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Inledning 





1 Ämne, metod och material 

1.1 Ämnet 

Turordningsreglerna i anställningsskyddslagen för uppsägningar på grund av 
arbetsbrist har blivit mycket diskuterade i den politiska debatten under senare 
år. Debatten om anställningsskyddet, som har pågått mycket länge, fick 
förnyad fart i början av 1990-talet under inflytande av en kraftigt ökande 
arbetslöshet och av den internationalisering som ägde rum bland annat i 
samband med Sveriges inträde i EU. Frågorna om turordning och 
återanställning hör till de mest omstridda och mest infekterade i 
arbetsrättsdebatten. Det rör sig om själva kärnan i anställningstryggheten. 
Krav på förändring av arbetsrätten har i det närmaste blivit synonymt med 
krav på upphävande av turordningsreglerna eller åtminstone stora 
förändringar i dem. 

I debatten har det hävdats att anställningsskyddslagens regelsystem är 
konstruerat för en industriell organisation så som den såg ut för 40 - 50 år 
sedan med standardiserade arbetsmoment och utbytbara individer. Sedan dess 
har kraven på kundanpassning och förändringar i branschstrukturer och 
företagens organisation så mycket förändrat hela arbetsmarknadens karaktär, 
att detta måste avspegla sig i arbetsrätten och då bland annat i 
turordningsreglerna. I mindre företag är verksamheten i hög grad beroende av 
de enskilda arbetstagarnas prestationer och det kan vara absolut avgörande för 
småföretagens överlevnad, att man vid en driftsinskränkning eller 
omorganisation får behålla vissa nyckelpersoner. Det framhålls att det vid 
driftsinskränkningar, där det är fråga om att rädda en verksamhet i kris är 
nödvändigt för ett lyckat resultat att de kvalificerade och effektivt arbetande 
arbetstagarna får stanna kvar. Stelbenta turordningsregler, t.ex. efter principen 
"sist in, först ut", kan vara ett allvarligt hinder för att effektivisera 
verksamheten och rädda företaget. Alternativet till principen "sist in, först ut" 
borde i konsekvens med detta vara "rätt man på rätt plats".1 

Anställningsskyddslagen har sagts vara ålderdomlig och skräddarsydd för 
väletablerade anställda i 30 - 50-årsåldern (främst män) hos stora arbetsgivare 
och på stora arbetsplatser. Turordningsreglerna är även omoderna i den 

SAF, Arbete utan anställning, 1996. 
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meningen att de genom sin fokusering på den geografiska orten missgynnar 
dem som distansarbetar. Uppsägningsreglerna innebär stora svårigheter för en 
uppsagd äldre arbetstagare att få nytt arbete, vilket medför en 
åldersdiskriminering som saknar motstycke i västvärlden.2 

Andra menar att kraven på modernisering och flexibilitet tvärtom innebär 
försämringar för arbetstagarna och en återgång till det gamla. En verklig 
modernisering skulle innebära att de äldre fick ett starkare anställningsskydd. 
Det skulle ge arbetsgivarna större drivkrafter att utveckla de äldres kunskaper 
och arbetsvillkor, så att dessa orkade arbeta ett helt yrkesliv. Slit- och 
slängfilosofi när det gäller de anställda gynnar inte kompetensproduktionen.3 

Det har även hävdats att turordningsreglerna i själva verket fungerar väl. 
Turordningsreglerna skapar rättvisa vid uppsägningar och överenskommelser 
med den fackliga organisationen kan tillgodose arbetsgivarens behov av 
kvalificerad personal. De som har arbetat i många år och gjort rätt för sig på 
jobbet skall kunna känna trygghet i sin anställning. Förändringar i 
turordningsreglerna skulle sätta rättssäkerheten på spel och godtycke i 
besluten om vem som skall sägas upp skulle bli följden. Samarbetsklimatet på 
arbetsplatserna skulle påverkas negativt av godtycke och osäkerhet i 
anställningen. De arbetslösa skulle komma att betraktas som "de som inte 
dög" i stället för "de som var sist anställda" vilket skulle leda till att de skulle 
få det svårare att få en anställning i framtiden. Detta skulle påverka synen på 
människors värde. Om principen om turordning raseras, riskerar vi att få en 
situation där de arbetslösa betraktas som en ny underklass.4 

Mot bakgrund av de omfattande nedskärningarna inom den offentliga 
sektorn har det ofta framhållits att turordningsreglerna i 
anställningsskyddslagen är det enda skydd som finns mot att arbetsgivaren vid 
arbetsbrist säger upp dem som påtalar missförhållanden på arbetsplatserna. 
Reglerna om turordning utgör därför ett viktigt skydd för yttrandefriheten i 
arbetslivet. 

I debatten framförs ofta att anställningsskyddet ökar arbetslösheten eller 
omintetgör ekonomisk tillväxt. I offentlig utredningsverksamhet har lagts vikt 
vid nationalekonomiska teorier om förhållandet mellan anställningsskydd och 
arbetslöshet.5 Resultaten av några svenska undersökningar kan sammanfattas 
som att ett omfattande arbetsrättsligt regelsystem ökar ett företags 
anställnings- och uppsägningskostnader och leder till att företag väljer såväl 

Tony Hagström, ordförande i 1995 års arbetsrättskommission, DN debatt den 26 maj 
1996. 
Dan Andersson, LO-ekonom, DN debatt den 4 september 1996. 
Kenth Petterson, ordförande i Hande lsanställdas förbund, Handelsnytt den 7 augusti 1996. 
Se t.ex. SOU 1993:32, s. 1029 ff. 
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att anställa färre arbetstagare som att säga upp färre än de annars skulle ha 
gjort.6 Nettoeffekten på arbetslösheten är därför inte entydig. Varken 
anställningsskyddslagstiftning i sig eller höga anställnings- och 
uppsägningskostnader i allmänhet leder vid en given lönenivå till att 
företagens efterfrågan på arbetskraft sjunker. Graden av anställningsskydd har 
inte visats på längre sikt ha någon systematisk effekt på arbetslöshetsnivån.7 

Det har visats att sysselsättningsnivån är mer stabil i länder med ett 
omfattande anställningsskydd. Höga anpassningskostnader medför att det blir 
dyrt för företagen att förändra arbetskraftens sammansättning och detta 
skapar en tröghet kring den aktuella nivån på arbetslösheten. Höga sådana 
kostnader minskar efterfrågan på arbetskraft vid konjunkturuppgångar och 
minskar antalet uppsagda vid konjunktursvackor och jämnar därmed ut 
konjunkturcykeln.8 I en högkonjunktur gör höga anställnings- och 
uppsägningskostnader att företagen möter en ökad efterfrågan med mer 
övertidsarbete i stället för att nyanställa. 

Efter anställningsskyddslagens införande i Sverige menade många 
arbetsgivare att förändringar i bedömningen och i förfarandet vid 
nyanställningar ledde till att vissa grupper fick det svårare att få anställning på 
arbetsplatserna i fråga. Svårigheten skulle ha ökat främst för ungdomar, 
personer med sociala problem, handikappade och äldre.9 Lagen skulle således 
ha påverkat arbetslöshetens fördelning. Anställningsskyddets påverkan på 
fördelningen av arbetslösheten diskuteras i teorin om signaleffekter. Denna 
säger bland annat att om det inte fanns några turordningsregler, skulle ett 
företag i en arbetsbristsituation säga upp de arbetstagare som hade lägst 
produktivitet. Ett uppsägningsbeslut skulle då fungera som en signal till andra 
arbetsgivare om att den uppsagde hade låg produktivitet. Denna negativa 
signal skulle förmodligen innebära att den uppsagde fick svårt att finna nya 
arbeten och skulle drabbas av längre arbetslöshetsperioder som följd. Den 
skulle också leda till att de som tidigare blivit uppsagda skulle erbjudas arbete 
till en lägre lön.10 Med turordningsregler blir signaleffekten mindre, vilket 
innebär att sådana regler har positiva fördelningseffekter. 

Holmlund, Erfarenheter av Åman-lagarna, 1978. Holmlund, A Simulation Model of 
Employment, Unemployment and Labor Turnover , 1980. Skedinger, Employment Policies and 
Displacement in the Youth Labour Market, 1995. Agell & Lundborg, Survey Evidence on 
Theories of Wage Stickiness, 1995. 
Bertola, Job security, Wages and Employment, 1990. 
Bertola, Job security, Wages and Employment, 1990, s. 877 ff. 
Enligt en undersökning utförd av SC B 1977 på uppdrag av anställningsskyddskommittén i 
syfte att fa klarhet i hur anställningsskyddslagen påverkat arbetsgivarnas personalpolitik. DsA 
1981:6 s. 70. 
En kortfattad sammanställning av forskningsresultat om hur arbetsrättsliga regler påverkar 
arbetsmarknadens funktionssätt finns i Edin, Anställningsskydd och arbetslöshet, 1996. 
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Arbetslöshetsriskerna fördelas på ett jämnare sätt mellan starkare och svagare 
grupper på arbetsmarknaden.11 

I den nationalekonomiska forskningen studeras även anställningsskyddets 
påverkan på rörligheten på arbetsmarknaden. Turordningsregler anses ha den 
negativa effekten att de minskar rörligheten på arbetsmarknaden, eftersom en 
arbetstagares intjänade anställningstid helt går förlorad, om hon eller han 
byter arbete. Reglerna kan minska incitamentet att byta arbete. 
Senioritetsprincipen har därför sagts bidra till en inlåsning av arbetskraften på 
arbetsplatserna.12 

Slutligen har udändska analyser av sambandet mellan anställningsskydd 
och ekonomisk tillväxttakt inte lett till några klara slutsatser. Enligt en 
undersökning kunde man under perioden 1973-1979 se ett svagt positivt 
samband mellan anställningsskydd och tillväxttakt i vissa länder. Även om det 
inte går att dra några slutsatser av detta om orsakssamband mellan 
anställningsskydd och tillväxt, gör undersökningens resultat det svårt att göra 
gällande att länder med hög grad av anställningsskydd skulle vara speciellt 
drabbade av tillväxtproblem.13 

Den i den offentliga utredningsverksamheten åberopade svenska 
nationalekonomiska forskningen om anställningsskyddets effekter utgår från 
en viss grovt förenklad föreställning om hur de gällande reglerna om 
turordning ser ut. Samtidigt betonas bristen på kunskap om reglernas 
tillämpning och effekter. Edin & Holmlund skriver: 

Turordningsreglerna vid uppsägningar på grund av arbetsbrist bygger på 
principen sist in-först ut . Den sist ans tSlde arbetstagaren är aen som 
först rar lämna sitt arbete vid en personalinskränkning. De svenska 
reglerna tillåter att denna princip sätts ur spel, om arbetsgivare och 
arbetstagarrepresentanter kommer överens om en annan princip. Vi har 
dock begränsad kunskap om hur vanligt det är med undantag från de 
lagstadgade turordningsreglerna. 

Strikt tillämpade turordningsreeler har uppenbara potentiella kostnader 
för arbetsgivaren. De sist anställda kan utgöra nyckelpersonal ut an vilka 
en lönsam verksamhet inte kan bedrivas. En strikt tillämpning av 
turordningsreglerna skulle i ett sådant fall kunn a innebära att företagets 
framtid hotas. Huruvida denna typ av p roblem är viktiga i praktikeg är 
svårt att säga. Vår empiriska kunskap här är i det närmaste obefintlig. 

Gibbons & Katz, Layoffs and Lemons, 1991. 
Aronsson & Göransson, Fasta anställningen men inte det önskade jobbet, 1997. 

13 Edin & Holmlund, Effekter av anställningsskydd, s. 1059. 
Edin & Holmlund, Effekter av anställningsskydd, s. 1063. 
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En del arbetsrättslig debatt har under de senaste åren ägnats åt de stora 
förändringar som arbetslivet undergår.15 Det har då hävdats att nya former för 
arbetsavtal, diversifierade anställningsvillkor och arbetslivets ökade 
flexibilisering på olika vägar kommer att leda fram till den traditionella 
arbetsrättens död eller till att de nuvarande arbetsrättsliga reglerna ersätts av 
flexibla avtals- och samrådslösningar i kombination med vissa individuella 
grundrättigheter.16 Samtidigt som sådana resonemang har mycket fog för sig, 
särskilt vad gäller utvecklingen inom vissa b ranscher, innehåller de möjligen 
en alltför stark betoning på de förändringar som äger rum. Fortfarande har en 
majoritet av Sveriges befolkning traditionella anställningar, på vilka reglerna i 
anställningsskyddslagen är tillämpliga. Av arbetskraftsundersökningarna 
framgår att 71 procent av alla som ingår i arbetskraften är anställda och 
innehar tillsvidareanställning. Elva procent befinner sig i tidsbegränsade 
anställningar och övriga i arbetskraften är fördelade på arbetslösa (åtta 
procent) och på företagare med anställda (tre procent) eller utan anställda (sju 
procent).17 Enligt Arbetsmarknadsstyrelsens varselstatistik, som omfattar alla 
arbetsgivare som varslat minst fem personer om uppsägning på grund av 
arbetsbrist, varslas årligen 40—50.000 människor om uppsägning på grund av 
arbetsbrist.18 På flertalet av dessa uppsägningar skall turordningsreglerna i 
anställningsskyddslagen tillämpas.19 

Bruun, Hur förnya arbetsrätten? 1 995, Hydén, Vad kommer efter lönearbetsrätteni 1996, 
Fahlbeck, Ett revolutionerat arbetsliv?, Numhauser-Henning, Den framtida arbetsrättens 
förutsättningar, 1997. 
Hydén, Vad kommer efter lönearb etsrätten? 1996 och Numhauser-Henning, Den framtida 
arbetsrättens förutsättningar, 1997. 
SCB:s Arbetskraftsundersökningar 1998. Statistisk årsbok, tabell 199. 
Under år 1996 varslades 57.015 personer, under 1997 44.342 och under 1998 36.271 
personer om uppsägning på grund av arbetsbrist. 

