har 

Arbetsdomstolen också gjort klart att arbetsgivaren får ställa krav på att denne ska inneha 

förtroende för chefen.  

 En viktig del i arbetstagarens anställningsskydd ligger i att arbetsgivaren endast får ställa 

krav på att arbetstagaren ska ha tillräckliga kvalifikationer för tjänsten i fråga. Till skillnad från i en 

anställningssituation, där arbetsgivaren i regel får välja den bäst lämpade kandidaten, får 

arbetsgivaren i en omplaceringssituation nöja sig med att arbetstagaren är tillräckligt kvalificerad 

för att kunna utföra arbetet i sin nya befattning. På så sätt ska arbetsgivarens intresse av kompetent 

och lämplig personal balansera med arbetstagarens intresse av att få stanna kvar i sin anställning 

hos arbetsgivaren. Begreppet ’tillräcklig’ har lagstiftaren gett innebörden att arbetstagaren ska 

inneha de allmänna kvalifikationer som normalt ställs på den som söker den anställning det är fråga 

om.  Arbetsgivaren är skyldig att bistå med en viss upplärningstid, vilken enligt rättspraxis kan 97

uppgå till maximalt sex månader. För en chefstjänst skulle en sådan allmän kvalifikation kunna 

utgöras av till exempel relevant utbildning eller erfarenhet av arbetsledning.  98

 Den andra delen av skyddet ligger i att arbetsgivarens bedömning av arbetstagarens 

kvalifikationer ska ske på ett sakligt sätt. Kvalifikationerna bedöms vanligen genom att 

arbetsgivaren gör en jämförelse mellan den arbetsbristdrabbade arbetstagarens kvalifikationer och 

den som nu innehar den aktuella tjänsten. När det kommer till bedömningen av en arbetstagares 

personliga egenskaper får arbetsgivaren inhämta uppgifter från arbetstagarens medarbetare och 

chefer och dessa kvalifikationer ska sedan värderas på ett objektivt och sakligt sätt. 
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 Calleman, C., 2000, s. 153 f 95

 Se t.ex argumentationen i AD 2004:4496

 Prop. 1973:129, s. 16597

 Se t.ex AD 1986:58 där arbetsgivaren hade ställt krav på yrkeserfarenhet av redovisningsarbete för en 98

tjänst som ekonomichef. Se också det empiriska materialet där informant 4 berättar att många chefstjänster 
innebär någon form av särskilt yrkeskunnande inom t.ex ekonomi eller juridik. 



Rättsutredningen har visat att arbetsgivaren kan vara skyldig att pröva arbetstagarens kvalifikationer 

även mot tjänster som befinner sig högre upp i hierarkin.  Det bör dock jämföras med AD 1993:61 99

där tre tekniker inte anses ha tillräckliga kvalifikationer för en tjänst som chefstekniker på grund av 

att det inte kan förutsättas att de har arbetsgivarens förtroende.  100

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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6. Empiri 
6.1 Vilka tjänster som i praktiken kan bli aktuella för chefer 
Informanterna menar att när arbetsgivaren undersöker vilka tjänster som kan bli aktuella för chefen 

att omplaceras till är det i praktiken främst befattningar sidledes som undersöks. Informant 1 menar 

att arbetsgivaren som regel försöker hitta liknande tjänster, andra tjänster som innebär ansvar eller 

på något sätt en mer kvalificerad tjänst. På en viss nivå i chefsledet kan det vara svårt att hitta 

jämförbara befattningar ”sidledes” som chefen skulle ha tillräckliga kvalifikationer för. Informant 2 

menar att ju högre upp i hierarkin som du kommer, desto svårare är det att vara tillräckligt 

kvalificerad för en tjänst ”sidledes”. Hon uttrycker det som att ”även om du omfattas av LAS så är 

det i praktiken mer personbundna tjänster, det finns i regel en av varje.” Informant 4 förklarar att 

eftersom många chefstjänster också innebär någon form av särskilt yrkeskunnande, till exempel 

inom ekonomi, juridik, HR etcetera, så kan det i praktiken bli svårt att förflyttas till en annan 

chefstjänst även om tjänsterna egentligen befinner sig på samma hierarkiska nivå. 