19 
Statistiken omfattar även konkurser. 
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1.2 Forskningen på området 

1.2.1 Allmänt om anställningsskyddet 
Den arbetsrättsliga forskningen i Sverige har mycket litet sysselsatt sig med 
turordningsreglerna. Endast vissa aspekter av reglerna har behandlats i 
avhandlingar och uppsatser. 

Eklunds avhandling om anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser 
behandlar frågor om de anställdas krav på lön, semester och anställningsskydd 
vid företagsöverlåtelser.20 Eklund belyser samspelet mellan avtalsrättsliga, 
obligationsrättsliga och arbetsrättsliga regler vid företagsöverlåtelser och berör 
då bland annat turordningsreglerna i 22 och 25 §§ anställningsskyddslagen.21 

Han diskuterar turordningsfrågor som uppstår i situationer av konkurrens 
mellan säljarpersonal och köparpersonal, nämligen vid byte av avtalsområde i 
och med företagsöverlåtelsen och vid sammanläggning av olika driftsenheter 
på samma ort till en turordningskrets.22 Eklund behandlar även 
föreställningen om företrädesrätten till fortsatt anställning och till 
återanställning som intjänade rättigheter.23 Han har särskilt behandlat 
turordningsfrågor i koncerner och därvid diskuterat så kallade 
koncernturlistor.24 

Fahlbeck och Christensen har berört de utanförstående arbetstagarnas 
ställning, när de etablerade fackliga organisationerna ingår kollektivavtal med 
avvikelser från tvingande lag.25 Även Flodgren har behandlat frågor om 
rättssäkerhet när den lokala fackliga organisationen och arbetsgivaren ingår 
avtal om frågor som rör den enskilda arbetstagaren.26 

Eklund, Anställningsförhållandet vidföretagsöverlåtelser, 1983. 
21 

Eklunds avhandling avser förhållandena innan direktivet 77/187/EEG, övergångsdirektivet, 
införlivades med svensk rätt. 
Eklund, Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser, 1983, s. 255 ff. Se vidare kapitel 4 
om turordningskretsar enligt lag. 

23 Eklund, Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser, 1983, s. 285 ff. Se vidare kapitel 10 
om avtalsturlistor. 

24 Eklund, Bolagisering — ett mode eller ett måste? 1992, kapitel 7, och Eklund, Turordning i 
koncerner, 1993. Se vidare kapitel 4 om turordningskretsar enligt lag. 

25 Fahlbeck, Om diskriminering av utanförstående arbetstagare, 1 983 och Christensen, Anna, 
Den etablerade fackföreningen och minoritetsorganisationen. Se vidare kapitel 10 om 
avtalsturlistor. 
Flodgren, Det lokala facket och medbestämmandet; 1985. Se vidare kapitel 10 om 
avtalsturlistor. 
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Anställningsskyddslagens regler om tidsbegränsade anställningar har 
behandlats av Henning.27 Hon har undersökt de tidsbegränsade 
anställningarna och deras roll för anställningsskyddet ur tre olika synvinklar -
en historisk undersökning av anställningsskyddets utveckling, en 
rättsdogmatisk genomgång av reglerna om tidsbegränsade anställningar och 
en empirisk undersökning av anställningsformernas användning inom olika 
näringsgrenar och branscher. Henning har en ideologikritisk ansats i 
avhandlingen och utgår från Hydéns teori om intervenerande normer.28 

Reglerna om tidsbegränsade anställningar ses i avhandlingen som en 
intervention, som är bestämd av sociala konflikter i samhället, men som bara 
ofullständigt kan lösa dessa konflikter. Anställningsskyddslagen är en uttalad 
kompromiss, som har som syfte att tvinga arbetsgivarna att ta sociala hänsyn 
men bara i en utsträckning som inte står i strid med produktionens 
grundläggande ekonomiska intressen. Produktionens intressen av rörlig 
arbetskraft tillgodoses av att arbetsbrist enligt lagen är saklig grund för att 
bryta anställningen och av att de skyddande reglerna väsentligen förbehållits 
anställda med tillsvidareanställningar, och begränsar interventionens 
genomslagskraft. Möjligheten till tidsbegränsade anställningar fungerar som 
"ventiler" i anställningsskyddet och bidrar till att det verkligen blir den goda 
arbetskraften som knyts till företagen i mer förpliktande former. En 
polarisering av arbetsmarknaden påskyndas därigenom. 

Henning har även satt in anställningsskyddet i ett annat vidare teoretiskt 
perspektiv i en diskussion om arbetslivets flexibilisering — tendensen till mer 
varierade arbetsformer och till en övergång från den traditionella 
anställningen29 till nya eller "atypiska" arbetsformer.30 Hon menar att 
villkoren i arbetslivet kan göras mer flexibla genom en ökning av såväl den 
materiella flexibiliteten som den processuella flexibiliteten. Ökad materiell 
flexibilitet innebär att man inför regler om mer varierade anställningsvillkor, 
medan ökad processuell flexibilitet innebär att man vidgar möjligheterna att 
hantera frågor om förändring i arbetslivet genom till exempel förhandlingar 
och samråd av olika slag. Såväl den materiella som den processuella 
flexibiliteten kan ökas genom antingen lag eller avtal eller en kombination av 
båda. I svensk rätt finns ett avsevärt mått av processuell flexibilitet inbyggd i 
den grundläggande skyddslagstiftningen genom att lagstiftningen är så kallat 

Henning, Tidsbegränsad anställning, 1984. 
Hydén, Rättens samhälleliga funktioner, 1978. 
Som traditionell anställning definieras lönearbete i en tillsvidareanställning på heltid hos en 
arbetsgivare på ett arbetsställe, som tillhör denne arbetsgivare och där anställningsvillkoren 
typiskt sett bestäms kollektivt inom vissa rättsliga ramar. 
Numhauser-Henning, Arbetslivets flexibilisering, 1993. 
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semidispositiv. Genom delegation till de lokala parterna kan man ytterligare 
öka flexibiliteten på det enskilda företagets nivå. Vilken avvägning mellan 
materiell och processuell flexibilitet man stannar för i ett givet land beror 
delvis på vad man anser vara en godtagbar avvägning mellan erforderlig 
avtalsfrihet för parterna på arbetsmarknaden och ett garanterat 
arbetstagarskydd. Avvägningen är i sin tur en funktion av balansen mellan 
parterna på arbetsmarknaden och av ideologiska förhållningssätt. Sedda ur 
marknadens synvinkel framstår processuella lösningar som de mest effektiva 
eftersom de medger den största flexibiliteten. 

Christensen har sett anställningsskyddet som ett exempel på skydd för en 
etablerad position, ett konservativt grundmönster.31 Skydd för etablerad 
position fokuserar på den redan uppnådda positionen och bekymrar sig inte 
om dem som ännu inte har några positioner. Det bevarar de positioner som 
redan uppnåtts och utgör därmed ett hinder mot förändringar, som hotar det 
bestående. "Sist in först ut"-regeln bygger på grundprincipen att en redan 
förvärvad position i systemet skall bevaras. Ju längre man innehaft denna 
position, ju mer skyddsvärd är den.32 Skyddet för etablerad position kommer i 
skarp konflikt med det normativa grundmönster som är en förutsättning för 
den moderna marknadsekonomin, det marknadsfunktionella mönstret. Det 
är ett dynamiskt mönster som skall främja nya verksamheter, en ständig 
omfördelning av värden och därmed också en ständig förändring av 
uppnådda positioner.33 Ett exempel inom arbetsrätten är den rättsliga 
grundprincipen att arbetsgivaren i kraft av sina § 32-rättigheter34 anställer 
vem han vill, där avtalsfriheten gäller fullt ut. I det moderna 
anställningsskyddet kan man tydligt urskilja såväl det normativa mönster, som 
utgörs av skydd för etablerad position, som de begränsningar i 
anställningsskyddet som följer av inflytandet från det marknadsfunktionella 
grundmönstret.35 

Christensen har även diskuterat anställningsskyddet utifrån grundmönstret 
om lika fördelning. Hon påpekar att detta grundmönster ger ett mycket litet 
utrymme inom den moderna arbetsrätten såvitt gäller de tillgängliga 
"arbetstillfällena". Det talas aldrig om rättvisa eller orättvisa i 

Christensen, Skyddfòr etablerad position, 1996. 
Christensen, Anställningsskyddet och besittningsskyddet, 1994, s. 81. 
Christensen, Skydd för etablerad position, 1996, s. 529 f. 
Härmed avses de rättigheter som enligt § 23 (senare § 32), i Svenska 
Arbetsgivareföreningens stadgar tillkom arbetsgivaren, nämligen att med iakttagande av 
avtalets bestämmelser i övrigt leda och fördela arbetet och fritt antaga och avskeda arbetare. 
Rättigheterna har senare av Arbetsdomstolen slagits fast som allmänna rättsgrundsatser (AD 
1932 nr 100 och 1933 nr 159). 
Christensen, Skyddfór etablerad position, 1996, s. 547 ff. 
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anställningsskyddet i förhållande till alla dem som inte har något arbete. Så 
till exempel förefaller det helt främmande att någon skulle vara tvungen att ge 
upp sin anställning för att någon annan - säg en långtidsarbetslös - skulle få 
arbetet. Tanken ligger emellertid lite närmare, när det t.ex. gäller det 
förlängda anställningsskydd som ligger i återanställningsrätten. Det är inte 
självklart att den som under en ganska lång tid haft förmånen av en 
anställning skall gå före den långtidsarbetslösa. Också i de olika 
ledighetslagarna ligger ett utsträckt anställningsskydd, där den enas 
anställningsskydd motsvaras av den andras tidsbegränsade och otrygga 
anställning. Även den fackliga strategin går ut på att i första hand skydda den 
som redan är anställd på bekostnad av den som ännu inte fått någon 
anställning. 

Malmberg behandlar i sin avhandling anställningsskyddet utifrån 
möjligheten att träffa personliga avtal om detta.36 Malmberg undersöker 
vilken betydelse Arbetsdomstolen i sin praxis har tillmätt personliga avtal och 
andra individuella moment, när den fastställer anställningsförhållandets 
innehåll. Centrala frågor är hur man avgör om en rättsregel är tvingande eller 
dispositiv och vad som i det enskilda fallet krävs för att ett avtal som avviker 
från en dispositiv rättsregel skall anses vara ingånget. Malmberg har studerat 
en stor mängd avgöranden i domstolen och analyserat hur denna bestämt 
området för parternas handlingsfrihet. Han berör bland annat möjligheten att 
säga upp ett anställningsavtal av det skälet att parterna inte kan komma 
överens om villkoren för den framtida anställningen och diskuterar i det 
sammanhanget gränsen mellan uppsägningar på grund av arbetsbrist och 
uppsägningar av personliga skäl. 

Glavå har behandlat kravet på saklig grund vid arbetsbrist.37 Inspirerad av 
såväl den skandinaviska realismen som den alternativa jurisprudensen gör han 
en ingående kritisk granskning av Arbetsdomstolens och doktrinens syn på 
frågan om arbetsbrist och saklig grund för uppsägning. En genomgång av 
kollektivavtalsregler i Arbetsdomstolens praxis före 1974 års 
anställningsskyddslag ställer begreppet uppsägning på grund av arbetsbrist i 
ny belysning och visar att anställningsskyddet utanför SAF/LO-området i 
vissa avseenden gick längre än det gör i dagens lagstiftning. Glavå pläderar för 
en reell saklig grund-prövning av verksamhetsrelaterade uppsägningar och 
anser att behovet av en sådan har ökat med ökande arbetslöshet, avregleringen 
av förbudet mot privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft samt 
uppluckringen av anställningsskyddet. Glavå menar att domstolarna skulle 
kunna ogiltigförklara otvistigt verksamhetsrelaterade uppsägningar redan med 

Malmberg, Anställningsavtalet, 1997. 
Glavå, Arbetsbrist och kravet på saklig grund, 1999-
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stöd av förarbetsuttalanden om att hänsyn vid tillämpning av saklig grund
regeln skall tas till omständigheterna i det enskilda fallet. En ordning där 
utrymmet för uppsägningar med hänsyn till personliga förhållanden är 
påtagligt begränsat samtidigt som friheten vad gäller verksamhetsrelaterade 
uppsägningsgrunder är i det närmaste total, riskerar att medföra missbruk. 
Vidare menar han att det rättsliga handlingssystemets ansvarstagande har 
avtagit i takt med att det ekonomiska idésystemets strategiska normer inte 
längre fullgör uppgiften att väga ekonomiska intressen mot sociala. 

1.2.2 Turordningsreglernas effekter för olika grupper av 
arbetstagare 
Hellberg och Vrethem har behandlat dels framväxten av lagstiftningen om 
anställningsskydd och dels effekterna av anställningsskyddslagen för den äldre 
arbetskraften. Författarna studerade under åren 1978 — 81 
personalkonsekvenserna av driftsinskränkningar vid ett 20-tal företag. De 
undersökta företagen var inte slumpmässigt utvalda utan författarna hade valt 
företagen i fråga därför att arbetsgivaren eller den fackliga organisationen 
uppgett att de haft svårigheter att tillämpa lagstiftningen.38 

I de undersökta företagen försökte arbetsgivaren och de fackliga 
organisationerna i det längsta att undvika att tillämpa lagens regler om 
uppsägning och turordning och valde i stället andra sätt att minska 
personalen, såsom anställningsstopp med naturlig avgång, omplaceringar 
inom företaget, eventuellt till personalpooler och reservstyrkor, 
utbildningsprogram med statsbidrag, förkortad arbetsvecka eller 
förtidspensionering. De nyss nämnda åtgärderna var vanligare på stora 
arbetsplatser än på små, eftersom de krävde resurser och utrymme för 
omplacering och utbildning. Först när dessa åtgärder var uttömda tog 
företagen till uppsägning. I ett tiotal fall hade man vid personalreduktionerna 
följt en strikt lagturordning.39 Det var då med ett undantag fråga om 
uppsägningar på LO-sidan. Författarna menade att arbetsgivarna följde lagens 
turordningsregler i de fall då en nedläggning verkade oundviklig eller 
företaget gick mot en högkonjunktur eller den längst anställda personalen 
också var den mest kvalificerade. Ett annat villkor för att lagturordningen 
skulle tillämpas var att den kombinerades med förtidspensionering av de 
äldsta anställda. I andra fall frångicks lagturordningen till förmån för en 

Hellberg & Vrethem, Lagen om anställningsskydd. Tillkomst och tillämpning, 1982. 
39 

Uttrycket "strikt lagturordning" är vanligt i dagligt tal och brukar betyda att man helt har 
följt anställningstid och ålder. Avsteg med stöd av lagens krav på tillräckliga kvalifikationer, 
vilket även det egentligen är i enlighet med en strikt lagturordning, har då inte gjorts. 

22 



avtalsturordning som upprättats lokalt.40 Detta innebar i allmänhet att de, 
som i första hand fick behålla sina anställningar, var de arbetstagare som hade 
"för driften nödvändiga befattningar". De som blev uppsagda var framför allt 
de äldre och de lågutbildade samt arbetstagare som haft stor frånvaro. 
Fackklubbarna hade inte några möjligheter att hävda sociala kriterier i 
turordningsförhandlingarna i perioder när ekonomin var svag. Om den 
fackliga organisationen gjorde stora eftergifter, kompenserade arbetsgivaren 
detta genom extra avgångsvederlag, förlängd uppsägningstid eller färre 
uppsägningar. Arbetsgivarsidans argument mot senioritetsprincipen var: 
1. Anställda med kort anställningstid var ofta yngre medarbetare. I yrken där 

fysisk förmåga i meningen styrka och god hälsa var viktig, som exempelvis 
inom byggbranschen, kunde yngre arbetare antas vara mera produktiva än 
äldre arbetskraft. 

2. Yngre arbetstagare hade ofta bättre eller mer aktuell utbildning samt större 
mental flexibilitet 

3. Senioritetsprincipen kunde leda till att åldersstrukturen i ett företag blev 
skev. Den kunde medföra att oproportionerligt många arbetstagare gick i 
pension samtidigt och att företaget kom att stå inför ett stort 
rekryteringsbehov. 

Hellberg och Vrethem genomförde även en enkätundersökning på ett 
större antal privata företag. I de studerade företagen var 46 procent av de 
uppsagda äldre än 55 år. Andelen äldre var nå^ot större bland de övertaliga 
tjänstemännen än bland de övertaliga arbetarna. 

I min egen tidigare forskning har tillämpningen av turordningsreglerna 
studerats ur ett kvinnoperspektiv.43 En undersökning gjordes av 
turordningsöverenskommelser på 75 arbetsplatser i Stockholms, Älvsborgs 
och Kopparbergs län. Undersökningen visade att kvinnor hade i princip lika 
långa anställningstider som män men blev uppsagda i högre grad än män. De 
avsteg från turordningen efter anställningstid och ålder som var till 
kvinnornas nackdel, hade samband med bland annat deltidsarbete, 
rutinbetonade arbetsuppgifter och föräldraledighet. Bristande kvalifikationer 

Det är oklart om det, som Hellberg & Vrethem benämner "avtalsturlistor", verkligen är det. 
De skriver till exempel: "För tjänstemannaövertalighet är avtalsturlistor ett genomgående 
tema. Kvalifikationskrav och nyckelbefattningar far gå före kriterierna anställningstid och 
ålder." Som framgår av kapitel 6 om tillräckliga kvalifikationer, skulle detta lika väl kunna 
vara en beskrivning av en situation, där lagens regler med krav på tillräckliga kvalifikationer 
för det fortsatta arbetet, har följts. Det är emellertid viktigt att konstatera, att de intervjuade 
tydligen ansåg, att det här var tal om avtalsturlistor. 
Hellberg & Vrethem, Lagen om anställningsskydd. Tillkomst och tillämpning, 1982, s. 224 ff. 
Hellberg & Vrethem, Lagen om anställningsskydd. Tillkomst och tillämpning\ 1982, s. 226. 
Calleman, Kvinnors anställningsskydd, 1991. 
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var det som oftast angetts som orsak till avstegen och därmed uppsägningarna 
av t.ex. kontorister, paketerare, städerskor och avsynare. En omplacering över 
gränserna mellan könens arbetsområden var ofta otänkbar på grund av kravet 
på "rimlig upplärningstid". Även när en omplacering skulle vara möjlig, 
hindrades den ofta av uppfattningar hos de inblandade av vad som var 
naturligt för kvinnor och för män. De deltidsarbetande, som ofta hade relativt 
långa anställningstider, blev uppsagda i högre grad än de heltidsarbetande. 
Detta kunde hänga samman med att arbetsgivaren förklarade att arbetsbrist 
förelåg på deltidsarbete och att arbetstagarna av familjeskäl inte kunde 
acceptera de omplaceringar till andra arbetstider som de blev erbjudna. 

I min undersökning fanns exempel även på avvikelser från 
senioritetsprincipen som inte hade anknytning till undersökningens 
huvudtema. Exempel på sådana avvikelser var att de äldsta anställda hade 
sagts upp, antingen på "frivillig väg" eller genom lokala överenskommelser.44 

Ålder var det vanligaste kriteriet för avsteg från turordningen och på 26 av de 
75 arbetsplatserna hade uppsägningarna bestått av uteslutande så kallade 
äldreavgångar.45 Det förekom även att oorganiserade arbetstagare enligt "en 
princip inom förbundet" sades upp genom avsteg från turordningslistan. I ett 
par fall uppgavs studieledighet och föräldraledighet vara det verkliga skälet till 
en uppsägning i stället för det föregivna skälet otillräckliga kvalifikationer. I 
samband med turordningsöverenskommelser förekom att avtal ingicks om att 
de uppsagda skulle avstå från sin företrädesrätt till återanställning. En 
undersökning av ett antal centrala kollektivavtal om turordning visade att de 
centrala kollektivavtalen vanligen saknade konkreta riktlinjer för hur 
turordningen skulle utformas. Avtalsreglerna hade en könsneutral lydelse men 
var i några fall så formulerade att de fick olika effekter för kvinnor och män. 

De i detta avsnitt nämnda undersökningarna fokuserade på de processer 
på arbetsplatserna, som ledde fram till uppsägningar eller på 
turordningsreglernas effekter för olika kategorier arbetstagare. Inget av 

Trygghetsrådet genomförde år 1996 en undersökning av förhållandena kring 
uppsägningarna av 3.700 tjänstemän i åldern 50 - 64 år som sökt hjälp från organisationen. 
Var tionde av dessa tjänstemän intervjuades om omständigheterna kring uppsägningarna. Av 
de tjänstemän som blivit uppsagda vid någon typ av personalminskning, a.v.s. i en situation 
där turordningsreglerna aktualiserats, hade 36 procent förlorat sin anställning efter en 
tillämpning av lagens regler och 53 procent hade lämnat arbetsgivaren genom en 
överenskommelse som innebar avsteg från lagens regler. I fyrtio procent av fallen var det 
fråga om en lokal överenskommelse mellan arbetsgivaren och den fackliga or ganisationen 
och i tretton procent om individuella överenskommelser med arbetsgivaren (atta procent 
visste inte på vilket sätt uppsägningarna gått till). Alla de tre "uppsägningssätten" förekom i 
företag av alla storlekar. De arbetstagare som blivit uppsagda genom en lokal 
överenskommelse var något äldre än de som blivit uppsagda i enlighet mea lagens regler. 
Vid tiden för undersökningen fanns möjligheten till förtidspensionering av 
arbetsmarknadsskäl. 

24 



arbetena innehåller någon närmare analys av turordningsreglernas innehåll 
och resultaten kan därför inte ställas i relation till olika rekvisit i reglerna. 

1.3 Avhandlingens syfte och disposition 

Syftet med denna avhandling är att undersöka turordningsreglerna för 
uppsägning på grund av arbetsbrist och deras funktion som 
skyddslagstiftning. Undersökningens övergripande fråga är i vilken mån 
reglerna skyddar anställningen för de grupper som de har som uttalat syfte att 
skydda. Det huvudsakliga intresset koncentreras kring de allmänna 
turordningsreglerna till skydd för lång anställningstid och hög ålder i 22 § 
lagen (1982:80) om anställningsskydd, anställningsskyddslagen, men även de 
särskilda turordningsreglerna i 23 § anställningsskyddslagen och i 8 § lagen 
(1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, 
förtroendemannalagen, behandlas. 

Avhandlingen består av dels en undersökning av rättsreglerna och dels en 
empirisk undersökning av hur reglerna tillämpats på ett antal arbetsplatser. 

Avsikten med undersökningen av rättsreglerna är att skapa en grundval för 
en diskussion om lagreglernas effekter. Såväl reglerna i 22 § 
anställningsskyddslagen som de särskilda turordningsreglerna bygger - liksom 
anställningsskyddslagens regler överhuvudtaget - på att det skall göras en 
avvägning av olika intressen mot varandra. Intresset av anställningsskydd skall 
vägas mot intresset av en effektiv och på sikt lönsam produktion. Denna 
intresseavvägning är central och ett genomgående tema i undersökningen. 
Syftet med undersökningen av rättsreglerna är därmed inte det vedertagna 
rättsdogmatiska, nämligen att klarlägga hur domstolarna skall, bör eller får 
avgöra rättsliga frågor, d.v.s. att bygga upp eller rekonstruera de normer som 
domstolarna bör använda, utan framställningen är inriktad på utfallet av 
intresseavvägningen och på det utrymme som rättsreglerna ger för att 
tillvarata olika intressen. 

Syftet med den empiriska undersökningen är att exemplifiera hur 
arbetsgivare och fackliga organisationer i praktiken använder reglerna för att 
tillgodose skyddsintresset respektive intresset av en effektiv och lönsam 
produktion eller andra intressen som de kan tänkas ha. Arbetsgivaren kan 
välja att fatta olika arbetsledningsbeslut som påverkar utgången av 
turordningsförhandlingarna och fatta beslut om vilka kvalifikationskrav som 
skall ställas för de arbetsuppgifter som finns kvar efter en rationalisering. 
Arbetsgivaren kan även försöka förmå den fackliga organisationen att ingå 
avtal om en turordning som avviker från lagens regler. De fackliga 
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organisationerna befinner sig även de i en valsituation, där de kan påverka 
turordningen mellan arbetstagarna. De kan välja mellan att låta 
uppsägningarna begränsas till en driftsenhet och att utvidga 
turordningskretsarna till alla driftsenheter på samma ort enligt 22 § 2 st. 3 p. 
anställningsskyddslagen. De fackliga organisationerna kan även välja mellan 
att använda sig av 8 § förtroendemannalagen eller att inte göra det. De kan, 
sist men inte minst, fatta beslut om att tillsammans med arbetsgivaren 
upprätta en så kallad avtalsturlista eller att avstå från detta. 
Arbetsplatsundersökningen skall illustrera hur skyddsprincipens 
genomslagskraft kan minskas eller ökas genom dessa olika beslut och vilka 
överväganden arbetsgivaren och den fackliga organisationen gör inför 
besluten. Den empiriska undersökningen skall också i grova drag visa på 
utfallet av användningen av reglerna för de undersökta grupperna på 
arbetsplatserna. 

Olika delar av reglerna om turordning står i ett komplicerat samspel med 
varandra. 1992 års arbetsrättskommitté beskrev i sitt betänkande reglerna som 
följer: 

"Turordningsreglerna vilar på tre grundpelare. Den första är principen 
om att de arbetstagare som har längst anställningstid skall sägas upp i 
sista hand. Den andra utgörs av regler som bestämmer hur de anställda 
skall delas in i olika turordnin^skretsar. Dessa regler blir helt avgörande 
för hur en regel om företräde pa grund av lång anställningstid skall verka 
i olika situationer. Den tredje avser reglerna om omplacering." (...) 

"Turordningsreglerna kan aktualisera olika typer av problemställningar 
och dessutom komma att kritiseras utifrån väsendigen skilda 
utgångspunkter. En arbetsgivare med ett driftsställe och ett fåtal anställda 
ser kanske överhuvudtaget inte några problem med anknytning till frågan 
om indelning i turordningskretsar. Inom småföretagen är det ofta 
behovet av att i en driftsinskränkningssituation kunna behålla vissa 
särskilda nyckelpersoner som träder i förgrunden. Hos större privata 
arbetsgivare men framför allt inom den offendiga sektorn är det däremot 
sättet att indela arbetstagarna i olika turordningskretsar som varit mest 
omdebatterat. Det sagda antyder att en analys4(av reglerna måste ske på 
flera olika plan vilket vållar särskilda problem." 

Till reglernas komplicerade uppbyggnad kommer att lagstiftningen är 
dispositiv på kollektivavtalsnivå, d.v.s. lagens regler om turordning får ersättas 
av kollektivavtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagarorganisation.47 I 
kollektivavtal kan de skilda intressena ytterligare hävdas på olika vägar. Detta 
kan ske främst genom en mer långtgående indelning i turordningskretsar än 

46 
SOU 1993:32 s. 472. 

47 Detta gäller för 22 § anställningsskyddslagen och 8 § förtroendemannalagen men ej för 23 § 
anställningsskyddslagen. 

26 



den som är föreskriven i lagen eller genom att de lokala parterna upprättar en 
avtalsturlista. Både i lag och i kollektivavtal kan i sin tur finnas bestämmelser 
om under vilka förutsättningar ett kollektivavtal om turordningen är giltigt. 