 Informant 4 uppfattar rättsläget som att möjligheten till avancemang till en högre hierarkisk 

nivå genom en omplacering är begränsade. Men i verkligheten kan det vara svårt att definiera vad 

som egentligen är en högre befattning och det kan därmed vara klokt av arbetsgivaren att undersöka 

om chefen skulle ha tillräckliga kvalifikationer för en sådan tjänst. Informant 2 upplever att det är 

väldigt sällan som en chef omplaceras till en befattning som befinner sig högre upp i 

organisationen. 

 Det tredje alternativet är att omplaceras till en befattning på en lägre hierarkisk nivå. På 

grund av att chefer ofta har en högre utbildning eller lång yrkeserfarenhet menar informanterna att 

de i teorin också har stora möjligheter att bli omplacerade till andra, lägre positioner inom 

organisationen. Samtliga informanter menar dock att utmaningen ligger i att chefer sällan accepterar 

ett omplaceringserbjudande till en lägre befattning. Både informant 2 och 4 pekar på att det i den 

frågan finns en skillnad mellan två olika grupper av chefer, de som har rekryterats enbart för att 

vara chef, och de som avancerat inom organisationen på grund av sitt särskilda kunnande eller 

genom att ha ”visat framfötterna”. Den förstnämnda gruppen är i regel inte intresserade av att 

omplaceras till en tjänst längre ner i hierarkin, där är det istället vanligt att avropa någon form av 

avgångsvederlag. För den andra gruppen kan det däremot bli aktuellt att ”gå nedåt i hierarkin” och 

på så sätt gå tillbaka till sin ursprungliga yrkesroll. Informant 1 betonar också att valet att stanna 

eller gå handlar mycket om vilken situation chefen befinner sig i privat, har man till exempel stora 

ekonomiska utgifter eller familj är det inte säkert att man som chef vågar tacka nej till ett 

omplaceringserbjudande, även om tjänsten finns längre ner i hierarkin.  
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6.2 Chefens personliga egenskaper och risken för subjektivitet 
Samtliga informanter är överens om att chefsrollen i högre utsträckning än övriga tjänster är 

kopplad till personliga egenskaper. De har tolkat rättsläget som att ju högre upp i hierarkin du 

befinner dig, desto högre krav får arbetsgivaren ställa. För chefer är det vanligt att arbetsgivaren 

ställer krav på kvalifikationer kopplade till ledaregenskaper. Informant 1 menar att de sällan 

ifrågasätter vad arbetsgivaren lägger i begreppet ledaregenskaper, vilket han menar innebär att 

innehållet präglas av en subjektivitet. Informant 1, 2 och 3 anser att resultatinriktning är en viktig 

personlig egenskap hos en chef. Den andra delen står för mer mjuka och odefinierbara egenskaper 

som handlar om bemötandet av medarbetarna. Informant 2 upplever dock att så länge chefen 

levererar resultat, så är bemötandet av individer inom organisationen sekundärt. Den tredje 

egenskapen, som alla informanter enas om är central för just chefer, är förtroendet. Informant 2 

menar att den största utmaningen för upprätthållandet av anställningsskyddet för chefer är att 

arbetsgivare i praktiken kan hänvisa till huruvida denna har förtroende för chefen eller inte. 

Informant 1 menar att kraven kopplade till personliga egenskaper hos chefer är högre än hos övriga 

medarbetare just på grund av förtroendet; ”det är så viktigt och det är ju ofta kopplat till personliga 

egenskaper och resultat naturligtvis. Förtroende är ju ofta kopplat till det du gör, och de tillfällena 

där man kommer och säger att förtroendet är förbrukat så är det ju ofta händelser som tyder på en 

viss personlig egenskap som man inte uppskattar och hänvisar till då.” 