Avhandlingen är disponerad på följande sätt: 
Denna inledning fortsätter med en översikt över hur reglerna om 

uppsägning på grund av arbetsbrist och om turordning vid sådan uppsägning 
vuxit fram och utformats på 1900-talet. Den historiska översikten har som 
syfte att teckna en bakgrund till dagens regler i tidigare sedvänja, 
kollektivavtal och rättstillämpning, att utforska hur intresseavvägningen 
gjordes i dessa regler samt att beskriva något av de lagstiftningsdiskussioner 
som förekommit i turordningsfrågan.48 

Framställningen därefter består av tre delar. 
Del I behandlar de regler om turordning efter anställningstid och ålder 

som finns i 22 § anställningsskyddslagen. Den inleds med en kort redogörelse 
för dessa bestämmelsers tillämpningsområde, där främst begreppet arbetsbrist 
diskuteras (kapitel 3). 

Undersökningen av innehållet i 22 § anställningsskyddslagen inleds med 
en genomgång av lagens senioritetsprincip, den princip som har som syfte att 
ge skydd för de äldsta anställda. Liksom lagtexten börjar undersökningen med 
en beskrivning av hur indelningen i turordningskretsar skall gå till, d.v.s. hur 
den grupp av arbetstagare skall avgränsas inom vilken turordningen efter 
anställningstid och ålder skall upprättas (kapitel 4 och 5). 

Efter redogörelsen för hur skyddsintresset tillvaratas, undersöks det 
undantag i själva lagregeln från turordningen efter anställningstid och ålder, 
som är avsett att tillgodose intresset av en effektiv och lönsam produktion. 
Det är det stadgande som föreskriver att en förutsättning för att en 
arbetstagare skall ha rätt till företräde till fortsatt arbete är, att arbetstagaren 
har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet (kapitel 6). 

En annan regel har också haft till syfte att tillgodose verksamhetens behov 
av kvalificerad personal. Den regel som i denna avhandling benämns 
frikvotsregeln innebar under år 1994 att arbetsgivaren på egen hand och 
oavsett arbetstagarnas anställningstid hade rätt att undanta två arbetstagare 
från uppsägning. Trots att regeln inte är gällande, när detta skrivs, behandlas 
denna bestämmelse i avhandlingen (kapitel 7). Ett skäl att inbegripa 

För intresserade läsare finns utförliga redogörelser för anställningsskyddets historia i Ge ijer, 
Rätten t ill arbetsplatsen, 1956, och Geijer & Schmidt, Arbetsgivare och fackfö reningsledare i 
domarsäte, 1958, samt i Henning, tidsbegränsad anställning. Historiskt material finns 
dessutom i SOU 1973:7, Trygghet i anställningen. En mycket utförlig historisk redogörelse, 
som fokuserar på framväxten och tolkningen av begreppet arbetsbrist finns hos Glavå, 
Arbetsbrist och kravet på saklig grund, 1999. 

27 



bestämmelsen i undersökningen är att den förväntas återinföras i 
lagstiftningen.49 

I del II undersöks hur skyddet för lång anställningstid och för de äldre 
arbetstagarna tillgodoses i kollektivavtal om turordningen. Ett inledande 
kapitel beskriver förutsättningarna för ett giltigt avtal om turordningen samt 
innehållet i vissa förbundsavtal om turordning med stort tillämpningsområde 
(kapitel 8). 

På arbetsmarknaden förekommer i grova drag två typer av kollektivavtal 
om turordning. Den ena är avtal om en avvikande indelning i 
turordningskretsar och den andra är överenskommelser om turordningen för 
ett enskilt fall, avtalsturlistor.50 

I kapitel 9 behandlas hur en avvikande indelning i turordningskretsar görs 
i kollektivavtal och vilka konsekvenser detta får för anställningsskyddet. 

Genom att upprätta så kallade avtalsturlistor kan arbetsgivaren och den 
lokala fackliga organisationen sätta lagens regler ur spel. När en avtalsturlista 
ingås, träder kollektivavtalsrättsliga regler i lagreglernas ställe. I kapitel 10 
undersöks vad detta innebär för anställningsskyddet. I kapitlet diskuteras även 
bakgrunden till och konsekvenserna av att avtalsturlistor upprättas. 

Efter behandlingen av turordningsreglerna till skydd för lång 
anställningstid och hög ålder följer i del III två kortare kapitel om de särskilda 
reglerna om företräde till fortsatt arbete för arbetshandikappade arbetstagare i 
23 § anställningsskyddslagen (kapitel 11) respektive för fackliga 
förtroendemän i 8 § förtroendemannalagen (kapitel 12). Också dessa regler 
bygger på att skyddsintresset skall vägas mot arbetsgivarens behov av en 
effektiv produktion, men de är annorlunda konstruerade än 22 § och även 
sinsemellan olika. Även dessa regler undersöks i egenskap av 
skyddslagstiftning. 

Vart och ett av kapitlen består av dels en undersökning av rättsreglerna 
och dels en redogörelse för hur reglerna har använts på de arbetsplatser som 
ingår i den empiriska undersökningen. 

Se arbetsmarknadsutskottets betänkande 1998/99:AU8. 
Alla kollektivavtalsbestämmelser om turordning i förbundsavtal rör antingen indelning i 
turordningskretsar eller avtalsturlistor eller en kombination av båda företeelserna. Se kapitlet 
8.3 om turordningsbestämmelser i centrala kollektivavtal. 
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1.4 Begrepp och avgränsningar 

1.4.1 Begrepp 
Med turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist menar jag alla 
de bestämmelser i lag och kollektivavtal som uttryckligen reglerar hur 
turordningen skall upprättas inför uppsägningar i en arbetsbristsituation.51 

Med senioritetsprincipen menas i avhandlingen den skyddsprincip som 22 
§ anställningsskyddslagen ger uttryck för, d.v.s. skydd för både lång 
anställning och hög ålder. 

Som frikvotsregeln betecknas i avhandlingen den regel som var gällande år 
1994 och som gav arbetsgivaren rätt att undanta två arbetstagare från 
uppsägning. Regeln har även gått under benämningen frikretsregeln eller 
undantagsregeln. Benämningen frikvotsregeln har valts därför att det är det 
mest särskiljande av dessa uttryck. 

Frågorna i intervjuundersökningen om uppsägningar av "de äldsta 
anställda" avser, när inget annat anges, de arbetstagare som fyllt 58 år och tre 
månader. Att jag använt den åldersgränsen hänger samman med den 
möjlighet som tidigare fanns till förtidspensionering av arbetsmarknadsskäl 
och med de bestämmelser i 2 § 4 st. anställningsskyddslagen och i 7 a § lagen 
(1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder, främjandelagen, som 
särbehandlade arbetstagare i den åldern.52 Dessa bestämmelser är borttagna nu 
men gällde vid tiden för arbetsplatsundersökningen och föreföll vara allmänt 
kända på arbetsplatserna. 

Med "arbetshandikappade arbetstagare" och med "arbetstagare med nedsatt 
arbetsförmåga" menar jag sådana arbetstagare som avses i 23 § 
anställningsskyddslagen. Med facklig förtroendeman menar jag sådana 
arbetstagare som avses i förtroendemannalagens 1 §. I 
intervjuundersökningen har jag angivit att detta var innebörden av uttrycken 
när de förekom i mina frågor. Därutöver har jag tagit intervjupersonernas 
uppgifter om de olika kategorierna arbetstagare för goda. 

Kollektivavtal om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist kan 
vara av två olika slag. Dels kan ett kollektivavtal - såväl centralt som lokalt -
innehålla bestämmelser om hur turordningen skall upprättas och vara en del 
av kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor, som arbetsgivaren är 

Turordningsregler definierades i AD 1996 nr 48 som "de bestämmelser som finns om vilka 
arbetstagare som skall sägas upp i en arbetsbristsituation." 
Se vidare kapitel 2 om turordningsreglernas framväxt. 
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skyldig att följa, när han fastställer turordningen mellan arbetstagarna. Dels 
kan ett lokalt kollektivavtal vara en avtalsturlista, en överenskommelse om 
turordning, som har ingåtts för en enskild situation, när uppsägningar väl har 
blivit aktuella. Skillnaden mellan de två typerna av kollektivavtal är 
betydelsefull. Den förra företeelsen benämns i denna avhandling 
turordningsbestämmelser i kollektivavtal. Den senare företeelsen kallas 
"avtalsturlista". "Lokalt avtal" är någon gång en gemensam beteckning för 
lokala kollektivavtalsbestämmelser och avtalsturlistor. 

Med rättsregler menar jag lagregler, allmänna rättsgrundsatser, regler som 
formulerats i rättspraxis samt bestämmelser i kollektivavtal. 

1.4.2 Avgränsningar 
Avhandlingen behandlar turordningsreglerna vid uppsägning på grund av 
arbetsbrist. Turordningsregler för företrädesrätt till återanställning53 omfattas 
inte av undersökningen och inte heller turordning vid permittering.54 

Bestämmelser i kollektivavtal som till exempel trygghetsavtal om åtgärder 
från arbetsgivarens sida för att undvika uppsägningar samt om ekonomiska 
vederlag i samband med uppsägningar behandlas inte i undersökningen. 

Avhandlingen saknar inslag av jämförelser med andra länders rättsregler 
för uppsägningar på grund av arbetsbrist. Upptäckten av hur svårtillgängligt 
de svenska reglernas egentliga innehåll är, har fått mig att se det som 
utsiktslöst att försöka förstå och på ett meningsfullt sätt återge innehållet i 
utländsk rätt inom ramen för de resurser som står till buds för 
undersökningen.55 

Själva den skyddsprincip, som reglerna i 22 § anställningsskyddslagen ger uttryck för, är 
densamma vid återanställning som vid uppsägning, men anställningstid och ålder skall vägas 
mot olika faktorer i de båda situationerna. 
Regler om turordning vid permittering fanns i såväl 1974 års som 1982 års 
anställninesskyddslag. När reglerna om permitteringslön infördes 1984, slopades emellertid 
lagens regler om turordning i samband med permittering (se prop. 1983/84:162). Regler om 
turordning vid permittering förekommer i dag i kollektivavtal, men denna reglering berörs 
inte i avhandlingen. 
Översiktliga beskrivningar av innehållet i vissa länders regelsystem finns i Jeffers (ed.), 
Handbook on Contracts of Employment, 1998. Se även European Commission, Termination 
of employment relationships, 199/ och SOU 1993:32 s. 466 ff. I Arbetsrätten i Norden, 1990, 
finns översiktliga beskrivningar av de nordiska ländernas arbetsrättsliga regler. I Eklund, 
Anställningsförhållandet vid Joretagsöverlåtelser, 1983, kapitel 9, finns en diskussion om 
senioritetsreglerna i USA. 
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1.5 Material till undersökningen av rättsreglerna 

Förarbetena till gällande lagstiftning är omfattande och lagförslagen har varit 
många. Tonvikten i analysen av förarbetena har lagts vid diskussionerna om 
den intresseavvägning som är avhandlingens huvudfråga. 

Kollektivavtalsregleringen har en framskjuten plats i avhandlingen, 
eftersom kollektivavtal har en avgörande betydelse för uppsägningar på grund 
av arbetsbrist på en stor del av arbetsmarknaden. Antalet kollektivavtal om 
turordning vid uppsägning på arbetsmarknaden är i det närmaste oändligt. I 
avhandlingen presenteras sådana förbundsavtal om turordningen vid 
uppsägning som berörts i rättstillämpningen och som aktualiserats i den 
empiriska undersökningen på arbetsplatserna. 

Arbetsdomstolens domar har använts för att utröna det normativa 
innehållet i rättsreglerna. I vissa fall har rättsfall också använts som källa till 
kunskap om andra förhållanden.56 Beskrivningar av händelseförlopp i dessa 
har kommit till användning för att belysa e tt historiskt skeende eller för att 
illustrera den faktiska tillämpningen av reglerna eller som exempel på en 
rättsregels effekter. Det kan gälla bakgrunden till att ett kollektivavtal ingåtts 
eller effekterna av att reglerna användes på ett särskilt sätt. I kapitlet om 
turordningsreglernas framväxt har domar i stor utsträckning använts som 
empiriskt material. 

I den rättsvetenskapliga litteraturen har ägnats skiftande uppmärksamhet 
åt olika delar av turordningsproblematiken. Lokala överenskommelser om 
turordningen har ägnats en hel del utrymme, särskilt vad gäller behandling av 
oorganiserade arbetstagare och medlemmar i icke kollektivavtalsbundna 
organisationer.57 Däremot finns så när som på kommentarerna till 
anställningsskyddslagen mig veterligt inte i litteraturen några ingående 
diskussioner om betydelsen av indelningen i turordningskretsar eller om 
innebörden av begreppet tillräckliga kvalifikationer.58 Innehållet i centrala 
kollektivavtal om turordning ägnas ett försvinnande litet intresse i 
litteraturen, trots dess stora betydelse för hur turordningen vid uppsägning 
upprättas på arbetsmarknaden. 

Om rättsfall som empiriskt material, se Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap, del li s. 731 

Se till exempel Christensen, Den etablerade fackföreningen och minoritetsorganisationen, 1983, 
Fahlbeck, Um diskriminering av utanförstående arbetstagare, 1983, och Flodgren, Det lokala 
facket och medbestämmandet, 1985. 
Ett pågående projekt är emellertid Edström, Örjan, Okade kvalifikationskrav och 
anställningsskydd. 
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Materialet till det historiska kapitlet har främst varit rättsfall och 
förarbeten. Viss äldre litteratur på området har också använts. 

Genomgående gäller att jag har beaktat författningsändringar och 
rättspraxis fram till den 1 juli år 1999. 

1.6 Arbetsplatsundersökningen 

Inför den empiriska undersökningen behövde framför allt två metodfrågor 
besvaras. Å ena sidan gällde det hur urvalet av arbetsplatser skulle göras och å 
andra sidan vilken metod som skulle användas för materialinsamlingen. 

1.6.1 Urvalet av arbetsplatser 
För undersökningen av den praktiska tillämpningen av turordningsreglerna 
valde jag ut ett antal arbetsplatser, som hade varslat om driftsinskränkningar 
till Länsarbetsnämnden (LAN). En arbetsgivare, som avser att inskränka 
driften, är enligt 1 § lagen (1974:13)59 om vissa anställningsfrämjande 
åtgärder, främjandelagen, skyldig att meddela Länsarbetsnämnden detta, så 
snart fem eller fler arbetstagare riskerar att bli uppsagda. 

Två län ingick i undersökningen - Stockholms län och Västerbottens län. 
Stockholms län är ett län med relativt sett låg arbetslöshet, en stor statlig och 
kommunal förvaltning och en stor tjänsteproduktion. Västerbottens län valde 
jag dels därför att jag bor här och dels därför att det i flera väsentliga 
avseenden skiljer sig från Stockholms län. Stora delar av länet är 
avfolkningsbygd och här råder mycket hög arbetslöshet. Vidare är den fackliga 
organisationsgraden högre i Västerbotten än i Stockholm. Jag ansåg att dessa 
skillnader kunde vara till fördel för undersökningen, som därigenom skulle 
undgå att skildra bara en viss typ av förhållanden. 

Antalet arbetsgivare som varslar om uppsägning är stort (se nedan). 
Eftersom jag valt att använda mig av intervjuer för att samla in materialet, var 
det uteslutet att låta samtliga varslande arbetsplatser i de två länen ingå i 
undersökningen. Jag fick därför göra ett val mellan olika urvalsförfaranden. 
Slumpurval av olika slag förutsätter att den totala populationen är känd, när 
urvalet skall göras. Detta var inte fallet, eftersom intervjuerna måste 
genomföras allteftersom varslen kom in till Länsarbetsnämnden, medan 
uppsägningarna fortfarande var i gott minne hos intervjupersonerna. 

59 Senast omtryckt SFS 1994:1689. 
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Jag stannade för att göra ett urval som skulle innehålla representanter för 
olika typer av arbetsgivare.60 Kravet på urvalet var att de ingående 
arbetsplatserna skulle vara jämnt fördelade mellan Västerbotten och 
Stockholm och att arbetsplatser av olika storlek skulle finnas representerade. 
Vidare var det ett krav att urvalet skulle innehålla minst några arbetsplatser 
från var och en av den privata, den kommunala och landstingskommunala 
respektive den statliga sektorn. Slutligen måste både tillverkningsföretag och 
tjänsteproducerande företag vara väl representerade. Genom att välja minst 
några arbetsplatser av varje typ undvek jag att en kategori representerades av 
en arbetsgivare som var unik i något avseende. 

Under perioden november 1994 — oktober 1995 varslades 
Länsarbetsnämnden om uppsägning på grund av arbetsbrist av 320 
arbetsgivare i Stockholms län och av 67 arbetsgivare i Västerbottens län. Av 
dessa varsel gällde flertalet uppsägningar i samband med antingen konkurser 
(137 respektive 17 varsel) eller nedläggningar och flyttning (36 respektive 11 
varsel), d.v.s. uppsägningar där det inte var aktuellt att upprätta någon 
turordning. 137 varsel i Stockholms län och 33 varsel i Västerbottens län 
gällde uppsägningar av en del av de anställda, d.v.s. var driftsinskränkningar 
där turordningsreglerna blev aktuella. 

Bland de arbetsgivare som hade varslat till Länsarbetsnämnden stannade 
jag för att låta totalt 30 stycken ingå i undersökningen.61 Rent praktiskt gick 
det till så att jag från början kontaktade arbetsgivarna allteftersom varslen 
kom in och så småningom "fyllde på" med arbetsgivare av de kategorier som 
saknades. Fanns det t.ex. ingen kommunal arbetsgivare bland varslen i 
Västerbottens län eller ingen större tillverkningsindustri bland varslen i 
Stockholmsområdet, väntade jag tills ett sådant varsel kom in. En risk med ett 
urvalsförfarande av den typ som jag gjorde, är att det kunde bli färgat av mina 
förutfattade meningar om materialet, att jag skulle göra ett tendentiöst urval. 
Jag ser emellertid den risken som liten, eftersom spelrummet för subjektiva val 
blev mycket litet inom de snäva ramar som urvalsförfarandet ställde upp. 

Skälet till att jag stannade vid antalet 30 arbetsplatser var att jag inom 
ramen för de resurser som stod till buds ville göra en avvägning mellan 
önskemålet om ett så stort antal arbetsplatser som möjligt och en så rikhaltig 
information som möjligt om förhållandena på varje arbetsplats. 

Om olika urvalsförfaranden se t.ex. Holme & Solvane, Forskningsmetodik, 1995, och 
Svenning, Metodboken, 1997. Några intressanta betraktelser om urvalsförfaranden inom 
rättsvetenskapen finns för övrigt hos Edlund, Tvisteförhandlingar på arbetsmarknaden,1967, 
s. 16 £ 
I denna siffra ing år inte de tre arbetsplatser som måste utgå ur undersökningen. Se nedan 
under "Bortfallet '. 
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Arbetsplatserna i urvalet fördelade sig på följande sätt på olika arbetsgivare 
och antal anställda: 

Antal 
anställda 

Privat Statliga 
bolag 

Statlig Kommun 
landsting 

o I 

500- 1 1 2 4 
200-499 5 1 1 1 8 
100-199 5 1 6 
50-99 4 1 5 
1-49 6 1 7 
I 21 3 3 3 30 

På fyra av de utvalda arbetsplatserna gällde varslet både LO-sidan och 
tjänstemannasidan, vilket innebar att förhandlingar och beslut om minst två 
olika turordningslistor fastställdes på arbetsplatsen vid de aktuella 
nedskärningarna. På ytterligare några arbetsplatser gjordes uppsägningar på 
såväl LO-sidan som tjänstemannasidan, men antalet anställda tjänstemän var 
så l itet att jag beslutade att inte inkludera dem i undersökningen. Jag antog 
nämligen att de uppsägningar som gjorts — till exempel när en av fyra 
anställda tjänstemän blev uppsagd - skulle vara alltför individuellt motiverade 
för att ge underlag för resonemang om turordningsreglerna. 

Urvalet har ett par brister. En sådan är att ingen arbetsgivare utan 
kollektivavtal ingår i det.62 En annan brist är att bara arbetsgivare som har 
varslat Länsarbetsnämnden om driftsinskränkning omfattas av 
undersökningen. Varselskyldigheten gäller bara för arbetsgivare som avser at t 
säga upp minst fem personer. Om en arbetsgivare från början vet att en 
personalminskning kommer att omfatta färre än fem personer och därför inte 
varslar, kommer personalminskningen i fråga att hamna utanför 
undersökningen. (En del arbetsgivare varslar emellertid Länsarbetsnämnden 
trots att de avser att säga upp färre än fem personer. Sådana arbetsgivare ingår 
i urvalet). 

1.6.2 Tidsperioden 
Undersökningen av tillämpningen av turordningsreglerna var avsedd att 
omfatta arbetsplatser som varslat under ett år, närmare bestämt under 

Det har uppskattats att alla offentligt anställda och nittio procent av de privat anställda 
omfattas av Kollektivavtal. Dett a innAär att sex procent av det totala antalet arbetstagare är 
anställda av arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal. Se Kjellberg, Anders, Fackliga 
organisationer och medlemmar i dagens Sverige, 1997, s. 30. 
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perioden november 1994 - oktober 1995. Intervjuerna kom emellertid i ett 
par fall att sträcka sig in under 1996. Detta hade olika orsaker. På en 
arbetsplats drogs varslet tillbaka för att ersättas av ett mer omfattande varsel 
och förhandlingarna drog ut på tiden. I ett annat fall hade arbetsgivaren 
lämnat ett preliminärt varsel men förbundit sig inför Länsarbetsnämnden att 
inte varsla om uppsägningar förrän efter årsskiftet. En tredje arbetsplats togs 
med i efterhand, när jag hade gjorts uppmärksam på att arbetsgivare inom 
byggnadsbranschen i vissa fall hade befriats från varselskyldighet.3 För att få 
kontakt med en arbetsplats med pågående personalminskningar i 
byggnadsbranschen vände jag mig i stället till Byggnadsarbetarförbundet och 
bad att få uppgift om den arbetsgivare som senast hade gjort uppsägningar på 
grund av arbetsbrist. 

Under undersökningsperioden genomfördes en ändring i 
turordningsreglerna i anställningsskyddslagen. En ny regel, "undantagsregeln" 
eller "frikvotsregeln", hade trätt i kraft den 1/1 1994 och kom att gälla fram 
till den 31/12 1994.64 En arbetsgivare kunde använda sig av regeln även efter 
detta datum, under förutsättning att han dessförinnan hade inlett 
förhandlingar om uppsägningar på grund av arbetsbrist. Regeln kom alltså att 
gälla under en del av den tid då undersökningen pågick och har tillämpats på 
vissa av arbetsplatserna. Det betyder att olika regler gällde på de olika 
arbetsplatserna, beroende på om intervjuerna där utfördes på ett tidigt eller 
sent stadium av undersökningen. I en mer kvantitativt inriktad undersökning 
än denna skulle olikheten kunna vara ett problem. I detta fall har jag 
emellertid ansett att nackdelen med de olika villkoren uppvägs av fördelen 
med att användningen av frikvotsregeln ingår i undersökningen. Genom sitt 
brott med grundtankarna i anställningsskyddslagen ger regeln en ytterligare 
dimension åt studiet av turordningsreglerna. Regeln har dessutom ständig 
aktualitet i den politiska debatten.65 

1.6.3 Intervjuerna 
Det sätt jag valde för insamlingen av information om hur turordningen 
upprättades på olika arbetsplatser var intervjuer. För mitt ändamål hade 

Enligt AMSFS 1988:8 2 § befrias arbetsgivare, som omfattas av avtalet om anställningsskydd 
den 14 mars 1988 mellan Byggförbundet, Svenska Byggnadsarbetarförbundet och 
Statsanställdas förbund, från varselskyldighet ifall driftsinskränkningen omfattar högst 25 
arbetstagare. 
SFS 1993:1496. 

65 Under våren 1999 uppdrog arbetsmarknadsutskottet åt regeringen att återkomma till 
riksdagen med ett förslag till ändring i 22 § lagen om anställningsskydd som hade stora 
likheter med 1994 års regel. Se Arbetsmarknadsutskottets betänkan eie 1998/99:AU8. 
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intervjuer flera fördelar framför enkäter. Ett skäl var risken för att bortfallet 
skulle bli stort vid en enkät, både därför att enkätformen som sådan brukar 
medföra ett visst bortfall och därför att en enkätundersökning för att vara 
givande skulle behöva göras omfattande, vilket kunde verka avskräckande på 
respondenten. Det viktigaste skälet till att jag valde intervjuer var emellertid 
att de lättare än enkäter ger inblick i hur de tillfrågade resonerar inför olika 
handlingsalternativ och hur de ser på sammanhang och konsekvenser.66 Ett 
annat skäl är att jag menar att information riskerar att gå förlorad, när frågor 
måste hållas åtskilda på det sätt som görs i en enkät. I ett svar på en 
intervjufråga kan information dyka upp, som enligt en enkät skulle höra till 
en annan fråga. En intervju innebär slutligen den stora fördelen att det i stor 
utsträckning går att ställa följdfrågor och reda ut oklarheter.67 

Själva intervjuundersökningen inleddes med att jag kontaktade de 
personer som på LAN:s varselformulär stod angivna som kontaktpersoner för 
arbetsgivaren respektive för den fackliga organisationen. Kontakten skedde 
först genom brev och sedan genom telefonsamtal. I det brev som sändes till 
kontaktpersonerna försäkrade jag at t ingen information skulle offentliggöras, 
som innebar att arbetsplatsen eller de intervjuade skulle kunna identifieras. I 
de flesta fall gjordes intervjun med kontaktpersonen själv, men ibland med 
någon som denna hänvisade till, som varit närvarande under förhandlingarna. 
Intervjuerna med arbetsgivaren gjordes alltid med bara en person, 
personalchefen eller - på små företag - den verkställande direktören. På 
arbetstagarsidan gjordes i flera fall in tervjuer med representanter för två eller 
flera fackliga organisationer. Dessa intervjuades var för sig med ett undantag 
för två fackliga företrädare som båda ingick i PTK-L och alltså hade fört 
gemensamma förhandlingar. Vad gäller de fackliga organisationerna 
intervjuades antingen en lokal företrädare eller en ombudsman på orten, 
beroende på vem som hade deltagit i förhandlingarna om turordningen.68 

I några fall ti llhörde den intervjuade förtroendemannen själv de uppsagda 
och hennes/hans uppfattning måste därför ha varit påverkad av den egna 
uppsägningen. De uppsagda fackliga företrädarna var emellertid noga med att 
markera att deras bild av driftsinskränkningen kunde vara färgad av den egna 

Hellberg & Vrethem, Lagen om anställningsskydd. Tillkom st och tillä mpning 1982, s. 2 19, 
anser att turordningsproblematiken har varit svår att fånga med enkätmetoden. 
Om val mellan olika metoder för materialinsamling, se till exempel Holme & Solvane, 
Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1995. Om intervjuer, se till 
exempel Lantz, Intervjumetodik. Den professionellt genomförda intervjuny 1993. 
Om ingen fackklubb eller dylikt finns på arbetsplatsen, kan förhandlingarna ofta skötas av 
avdelningen. Avdelningen lean även ha förhandlingarna om hand om detta följer av den 
fackliga organisationens interna regler. 
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uppsägningen, att intervjun på så sätt blev en "partsinlaga", och ansträngde 
sig för att vara sakliga i fråga om turordningen och uppsägningsprocessen. 