 Informanterna berättar att arbetsgivarens bedömning av chefens kvalifikationer baseras på 

hur chefen har hanterat sitt uppdrag och vilka formella kvalifikationer denne innehar. Informant 1 

och 2 uttrycker också att bedömningen i mångt och mycket utgår från en känsla som arbetsgivaren 

har angående chefens kvalifikationer, men också utifrån vilken potential och vilka 

utvecklingsmöjligheter arbetsgivaren tror att chefen besitter. Samtliga informanter uttrycker att 

riskerna för subjektivitet vid upprättande och bedömning av kvalifikationer hänförliga till 

personliga egenskaper är överhängande. Informant 4 menar att subjektivitet är naturligt kopplat till 

chefsrollen; ”lagstiftaren har utgått ifrån att de här subjektiva momenten som lätt blir godtyckliga, 

inte ska få styra, det är ju så man får uppfatta reglerna. Men i praktiken så vet ju alla att det ändå 

finns med i bedömningarna och det är svårt att helt bortse ifrån. Det är klart att de blir ju mera 

centrala för chefer, jag tänker såhär att just ledaregenskaper eller chefsförmåga har ju kanske mer 

subjektiva inslag än om du är ingenjör eller kanske redovisningsekonom där det är lättare att 

förhålla sig rent objektivt till hur du utför just de uppgifterna. Eftersom chefens uppgift mycket 

ligger i hur man lyckas skapa förtroende, hur man lyckas skapa tillit, hur ser man till att 

medarbetare levererar resultat. Det blir ju mera subjektiva moment i det ofrånkomligen.” 
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 Informant 1 har en känsla av att arbetsgivarna är rädda för att ”ta i” begrepp som hänför sig 

till chefens personliga egenskaper på grund av dess subjektivitet och menar att arbetsgivarna därför 

ofta hävdar att chefen brister i de formella kvalifikationerna istället: ”jag skulle vilja säga att man 

[arbetsgivaren] tittar på vad det är som man vill ha och så hittar man saker som på något sätt 

bekräftar det. Man kan peka på brister i utbildning, erfarenhet eller sådär, det är väl det vanligaste. 

Det är sällan man kommer in på personliga egenskaper där, det är ofta formella då som man pekar 

på att man saknar.” Han uttrycker riskerna med en sådan bedömning på följande sätt: ” bekymret är 

ju att de som fattar de här besluten och de som sitter i beslutsställning är ju sällan beteendevetare, 

utan de är ju nästan alltid ”siffernissar” som räknar kronor och ören och då blir det nog ganska 

naturligt att du kommer in på resultat, lite som att ”money talks”, går det bra så är det bra. Går det 

inte bra så är det dåligt. Och det kan ibland vara lite orättvist för chefen i det enskilda fallet som 

kanske har gjort ett jättebra jobb utifrån förutsättningarna.” 

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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7. Analys 
!
7.1 Chefers anställningsskydd 
Chefer som inte intar en företagsledande ställning ska omfattas av det skydd LAS ger. Härigenom 

ska chefer vara skyddade mot godtyckliga uppsägningar på samma sätt som övriga medarbetare. 

Arbetsbrist räknas i de flesta fall som saklig grund för uppsägning, och därmed bedöms inte själva 

uppsägningsgrunden i sig som godtycklig. Skyddet mot godtyckliga uppsägningar vid arbetsbrist 

finns  därmed främst i regler om turordning och företrädesrätt eftersom arbetsgivaren inte fritt får 

säga upp de arbetstagare som hen önskar, utan att iaktta lagreglerna. Frågan blir dock om det  ändå 

inte finns ett stort mått av godtycklighet även i uppsägningar på grund av arbetsbrist, genom kravet 

på tillräckliga kvalifikationer. I och med att det även får ställas krav på personliga egenskaper som 

kvalifikation för en befattning, är risken för subjektivitet, och därmed också godtycklighet, 

överhängande även i uppsägningar gjorda på grund av arbetsbrist. Detta får främst anses gälla för 

chefer, med tanke på att högre krav på personliga egenskaper får ställas, ju högre befattning du har. 