Sammanlagt ingick 65 intervjuer i undersökningen, varav 27 med 
arbetsgivarrepresentanter och 38 med arbetstagarrepresentanter. Att flera 
intervjuer gjordes med fackliga företrädare berodde på att det ibland var mer 
än en facklig organisation som var berörd av driftsinskränkningarna. 
Intervjuerna varade mellan en halvtimme och en och en halv timme beroende 
på antalet uppsägningar och deras karaktär samt beroende på hur mycket tid 
intervjupersonen kunde avsätta för intervju. 

Intervjuerna genomfördes utan bandspelare. Frågorna om vilka 
överväganden som görs vid uppsägningar upplevs ofica som känsliga och jag 
ville inte riskera att gå miste om viktig information genom att använda 
bandspelare. Jag har tillåtit mig att omvandla intervjuernas talspråk till 
skriftspråk, eftersom jag anser att ordagrant återgivet talspråk gör ett 
fördummande och egendomligt intryck i skriven text.69 Jag ser inte heller vare 
sig bandspelare eller exakt återgivet talspråk som nödvändiga i det här 
sammanhanget. Det är inte - som annars ofta är fallet vid intervjuer - fråga 
om tolkning av språkliga uttryck och formuleringar eller analyser av 
intervjupersonernas tankar och upplevelser utan snarare om insamling av 
upplysningar om konkreta händelser och om resonemang som förts under 
förhandlingarna. En risk är naturligtvis att intervjuaren utan bandspelare inte 
uppfattar eller missuppfattar någonting av det som sagts. Jag har försökt 
minimera den risken genom att skriva ut intervjuerna i omedelbar anslutning 
till att de gjordes. 

I redovisningen av resultaten har det ibland rått en konflikt mellan 
intervjupersonernas integritet (d.v.s. försäkran om att ingenting avslöjande 
skulle publiceras) och autenticitet, d.v.s. den korrekta återgivningen av citat, 
omständigheter etc. För att garantera de undersökta arbetsplatsernas och 
enskilda personers anonymitet har jag varit tvungen att utelämna t.ex. 
beskrivningar av deras verksamhet och produkter eller i vissa fall ortsnamn. 
Det innebär att jag har gjort ingrepp i materialet och tagit bort eller ibland 
bytt ut benämningar på produkter eller arbetsskador eller dylikt. Detta har 
skett på bekostnad av autenticitet och färg i beskrivningarna. 

Vid varje intervju fick intervjupersonen besvara frågor inom ett antal på 
förhand bestämda teman. De gällde t.ex. bakgrunden till arbetsbristen, 
bestämningen av området för arbetsbristen, avgränsningen av 
turordningskretsarna och bestämningen av vad som skulle vara tillräckliga 
kvalifikationer för omplacering. En speciell fråga rörde tillämpningen av 

Också vissa andra ä ndringar har gjorts för att öka textens tillgänglighet: "Halvtidsuska" har 
t.ex. bytts ut mot "undersköterska på halvtid" etc. 
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regeln om den så kallade frikvoten, som gällde under en del av den tid då 
undersökningen genomfördes. Slutligen ställde jag frågor om 
intervjupersonernas åsikter om lag- och avtalsregler. Eftersom situationerna 
och tillvägagångssätten vid upprättandet av turordningen var mycket 
varierande på de olika arbetsplatserna, kom också intervjuerna att få olika 
utformning. Om till exempel uppsägningarna på en arbetsplats strikt hade 
följt anställningstid och ålder, blev en stor del av frågorna inte aktuella. Hade 
en lokal överenskommelse om turordningen ingåtts, blev en helt annan 
uppsättning frågor aktuella. Alla intervjupersoner fick även besvara frågor om 
antalet anställda och uppsagda av en rad olika kategorier: Anställda som var 
över 58 år gamla, kvinnor, invandrare, oorganiserade, fackliga förtroendemän, 
tjänstlediga på heltid för vård av barn eller studier samt arbetshandikappade. 

I relativt många fall återkom jag i efterhand per telefon eller brev för 
kompletteringar av de uppgifter jag fått i intervjun. I några fall bad jag efter 
intervjun skriftligen arbetsgivaren om kompletteringar eller klargöranden. Det 
gällde då rena faktauppgifter om de anställda, som t.ex. antalet anställda av 
någon kategori. I den mån jag under själva intervjun hade förbisett någon 
fråga som hade att göra med attityder eller förklaringar av sammanhang 
avstod jag från att komplettera i efterhand. I ett par fall var antalet 
uppsägningar så omfattande att jag fann det nödvändigt att göra ytterligare en 
intervju med intervjupersonen i fråga för att få all den information jag 
önskade. I ett par andra fall avstod jag från att återkomma, eftersom 
intervjupersonernas tid föreföll att vara så pressad. Intervjuerna gjordes för det 
mesta kort efter det att förhandlingarna om turordningen var avslutade. I de 
fall då intervjupersonerna uppgav att läget ännu var oklart, återkom jag med 
frågor vid en senare tidpunkt. 

Genomgående var benägenheten att ge intervjuer stor. Jag tror att den 
främsta förklaringen till det är att tillämpningen av reglerna är en fråga som 
starkt engagerar dem som varit inblandade i personalminskningar. Många 
intervjupersoner talade om hur känslomässigt uppslitande processen kring 
uppsägningar på grund av arbetsbrist är och hade synpunkter på reglerna och 
rättvisefrågorna däromkring. I ett par fall var det varit tydligt att 
intervjupersonerna såg intervjun som ett tillfälle att föra fram sina åsikter om 
reglerna, att få närmare motivera sina ställningstaganden och att plädera för 
en ändring av reglerna (det senaste gällde arbetsgivarrepresentanter). Några få 
intervjupersoner uppgav att de var tidspressade och verkade se det som en 
skyldighet att ställa upp på en intervju för ett vetenskapligt syfte. I ett par fall 
var arbetsgivarna mycket noga med att i förväg försäkra sig om att ingenting 
av vad de sade skulle bli känt för allmänheten. Ett par fackliga företrädare på 
LO-sidan var mycket avvaktande och fåordiga. I andra fall redogjorde både 
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arbetsgivare och fackliga företrädare utan alla reservationer för diskussionerna 
kring turordningen och de anställdas förhållanden. 

Själv intog jag rollen som "den intresserade lyssnaren" och strävade efter 
att förhålla mig neutral i intervjusituationen. Med något enstaka undantag -
ett fall där arbetsgivarrepresentanten ett flertal gånger framhöll att man alltid 
var mycket noga med att respektera lagen - märkte jag inte någon tendens 
hos de tillfrågade att ge de svar de trodde att jag ville ha. Tendensen att 
försöka skapa förståelse för den egna situationen och att övertyga mig om 
riktigheten i de egna ståndpunkterna överskuggade annat. 

En annan viktig metodfråga är ifall min undersökning kunde i någon mån 
påverka skeendet och utgången av förhandlingarna. I de allra flesta fall gjordes 
intervjuerna när förhandlingarna var avslutade och problemet var då inte 
aktuellt. Också i det fåtal fall där intervjun gjordes innan sista ordet var sagt, 
tror jag att risken för påverkan varit minimal. Intervjun är ett kortvarigt inslag 
i en lång och mycket krävande förhandlingssituation, där mycket står på spel. 
Mitt intryck var att intervjun var utan betydelse i den processen. Till min 
förvåning föreföll representanterna för de olika parterna inte någon gång att 
ha talat med varandra om intervjuundersökningen. 

I de allra flesta fall verkade intervjupersonerna ge öppna och ärliga svar på 
mina frågor. När det gällde sakförhållanden kunde arbetsgivarens och 
arbetstagarorganisationens svar jämföras med varandra. I de ganska många fall 
då jag fick tillgång till turordningslistorna kunde svaren dessutom jämföras 
med dem. Vad gällde t.ex. frågan om vilka skäl som legat till grund för en 
uppsägning hade jag däremot inte någon möjlighet att kontrollera om svaren 
var tillförlitliga. Om båda förhandlingsparterna samtidigt ville förtiga de 
egentliga skälen, kunde de göra det. Det är inte uteslutet att 
intervjupersonerna givit en bild av att de följt reglerna mer än de har gjort. 
Återigen måste de i så fall var för sig och samtidigt ha bestämt sig för att ge en 
sådan bild. 

Svaren på frågorna om antalet uppsagda av olika kategorier kunde 
användas för att kontrollera dels att de olika intervjupersonernas svar stämde 
överens inbördes på samma arbetsplats och dels att alla uppsägningar kom att 
omfattas av undersökningen. Med reservation för att några intervjupersoner 
på framför allt de stora arbetsplatserna gav ungefärliga svar eller att det inte 
verkade vara möjligt att få fram uppgifterna i fråga var överensstämmelsen 
mycket god. 

Intervjuerna har gjorts med arbetsgivarrepresentanter och fackliga 
företrädare. Eftersom undersökningen gällde hur avvägningen mellan olika 
intressen gjordes vid turordningsförhandlingarna, är detta naturligt. Detta 
hindrar inte att det särskilt i fråga om avtalsturlistorna skulle ha varit mycket 
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intressant att också få del av de anställdas syn på orsakerna till att 
uppsägningarna gällde dem som de gällde. 

1.6.4 Bortfallet 
Tre arbetsplatser fick utgå ur undersökningen. I två av fallen gällde det 
detaljhandelsbutiker, där arbetsgivaren uppgav tidsbrist som skäl för sin 
vägran att delta i intervju. Ingen facklig företrädare fanns uppgiven på 
varselformuläret, så någon intervju om förhållandena på dessa arbetsplatser 
kunde inte genomföras.70 Den tredje arbetsplatsen som fick utgå var ett stort 
städbolag, som genomgått en serie organisatoriska förändringar. Medan 
nedskärningarna pågick, byttes såväl den fackliga företrädaren som 
arbetsgivarrepresentanten ut mot andra och den nytillkomna 
arbetsgivarrepresentanten sade upp sig och slutade sin anställning innan jag 
utfört intervjun. De uppgifter som jag f ått var alltför motsägelsefulla för att 
kunna användas. Förutom dessa tre arbetsplatser består bortfallet av tre 
arbetsgivarrepresentanter och fyra fackliga företrädare. Två 
arbetsgivarföreträdare avböjde intervju på grund av tidsbrist och den tredje 
hade fått ny anställning på annan ort och var inte anträffbar. Vad gäller de 
fackliga representanterna kunde en intervju inte genomföras, därför att jag 
hade missförstått vår överenskommelse och den tilltänkta intervjupersonen 
(som själv hade blivit uppsagd) senare inte var tillgänglig. I två fall hade 
förhandlingarna förts centralt på annan ort och jag lyckades inte få kontakt 
med den person som deltagit i dem. I de nu nämnda fallen saknas följaktligen 
den ena sidans version av händelseförloppet vid uppsägningarna. Slutligen 
vägrade en av tjänstemannarepresentanterna på ett stort företag att delta i en 
intervju. I detta fall genomfördes emellertid en intervju med en annan facklig 
organisations företrädare, så ett fackligt perspektiv på uppsägningarna på 
arbetsplatsen i fråga finns med. 

Även ett antal enskilda frågor har fallit bort på vissa arbetsplatser. Min 
strävan var att täcka ett stort område och frågor fick ibland utgå på grund av 
tidsbrist eller försummelse. I vissa fall kunde jag åtgärda brister genom 
kompletteringar, men i vissa andra fall ansåg jag att en komplettering inte var 
möjlig att göra på ett tillfredsställande sätt. 

För att kompensera bristen på material från detaljhandeln på arbetsgivarsidan har en intervju 
utförts med en representant för arbetsgivarnas branschorganisation for detaljhandeln. 
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1.6.5 Något om redovisningen av det empiriska 
materialet. 
Mestadels är det uppenbart av sammanhanget vem som har gjort ett uttalande 
om förhållandena kring driftsinskränkningarna. I fall då det kan uppstå 
tvekan om vem som har gjort ett yttrande, markeras inom parentes efter 
uttalandet varifrån det härrör, till exempel (ag) för arbetsgivaren och (Metall) 
eller (SIF) eller dylikt för de fackliga organisationerna. 

Materialet om regelanvändningen på arbetsplatserna är uppdelat på 
kapitlen om respektive regler. I vissa fall finns fö ljaktligen material från en och 
samma arbetsplats redovisat i två eller flera kapitel. För att öka 
tillgängligheten av materialet och förståelsen av hur reglerna hänger samman 
finns i en bilaga till avhandlingen en översikt över vilka tillvägagångssätt som 
användes på var och en av arbetsplatserna. Av översikten framgår även 
arbetsplatsernas storlek och branschtillhörighet. 

2 Turordningsreglernas framväxt 

De rättsregler som idag finns om uppsägning på grund av arbetsbrist kan 
delvis spåras relativt långt bakåt i tiden. I det följande undersöks bakgrunden 
till vissa karakte ristiska drag hos dagens regler, som till exempel åtskillnaden 
mellan uppsägningar av personliga skäl och uppsägningar på grund av 
arbetsbrist, skyddet vid uppsägning på grund av arbetsbrist för arbetstagare 
med lång anställningstid, indelning i turordningskretsar samt avvägningen 
mellan arbetstagarnas behov av skydd för anställningen och arbetsgivarens 
behov av kvalificerad arbetskraft. 

2.1 Arbetsgivarens fria uppsägningsrätt 

Den sociala aspekten av skydd för långvarig tjänst fanns i legostadgan, som 
reglerade förhållandena mellan husbönder och hjon och var gällande under 
perioden 1833—1926. Tjänstehjonsförhållandet var baserat på stabilitet och 
långvarighet. I legostadgan fanns flera bestämmelser som hade till syfte att 
hindra att ett tjänstehjon avskedades. Stadgan föreskrev att anställningsavtal 
skulle ingås för en bestämd tidsperiod med automatisk förlängning, om 
ingendera parten sagt upp avtalet. Husbonden hade skyldighet att sköta och 
vårda ett tjänstehjon vid sjukdom. Han förbjöds att förskjuta det tjänstehjon 
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som hade tjänat troget och väl hos honom från sitt trettionde år till sin 
ålderdom. Han skulle dra försorg om hjonets till dess död.71 De patriarkaliska 
formerna överfördes till industri och hantverk genom 1846 års fabriks- och 
hantverksordning och genom 1864 års näringsfrihetsförordning. 

Ett förslag år 1900 till lag om tjänsteavtal mellan husbönder och tjänare, 
som var avsett att ersätta 1833 års legostadga, hade behållit flera av 
legostadgans regler om husbondens vårdnadsplikt. Enligt förslaget skulle det 
vara förbjudet för en husbonde att förskjuta den tjänare som oavbrutet hos 
honom troget och väl tjänat från sitt trettionde år och "till dess tjänaren för 
ålderdom kommit i den belägenhet att ingen kan med hans tjänst vara 
belåten."72 Förslaget mötte starkt motstånd från fackföreningsrörelsen, bland 
annat därför att de inte tog hänsyn till det framväxande systemet med 
kollektivavtal. Det ledde inte till lagstiftning. 

På industrins och hantverkets områden började man emellertid tidigt att 
använda det fria avtalet och den fria uppsägningsrätten blev ett faktum. En av 
den framväxande fackföreningsrörelsens viktigaste uppgifter vid sekelskiftet 
var att motverka godtyckliga uppsägningar, främst för att skydda 
föreningsrätten. 

År 1905 intogs i Svenska Arbetsgivareföreningens stadgar en § 23 (senare 
§ 32), vilken lydde: 

"Med iakttagande av avtalets bestämmelser i övrigt äger arbetsgivaren rätt 
att leda och fördela a rbetet, att fritt antaga och avskeda arbetare, samt 
använda arbetare oavsett om dessa är organiserade eller ej." 

Genom den så kallade decemberkompromissen mellan LO och SAF år 1906 
godtog LO § 23 efter ett lockouthot från arbetsgivarnas sida. I gengäld vann 
LO den inskränkningen i den fria uppsägningsrätten att föreningsrätten skulle 
lämnas okränkt. Det stadgades att om arbetarna ansåg att ett avskedande ägt 
rum under omständigheter som kunde tolkas som angrepp på föreningsrätten, 
ägde de att genom sin organisation påkalla undersökning för att vinna 
rättelse. 

Under Arbetsdomstolens första år var rättsläget vad gäller uppsägningar 
oklart. Detta framgår av att domstolen ibland gick in på en prövning av 
grunden till uppsägningen (se t.ex. AD 1931 nr 74 och 1932 nr 51). Geijer 
har påpekat att arbetsgivarna i målen i fråga föreföll att ibland själva stå 

Winroth, Om tjenstehjonsförhållandet enligt svensk rätt ,, 1 878 och Sigeman, Från legostadgan 
till medbestämmandelagen, 1984. Även enligt fattigvårdsförordningen hade arbetsgivaren 
försörjningsplikt för bade arbetstagaren och dennes familj så länge arbetstagaren var i hans 
tjänst. Se Henning, Tidsbegränsad anställning, 1984, s. 45 ff. 
Förslag till lag om tjensteaftal mellan husbönder och tjenare 1900 s. 120. 
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främmande för att en uppsägning skulle få ske utan godtagbart skäl.731 domen 
AD 1932 nr 100, som gällde en arbetsgivare som hade den ovan nämnda 
klausulen intagen i kollektivavtalet, slog Arbetsdomstolen emellertid fast som 
en allmän rättsgrundsats att ett icke tidsbestämt enskilt anställningsavtal å 
ömse sidor kunde sägas upp efter viss uppsägningstid och att skäl för 
uppsägningen inte behövde anföras från någondera sidan. Uppsägningsrätten 
fick emellertid inte begagnas för ett syfte som stred emot lag och goda seder 
och inte heller i strid med uttryckliga avtalsbestämmelser.74 Domstolen tog i 
målet avstånd från 

"en med den här tillämpliga rättssatsen alldeles oförenlig föreställning, att 
arbetaren har et t slags rätt att bibehållas vid sin an^ällning, om icke ett 
objektivt godtagbart skäl för uppsägning föreligger." 

Domstolen framhöll att arbetsgivarsidan betraktade rätten att säga upp ett 
avtal utan att ange skäl som ett av de viktigaste medlen för att åstadkomma en 
effektiv ledning av arbetet och därmed också för ett gott driftsresultat, medan 
arbetarsidan däremot betraktade regeln med misstro, eftersom man ansåg att 
den många gånger utnyttjades till avskedanden som vid ett objektivt 
bedömande inte kunde försvaras utan framstod som orättvisa. I tider av stor 
arbetslöshet, då möjligheterna att efter ett avskedande vinna annan 
försörjning var små, framträdde enligt domstolen detta betraktelsesätt med 
ökad styrka. En avvägning av de motsatta intressena kunde emellertid endast 
ske genom lagstiftning.76 

Geijer, & Schmidt, Arbetsgivare och fackföreningsledare i domarsäte s. 122 och s. 138. Geijer 
menade med hänvisning till Åman, § 23, 1939, att arbetsgivarnas egentliga intresse var att 
värja sie mot företrädesrätt till arbete för fackföreningsmedlemmar. Se dock Sigeman, Om 
rättsbildning och prejudikatlära i arbetsdomstolen, 1977, s. 204 f. som menar att ett belägg för 
att regeln hade stöd i en relativt utbredd rättsuppfattning kunde hämtas ur det förhållandet 
att arbetstagarsidan i en rad uppsägningsmål endast hade yrkat lön under uppsägningstid 
utan att ifrågasätta arbetsgivarens fria uppsägningsrätt. 
Den begränsning i arbetsgivarnas fria uppsägningsrätt som bestod i a tt en uppsägning inte 
fick strida mot goda seder, prövades några ganger på 1930- och 40-talen, i samtliga fall vid 
uppsägningar av personliga skäl. I ett av dessa fall, där en lastbilschaufför avskedats därför att 
han hade vägrat att ta med för tung last, ansågs uppsä gningen strida mot god sed (AD 1935 
nr 110). I de övriga, där arbetstagaren påstods ha gjort en anmälan till hälsovårdsnämnden 
(AD 1937 nr 80), förklarat sig ej kunna deltaga i e tt visst arbete utan andningsmask (AD 
1948 nr 30), tagit ett arbete som portvakt vid sidan om sitt ordinarie arbete (AD 1937 nr 
49) eller vägrat göra visst övertidsarbete (AD 1946 nr 67), ansågs uppsägning tillåten. 
Arbetsdomstolen nade enligt Geijer ställt så stora krav på "säkerhetsventilen" att den i 
praktiken inte fått någon större betydelse. Se Geijer, Arbetsgivare och fackföreningsledare i 
domarsäte, 1958, s. 135. 
Detta är ett tidigt uttryck för den föreställning om anställningen som senare skulle komma 
att diskuteras i termer av "intjänad rättighet." Se kapitel 10 om avtalsturlistor. 
Två ledamöter av dom stolen reserverade sig mot domen och menade bland annat att det 
inom skilda områden i praktiken som huvudregel gällde att en arbetare icke fick entledigas 
såvida det fanns behov av hans arbetskraft och nan var lämplig för arbetet. I de enstaka fall 
där man icke iakttagit nämnda huvudregel, förekom ofta att arbetarna genom sin 
organisation påtalade ett sådant förfarande varefter arbetsanställningen ordnades, oftast till 
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Rättsgrundsatsen om arbetsgivarens fria uppsägningsrätt skärptes i AD 
1933 nr 159. I kollektivavtalet för en arbetsplats fanns inte någon 
bestämmelse om arbetsgivarens rätt att fritt avskeda arbetstagare, eftersom 
Metallindustriarbetarförbundet hade vägrat gå med på en sådan. Domstolen 
hänvisade till AD 1932 nr 100 och menade att arbetsgivarens rätt gällde 
oförändrad, även om den icke uttryckligen bekräftats i avtalet. Det fordrades 
ett förbehåll i kollektivavtal för att en arbetsgivares rätt att fritt avskeda 
arbetare skulle lida inskränkning. Bestämmelsen i 23 § av 
arbetsgivareföreningens stadgar innebar inte att någon ny befogenhet för 
arbetsgivarna skapades. Den innebar endast att föreningens medlemmar inte 
fick avvika från den angivna allmänna rättsgrundsatsen utan var skyldiga att se 
till att denna för säkerhets skull bekräftades i upprättade kollektivavtal. 

2.2 Arbetsbrist 

I och med att arbetsgivarens uppsägningsrätt enligt den av Arbetsdomstolen 
instiftade rättsgrundsatsen var fri, måste en invändning mot en uppsägning 
grundas på kollektivavtal, som begränsade uppsägningsrätten. Inte sällan 
förekom, åtminstone på vissa områden, kollektivavtalsklausuler om att 
uppsägning från arbetsgivarens sida inte fick gälla annat än att arbetstagaren 
bevisligen misskött sig eller förekommen arbetsbrist.77 Formuleringar förekom 
också som att arbetare ej fick avskedas utan giltig orsak (AD 1935 nr 22) eller 
att uppsägning av arbetare endast fick ske på grund av arbetsbrist eller vissa 
uppräknade personliga skäl (AD 1950 nr 63). 

I och med att arbetsbrist enligt vissa kollektivavtal var ett godtagbart skäl 
för uppsägning, uppstod ibland frågan i Arbetsdomstolen om vad som skulle 
anses vara arbetsbrist. I avgöranden beträffande denna fråga slog domstolen 
fast att en omläggning och ekonomisering av driften var en tillåten grund för 
uppsägning (AD 1931 nr 131) och likaså en omläggning av en verksamhet på 
sådant sätt att vissa arbetare blev obehövliga och kostnaderna därför 
minskades (AD 1945 nr 31). Som arbetsbrist ansågs det när ett bolag 
avskedade en arbetstagare och i stället lät en föreståndare som var undantagen 

båda parternas belåtenhet. En dylik utveckling av arbetsavtalets tillämpning var enligt 
reservanternas mening i det praktiska arbetet av stö rre rättsverkande betydelse än avtalets 
formella avfattning. 

77 Se till exempel AD 1931 nr 68, 1932 nr 21, 1933 nr 46, 1934 nr 109, 1935 nr 41, 1938 nr 
10, 1939 nr 14, 1941 nr 153, 1943 nr 116, 1944 nr 7, 1945 nr 46. Av de kollektivavtal som 
nämns i rättsfallen tillhör en stor del transportområdet. Schmidt har i Tjänsteavtalet 1959, s. 
126, menat att klausuler som avsåg såväl mis skötsamhet som arbetsbrist mestadels förekom 
bland små företagare utanför SAF. 
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från kollektivavtalet sköta hela rörelsen (AD 1938 nr 10) eller om 
arbetsgivaren entledigade äldre och högre avlönade arbetare och anförtrodde 
deras arbetsuppgifter åt yngre och lägre avlönade arbetare (AD 1935 nr 14 
och 148). 

Arbetsbrist var emellertid inte alltid och under alla förutsättningar en 
godtagbar grund för uppsägning i dessa tidiga mål i Arbetsdomstolen. En 
säsongsbetonad minskning av arbetstillgången godtogs inte som godtagbar 
grund, när uppsägning enligt avtalet krävde saklig grund men inte heller när 
uppsägningar enligt stadgad praxis inte brukat ske i sådana fall (AD 1938 nr 
95). En arbetsgivare ansågs ha gått längre i driftsinskränkningen än som 
betingats av driftsekonomiska beräkningar vid uppsägningen av en viss 
arbetstagare. Grunden för detta ansågs vara att arbetsgivaren ville kunna 
avskeda arbetstagaren i fråga. Uppsägningen ansågs strida mot kollektivavtalet 
som föreskrev att avsked icke fick ske av andra skäl än arbetstagarens 
misskötsamhet eller förekommen arbetsbrist (AD 1931 nr 68). En 
uppsägning fick inte heller ske för tidigt. Först för den händelsen att 
arbetsgivaren faktiskt upphörde med sin verksamhet, skulle uppsägningar få 
ske (AD 1931 nr 133). Någon arbetsbrist förelåg inte förrän en köpare av en 
åkerirörelse hade fått trafiktillstånd. Under tiden dessförinnan skulle köparen 
betraktas som anställd hos överlåtaren (AD 1939 nr 14). Det förekom till och 
med att domstolen ifrågasatte arbetsgivarens ekonomiska bedömningar. En 
uppsägning av en trågare och ugnsarbetare som inte ansågs behärska 
tillverkningen av finare bakverk i samma grad som två andra arbetstagare med 
kortare anställningstid ansågs inte ha godtagbar grund. Arbetsgivaren ansågs 
nämligen inte ha kunnat visa, att proportionen mellan tillverkning av 
matbröd och tillverkning av finare bakverk undergått en sådan förskjutning, 
att arbetsgivaren inte längre hade användning för en arbetstagare med den 
först nämnda kompetensen (AD 1941 nr 1). 