 Det kan ifrågasättas om det vid LAS tillkomst var meningen att arbetsgivaren skulle få ställa 

krav på förtroende även hos de chefer som inte innehar en företagsledande ställning.  Detta med 

tanke på att det i propositionerna till LAS endast uttrycks att det finns ett förtroendeförhållande 

mellan arbetsgivaren och de chefer som är i företagsledande ställning.  Dessutom uttalar AD i det 101

tidiga rättsfallet från 1983 att eftersom chefen inte var i företagsledande ställning, fick förtroendet 

inte sättas som utslagsgivande kvalifikationskrav.  I det senare rättsfallet anser Arbetsdomstolen 102

att vid en kvalificerad chefstjänst har arbetsgivaren otvivelaktigt fog för att ställa krav på förtroende 

för chefen, eftersom en chef inte kan utöva sin roll som arbetsgivarföreträdare utan arbetsgivarens 

förtroende.  Denna bild framkommer även vid intervjuerna, samtliga intervjupersoner pekar på att 103

förtroenderelationen mellan arbetsgivaren och chefen är central för chefsrollen. Med tanke på att det 

genom rättsutredningen och empirin visats att förtroende är en viktig faktor, även för chefer som 

inte är i företagsledande ställning, blir utrymmet för subjektiva bedömningar av arbetstagarens 

kvalifikationer oerhört stort. Det är tillåtligheten i att basera beslut angående chefer i 

företagsledande ställning på den form av subjektivitet som förtroendeförhållandet ger som gjort att 

de undantagits LAS, och att de därmed ska få ett annat skydd av mer ekonomisk karaktär.  
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 För att knyta an till det som ovan anförts kring kravet på att arbetstagaren ska inneha de 

allmänna kvalifikationer som normalt ställs på den som söker tjänsten i fråga, blir frågan vad som 

får räknas som en sådan allmän kvalifikation när det handlar om kvalifikationer hänförliga till 

personliga egenskaper. Både rättspraxis och det empiriska materialet visar på att chefsrollen i högre 

utsträckning än övriga tjänster är en roll kopplad till personliga egenskaper. Informanterna anser att 

detta beror på att det som chef ingår i dina arbetsuppgifter att skapa förtroende. Förtroendet är 

kopplat till det du som chef gör; hur du skapar tillit och hur du får medarbetarna att uppnå resultat.  

Förtroendet är således kopplat till hur du utför ditt ledarskap. Av rättsutredningen och det empiriska 

materialet kan det tolkas som att förtroende får betraktas som en grundläggande, allmän 

kvalifikation för en chef. Men det är per definition allt annat än allmänt, då förtroendet är så starkt 

kopplat till chefens person och framförallt arbetsgivarens uppfattning av personen. Förtroende är 

inte en egenskap eller färdighet som någon kan ”lära” sig inom en rimlig inskolningstid på det sätt 

som lagstiftaren åsyftade i LAS förarbeten. En informant beskrev förtroende som en ”etta eller 

nolla”, antingen har man förtroende för någon, eller så har man det inte. Härigenom kan det 

ifrågasättas om den avvägningsnorm som begreppet ’tillräcklig’ är tänkt att utgöra för att balansera 

arbetsgivarens intresse av kompetent personal och arbetstagarens skydd för fortsatt anställning, 

fungerar för chefer i de fall arbetsgivaren ställer krav på förtroende och hävdar att denne inte känner 

förtroende för chefen. Om arbetsgivaren hävdar att denna inte har tillräckligt förtroende för chefen i 

fråga, leder det till att chefen inte har tillräckliga kvalifikationer för att beredas fortsatt arbete hos 

arbetsgivaren. 

 Ett sätt att tolka rättsutredningen och det empiriska materialet är att chefers möjligheter att 

bli omplacerade till en annan chefstjänst är små, dels med tanke på den subjektivitet som präglar de 

kvalifikationer som krävs för en chef, men också på grund av att det, i alla fall i mer kvalificerade 

chefstjänster, ställs krav på utbildning. Chefers befattningsskydd är därmed litet. Däremot kan 

chefer anses ha ett starkare anställningsskydd i förhållande till övriga medarbetare på grund av att 

de vanligen är högt kvalificerade medarbetare och att de därigenom har tillräckliga kvalifikationer 

för att bli omplacerade till andra tjänster inom organisationen. 

!
7.2 Hur kvalifikationskrav hänförliga till personliga egenskaper kan riskera att 
missgynna kvinnliga chefer vid omplacering 
Av flera internationella rättsakter samt den svenska Diskrimineringslagen framgår det tydligt att 

likabehandling mellan könen ska tillmätas stor vikt i arbetslivet. Trots att det finns ett starkt rättsligt 

skydd mot könsdiskriminering har kvinnor svårt att nå ledarpositioner inom arbetslivet. Som 
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nämnts tidigare i uppsatsen finns det inte några rättsfall som berör huruvida upprättade 

kvalifikationskrav eller arbetsgivarens bedömning av arbetstagarens kvalifikationer skulle kunna 

utgöra könsdiskriminering i Diskrimineringslagens mening. Denna uppsats kan därmed inte visa på 

att kvinnor faktiskt diskrimineras i samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist. I 

rekryteringssammanhang  finns det däremot flera fall där AD har prövat huruvida arbetsgivarens 

kvalifikationskrav och bedömningen av arbetstagarens kvalifikationer har utgjort 

könsdiskriminering i strid mot Diskrimineringslagens regler om både direkt och indirekt 

diskriminering.   Diskussionen kring att faktorer som till exempel homosocialitet, bidrar till en 104

skev fördelning av kvinnliga chefer är relativt stor i litteratur och forskning när det rör rekrytering. I 

samband med omplaceringar är diskussionen i det närmaste obefintlig.  Utgångspunkten för denna 105

uppsats är att det för den sakens skull inte innebär att det inte förekommer missgynnande även vid 

omplaceringar, eftersom det även där är arbetsgivaren som gör bedömningen av vilka 

kvalifikationer som krävs för en tjänst och om arbetstagaren innehar dessa kvalifikationer. Därmed 

kan de faktorer som missgynnar kvinnor i rekryteringssammanhang också antas påverka dem i 

omplaceringssituationer. 

 Arbetsdomstolens prövning av kvalifikationskrav sker i två steg. Dels ska de utreda om 

kraven i sig är skäliga på så sätt att de inte får vara obefogade eller överdrivna, i strid mot lag och 

avtal eller i övrigt stridande mot god sed. Dels ska AD utreda om arbetsgivarens bedömning av 

huruvida arbetstagaren lever upp till dem har skett sakligt. Kvalifikationskraven som sådana 

bedöms i princip alltid vara skäliga.  I de fall där arbetsgivaren har förlorat tvisten har det istället 106

rört sig om att bedömningen av arbetstagarens kvalifikationer inte är tillräckligt uttömmande eller 

att arbetsgivaren inte lyckats visa att arbetstagaren inte skulle kunnat bli tillräckligt kvalificerad för 

en tjänst efter en rimlig inskolningstid.  Denna uppsats har som utgångspunkt att det inte finns 107

skillnader i egenskaper mellan manliga och kvinnliga chefer. Därmed är det inte själva 

kvalifikationskraven som sådana som kan riskera att bli problematiska för kvinnor. Det som 

däremot visat sig i forskning är att manliga och kvinnliga chefer inte blir bedömda på samma sätt i 

sin chefsroll. Kvinnor måste arbeta hårdare för att framstå som goda ledare vilket har sin bakgrund i 
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att det genom historien är män som typisk sett har innehaft ledande positioner.  Riskerna med 108

kravet på tillräckliga kvalifikationer finns därmed i att det är arbetsgivaren som gör bedömningen 

av chefens kvalifikationer. Forskning visar att arbetsgivare som saknar medvetenhet om genus 

påverkan kan ta beslut utifrån könsstereotypa föreställningar om till exempel potential, kompetens 

eller lämplighet, vilket skapar mindre gynnsamma karriärs- och utvecklingsvillkor för kvinnor i 

förhållande till män.  Om kvinnor som grupp underskattas som chefer, så är risken stor att 109

arbetsgivaren inte gör en fullvärdig utvärdering av samtliga egenskaper hos kvinnan eller inte 

tillmäter kvinnans egenskaper samma värde som en mans egenskaper. I AD 2015 nr 49 ansåg 

arbetsgivaren att en kvinnlig medarbetare inte hade tillräckliga kvalifikationer eftersom hon inte 

hade erfarenhet av en arbetsledande tjänst och att hon därmed inte kunde förutsättas nå upp till det 

krav på ledaregenskaper som ställts. Tjänsten gick istället till en manlig kollega efter en intern 

rekrytering, som genom fackligt arbete som klubbordförande ansågs ha viss erfarenhet av 

arbetsledning. AD menade däremot att kvinnan hade erfarenhet av arbetsledning om man utgick 

från de arbetsuppgifter som hon faktiskt hade utfört, hon hade dessutom liksom mannen varit 

klubbordförande. Det får betraktas som anmärkningsvärt att det inte någon gång blir tal om 

könsdiskriminering i tvisten. Mot denna bakgrund får det snarare betraktas som att det är 

avsaknaden av diskussion kring genus påverkan vid bedömningen av kvinnors kvalifikationer som 

gör att något fall av könsdiskriminerande kvalifikationskrav ännu inte varit uppe till prövning. 

 Informanterna beskriver att bedömningen av chefens kvalifikationer till stor del utgår från 

en känsla som arbetsgivaren har angående chefen, men också utifrån vilken potential och vilka 

utvecklingsmöjligheter arbetsgivaren tror att chefen besitter. Bedömningen av chefens 

kvalifikationer utgår alltså i praktiken i högsta grad från arbetsgivarens subjektiva bedömning av 

chefen. Denna bild framkommer också i rättspraxis. I AD 2004:44 dömer domstolen att den manliga 

och kvinnliga sökanden inte är i jämförbar ställning eftersom att mannen på grund av sina 

personliga egenskaper är klart mer lämpad för arbetet som utredningschef än kvinnan. Mannen 

bedöms som mer lämplig bland annat på grund av att han lyckas entusiasmera sina medarbetare, till 

skillnad från kvinnan som cheferna tror skulle få svårt att få sin vilja igenom och att hon förväntas 

bli överkörd av sina medarbetare i många frågor.  

 I detta fall är det intressant att det inte fanns några kvinnliga chefer hos Polisen i regionen 

ifråga. Det får anses problematiskt att Arbetsdomstolen inte går in och analyserar vad det är som gör 
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att den kvinnliga chefen förväntas få svårt att få gehör eller hur det skulle kunna påverkas av den 

uppenbara mansdominansen av chefsbefattningar hos Polisen i regionen. Arbetsdomstolen för inte 

heller något som helst resonemang kring varför arbetsgivaren kan vara så säker på att den manliga 

sökanden skulle vara mer lämpad trots att han var utan erfarenhet av arbetsledning. Domstolen gick 

på chefernas linje i deras bedömning av hur de trodde att mannen skulle lyckas utföra dessa 

uppgifter. Arbetsdomstolen lägger vikt vid de ord som används av de som lämnar uppgifter om 

kandidaterna istället för att se till vad de båda sökandena faktiskt har utfört i sina respektive tidigare 

tjänster. Domstolen gör därför inte en objektiv bedömning av sökandens kvalifikationer. Det är svårt 

att se hur denna bedömning stämmer överens med Arbetsdomstolens princip om att domstolen vid 

bedömningsgrunden personlig lämplighet inte kan godta en rent subjektivt betonad bedömning eller 

enbart löst grundade uppgifter.   110

!
7.3 Slutord och vidare studier 
Av det som framkommit i analysen kan slutsatsen dras att chefer som grupp är dåligt skyddade i sin 

befattning av de regler som LAS innehåller på grund av den subjektivitet som har visat sig vara 

signifikativ för chefsrollen. Det får anses rimligt att arbetsgivaren kan ställa krav på att denne ska 

känna förtroende för chefen eftersom chefen ska utöva en arbetsgivarroll och då arbetsvillkoren för 

chefer är kopplade till en osäkerhet. På grund av denna osäkerhet finns det ett ökat behov av att 

känna förtroende för chefen. Kravet i sig kan således ses som fullt legitimt. Med tanke på att 

chefspositionerna fortfarande domineras av män, blir det faktum att vi har enklare att känna 

förtroende för dem som liknar oss problematiskt när arbetsgivare ska göra en bedömning av 

kvinnliga chefers kvalifikationer. Problemet kan antas ligga i avsaknaden av beaktande av genus 

påverkan på beslut och att det inte görs någon prövning av varför arbetsgivaren inte känner 

förtroende för chefen eller varför arbetsgivaren inte tror att en kvinnlig chef har samma potential 

som en manlig.  

 När subjektiva inslag finns med tenderar dessa att påverkas av samhällets och arbetslivets 

normer. Normer i arbetslivet säger att män är mer lämpade som chefer än vad kvinnor är, vilket 

riskerar att leda till att kvinnor i högre utsträckning än män drabbas av den subjektivitet som är 

knuten till chefsrollen.  Slutsatsen blir därmed att kvinnliga chefer, i högre utsträckning än manliga, 

riskerar att råka ut för missgynnande vid omplaceringar eftersom det är arbetsgivarens subjektiva 

bedömning av hennes kvalifikationer som får styra, en bedömning som inte kan uteslutas vara 
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påverkade av samhällets normer. Men med tanke på att chefer ofta är högt kvalificerade 

arbetstagare behöver inte ett sådant missgynnande leda till att chefen sägs upp. Det kan däremot 

leda till att kvinnliga chefer inte blir aktuella för omplacering till en annan chefstjänst, utan tvingas 

ta en tjänst längre ner i hierarkin för att kunna behålla sin anställning, vilket i så fall kan vara en 

bidragande faktor till den låga andelen kvinnliga chefer.  

 Vid intervjuerna framkom en intressant aspekt som inte rymdes inom ramen för denna 

uppsats. Samtliga intervjuobjekt berättar att manliga chefer i mycket högre grad väljer att ta strid för 

sin anställning, medan kvinnor i högre utsträckning väljer att acceptera en omplacering längre ner i 

hierarkin, eller helt enkelt väljer att gå. För en vidare studie skulle det vara intressant att granska 

vilka faktorer som ligger till grund för detta. 
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Intervjuguide 
!
Bakgrundsinformation 

Forskningsetik!
Antal år som chef, antal år som ombudsman för chefer, huvudsakliga arbetsuppgifter!
Tydliggör att uppsatsen gäller för chefer som omfattas av LAS!!

Praktiskt tillvägagångssätt 
Turordningslistan!

Hur upprättas turordningslistor för chefer? Hur skiljer det sig från övriga AT?!!
Bedömningen av arbetstagarens kvalifikationer!

Mot vilka befattningar som bedömning av kvalifikationer görs mot!
Hur gör arbetsgivaren bedömningen för huruvida en arbetstagare (chef) besitter de 
kvalifikationer som krävs för den aktuella befattningen? !

Var inhämtar hen den information som krävs för en sådan bedömning?!
Hur är den/de som uppsägningen berör delaktiga i processen? Vilket utrymme får de att 
visa sina kvalifikationer?!!

Upplärningstid!
Hur lång tid är skäligt att kräva? !
Hur förhålla sig till kvalifikationer som rör personliga egenskaper, hur görs bedömningen 
av huruvida arbetstagaren har möjlighet att lära sig dessa under en rimlig tid? !!

Personliga egenskaper 
!
Krav på ledaregenskaper!

Vilka egenskaper brukar ingå i detta begrepp? !
Är det vanligt att personliga egenskaper ingår i kravprofilen? !

Vilka krav på personliga egenskaper anses generellt vara skäliga att ställa upp för en 
chef? !
Krav på personliga egenskaper hos chefer i förhållande till andra arbetstagare.!
Hur ser din uppfattning ut av vad som är goda ledaregenskaper?!
Svårigheten i bedömningen av personliga egenskaper. Hur görs bedömningen av 
huruvida chefen innehar rätt personliga egenskaper?!!

Utmärkande drag för chefers omplacering  

Hur skiljer sig omplacering av chefer från omplacering av övriga arbetstagare?!
Anställningsskydd i samband med omplacering av chefer?!
Andra lösningar på tvister?!!
!
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