Ett relativt stort antal rättsfall, där arbetsgivaren hävdade arbetsbrist och 
arbetstagarna med stöd av föreningsrättsklausuler hävdade 
föreningsrättskränkning speglade kampen för föreningsrätten. En princip om 
bevisbördans fördelning vid misstänkt föreningsrättskränkning utvecklades 
under denna tid. Den innebar att arbetstagarsidan fick göra sannolikt att 
arbetsgivarens syfte hade varit att hindra arbetstagaren från att utnyttja sin 
föreningsrätt. Om arbetstagarsidan kunde göra detta, hade arbetsgivaren att 
visa att han haft sakliga skäl för sin åtgärd. I rättsfallen från denna tid om 
föreningsrättskränkning gav Arbetsdomstolen i de flesta fall försteg åt 
arbetsgivarens strävanden att minska sina kostnader på bekostnad av 
föreningsrätten, emedan den menade att arbetsgivaren kunde visa sakliga skäl 
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för sina åtgärder.78 Flera av de nämnda tvisterna speglade samtidigt kampen 
mellan könen på arbetsmarknaden. I AD 1931 nr 131 hade manliga 
organiserade arbetare blivit uppsagda från ett mejeri och kvinnlig 
oorganiserad personal hade blivit anställd i deras ställe. Misstanke hade 
uppstått om föreningsrättskränkning. Arbetsgivaren ansågs ha visat att 
uppsägningarna gjorts för att åstadkomma en omläggning och ekonomisering 
av driften och uppsägningarna ansågs inte vara en föreningsrättskränkning.79 

En annan arbetsgivare hade sagt upp en organiserad manlig smörberedare 
med motiveringen att han behövde en mer kvalificerad sådan och i hans ställe 
anställt en kvinnlig oorganiserad mejerska till betydligt lägre lön.80 

Arbetstagarsidan menade att anledningen till avskedandet inte varit den 
uppgivna utan snarare ett önskemål om att komma ifrån anställningsavtalet 
som sådant. Arbetsdomstolen menade att arbetsgivaren hade rätt att själv välja 
arbetskraft, manlig eller kvinnlig, med den yrkesutbildning som han kunde 
finna erforderlig och bäst lämpad för den av honom bedrivna rörelsen. 
Uppsägningen kunde inte sägas vara i strid med avtalet, vilket gav 
arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet samt att fritt antaga eller avskeda 
arbetare (AD 1932 nr 56). I AD 1932 nr 57 hade en högt betald man ersatts 
av en lägre betald oorganiserad man.81 Förbundet menade att mejerierna 
påstod än att de behövde mer kvalificerad arbetskraft och än att de behövde 
mindre kvalificerad arbetskraft, men att uppsägningarna egentligen var att led 
i arbetsgivarnas försök att göra sig av med den organiserade arbetskraften. 
Arbetsdomstolen framhöll att det var arbetsgivaren obetaget att ersätta hos 
honom anställda arbetare i en högre lönegrupp med arbetare i en lägre. 
Förbundets antagande om föreningsrättskränkning ansågs sakna stöd av 
utredningen i målet. Att en arbetsgivare hade försökt förmå en arbetstagare att 
utträda ur förbundet var utan betydelse om arbetsgivaren också kunde visa att 
uppsägningen inte var föranledd av detta utan av önskemålet att nedbringa 
kostnaderna för mejeriet och att kostnaderna hade minstat (AD 1934 nr 78). 

Det kunde inte anses vara föreningsrättskränkning om en arbetsgivare lade 
om sin verksamhet på sådant sätt att anställda hos honom blev obehövliga, 
efter att de blivit medlemmar i en facklig organisation och detta medfört 

Hithörande frågor har behandlats av Bylund, Leif, Bevisbör da och bevis tema. En studie av en 
bevisbörderegel i mål om föreningsrättskränkningar, 1970. 

79 I målet hänvisades till AD 1931 nr 107, där en uppsägning ansågs kränka föreningsrätten. 
Arbetsgivaren hade inte lyckats bevisa att han via sidan av sin ovilja mot arbetstagarens 
fackliga agerande haft fullgott skäl att säga upp arbetstagaren i fråga. 
Schmidt, Tjänsteavtalet, 1959, s. 138, verkar mena att om arbetsgivaren på detta sätt skall 
kunna byta ut en kategori arbetare mot en annan förutsätter det att avtalet innehåller olika 
lönetariffer för de olika grupperna, t. ex. för kvinnor och män eller för yrkeskunnig 
respektive oskolad arbetskraft. 
Tvisterna i fråga kan liknas vid dagens lönesänkningsmål. 
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ofördelaktiga ekonomiska konsekvenser för arbetsgivaren (AD 1945 nr 31).82 

Det förekom emellertid att domstolen underkände en uppsägning såsom 
föreningsrättskränkande. En arbetare som fått rätt till högre lön i och med att 
han anslutit sig till en organisation, blev avskedad när han krävde att avtalet 
skulle följas i fråga om hans lön. Arbetsgivaren menade att han nödgats företa 
uppsägningen av ekonomiska skäl. Domstolen menade utan närmare 
motivering att även om det under särskilda omständigheter inte kunde anses 
vara föreningsrättskränkande att säga upp en arbetstagare därför att han såsom 
medlem i ett förbund blivit berättigad till en viss lön, innebar uppsägningen i 
detta fall en föreningsrättskränkning (AD 1939 nr 72). 

2.3 Skydd för lång anställningstid 

Turordningsklausuler förekom tidigt i kollektivavtal. Sådana klausuler kunde 
förekomma vid sidan av § 23. Under Arbetsdomstolens första år avgjordes 
frågor om betydelsen av anställningstidens längd för företrädesrätten till 
fortsatt arbete vid driftsinskränkningar. Av rättsfallen framgår att 
turordningsregler fanns i ett antal kollektivavtal, i såväl privat som kommunal 
anställning och i vitt skilda branscher.83 Dessa klausuler var ofta allmänt 
formulerade och omfattade samtliga fast anställda eller "ordinarie" arbetare 
eller också preciserades det att de gällde bara den avtalsslutande 
organisationens medlemmar. Relativt ofta skulle uppsägningarna enligt avtalet 
följa anställningstiden utan att någon avvägning mot andra intressen 
nämndes. Avtalen kunde föreskriva till exempel att vid arbetsbrist skulle 
"permittering av arbetare ske med hänsyn till dennes eller dessas 
anställningstid" (AD 1934 nr 71) eller att "de som varit längst anställda i 
bolagets tjänst, skola i minsta omfattning permitteras" (AD 1931 nr 72) eller 
att "om arbetsbrist uppstår och personalstyrkan behöver reduceras, skall detta 
ske så att sist anställd först entledigas o. s. v. i tur och ordning" (AD 1932 nr 
138). Att principen ofta tillämpades belyses av att domstolen i AD 1933 nr 
50 hade att pröva frågan om företrädesrätt till arbete med hänsyn till 
anställningstidens längd skulle tillkomma de anställda på grund av allmän 
hävd (min kursivering). Ett antal uppsagda arbetstagare väckte själva talan84 

82 Se även AD 1948 nr 38 och AD 1932 nr 51. 
83 Kommunal anställning (AD 1934 nr 84), inom handeln (AD 1935 nr 5), i metallindustrin 

(AD 1934 nr 71 och 1937 nr 136), inom restaurangbranschen (AD 1932 nr 168) och 
livsmedelsområdena (AD 1935 nr 22 och 1939 nr 140) samt på det elektriska området (AD 
1931 nr 72). 
Såväl pappersi ndustriarbetarförbundet som förbundets avdelning hade förklarat sig inte vilja 
föra tian i saken. 
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mot arbetsgivaren på den grunden att denne vid en personalindragning inte 
följt "den allmänt tillämpade regeln att en senare anställd bör entledigas före 
en tidigare anställd." Arbetsdomstolen ogillade emellertid deras talan och slog 
fast att företrädesrätt med hänsyn till anställningstidens längd förelåg bara om 
en särskild rättsregel eller bestämmelse i avtal innehöll en bestämmelse om 
sådan företrädesrätt.85 

Principen om att uppsägningar skulle följa anställningstiden hade som en 
viktig funktion att förhindra godtyckliga uppsägningar och uppsägningar av 
fackföreningsmedlemmar. Detta framgår bland annat av att Arbetsdomstolen 
slog fast att det inte var i strid med avtalet om bolaget först avskedade de 
organiserade, om det inte hade visats att ett bolag åtagit sig någon förpliktelse 
att följa anställningstidens längd vid uppsägningar, (AD 1933 nr 19). I och 
med att arbetsgivaren hade en avtalsklausul om att avseende vid uppsägning 
på grund av arbetsbrist skulle fästas vid ifrågakommande arbetares duglighet, 
anställningstid och försörjningsplikt, måste han visa antingen att den 
uppsagde arbetstagaren stod tillbaka för en annan i de nämnda avseendena 
eller också på någon fristående orsak till uppsägningen som kunde godtagas ur 
allmänna skälighetssynpunkter (AD 1937 nr 25).ss En bestämmelse i 
kollektivavtal om att vid arbetsbrist den sist anställda skulle entledigas först, 
skulle tolkas på så sätt att arbetsgivaren inte hade rätt att avskeda en 
arbetstagare utan att ett objektivt godtagbart skäl förelåg (AD 1939 nr 140). 
(Klausuler om turordning tolkades till att börja med på ett sådant sätt att 
arbetsgivare ansågs ha fri uppsägningsrätt så länge arbetsbrist inte förelåg (t. 
ex. AD 1933 nr 94 och 165). En förskjutning i praxis ägde senare rum så att 
en ny schablontolkning etablerades, vilken innebar att arbetsgivaren måste 
visa objektivt godtagbara skäl även för en uppsägning som verkställdes utan 
samband med arbetsbrist (AD 1941 nr 48, 71 och 113).87 

Det var inte ovanligt att kollektivavtal föreskrev att en avvägning vid 
uppsägningar skulle göras mellan anställningstiden och andra intressen. Ett 
sådant intresse var arbetstagarens försörjningsplikt (AD 1934 nr 141). Det 

Schmidt, Tjänsteavtalety 1959, s. 150, har tvärtom menat att domstolarna hade att beakta 
den betydelse som i olika rättsfall tillmätts bruket och sedvänjan vid bestämmandet av 
tjänsteavtalets innehåll. Om arbetsgivaren under en följd av år vid uppsägningar tagit hänsyn 
till duglighet och anställningstid eller att arbetsgivare i all mänhet inom facket eller eljest på 
arbetsmarknaden regelmässigt handlar på detta sätt, skulle den omständigheten av 
domstolarna ses som rättsbilaande. Schmidts uttalande är emellertid gjort betydligt senare 
än det ovan nämnda rättsfallet, vilket eventuellt kan vara en förklaring till olikheten. 
Schmidt Tjänsteavtalet, 1959, s. 138 menar att en arbetsgivare som bundit sig vid en klausul 
om företrädesrätt till arbete får däremot finna sig i a tt de driftsekonomiska skälen väges mo t 
arbetstagarens trygghet i anställningen. 
Sieeman, Om rättsbildning och prejudikatlära i arbetsdomstolen, 1977, s. 225, med hänvisning 
till Geijer i Ge ijer & Schmidt, Arbetsgivare och fackföreningsledare i domarsäte, 1958, s. 172 

48 



förekom att en arbetstagare med tyngre försörjningsbörda men kortare 
anställningstid fick företräde, men detta förutsatte att skillnaden mellan 
arbetstagarna var ringa i fråga om anställningstid men betydande i fråga om 
försörjningsbörda. Ett stadgande om att man i första hand skulle ta hänsyn till 
anställningstiden, ansågs innebära att denna skulle ha avgörande betydelse, så 
snart icke andra omständigheter förelåg som med styrka talade för ett annat 
avgörande (AD 1934 nr 22). 

Försörjartänkandet gav företräde åt gifta män och diskriminerade gifta 
kvinnor. Det förekom att man i avtal uttryckligen gav företräde åt gifta 
manliga arbetare, som i en avtalstext på livsmedelsområdet med lydelsen 

"Vid arbetsbrist skall den eller de senast intagna först avskedas, dock 
skall, o m anställningstiden är lika, hänsyn tagas till på platsen boende 

• R  i» i «o® J O  gifta, manliga arbetare. 

Enligt en intervjuundersökning på 1930-talet erkände de fackliga 
organisationerna bara en princip vid uppsägningar, nämligen den att de sist 
anställda skulle sägas upp först. Från denna regel kunde de emellertid tänka 
sig att göra ett undantag, nämligen det att de gifta kvinnorna, vilkas män 
hade inkomst, sades upp först. Det förekom att de gifta kvinnorna tillfrågades 
av sina arbetskamrater om de ville lämna sin anställning frivilligt vid 
personalminskningar.89 I AD 1932 nr 168 hade ett antal kvinnor blivit 
uppsagda med motiveringen att deras män hade tillräcklig inkomst för 
familjens försörjning. Kvinnorna väckte själva talan i Arbetsdomstolen. 
Denna menade att då såväl förbundet som avdelningen godkänt den av 
bolaget i personalens och ej i eget intresse vidtagna åtgärden, måste det ha 
varit förutsatt att en sådan åtgärd var förenlig med avtalet (AD 1932 nr 
168).90 

En avvägning kunde i kollektivavtal även göras mot 
organisationstillhörighet, vilket innebar att oorganiserade arbetstagare och 
organiserade i andra organisationer än den kollektivavtalsbärande 
diskriminerades. Kollektivavtalet kunde ibland stadga att 

"Vid avskedande på g rund av arbetsbrist skall sist intagen först avskeda s, 
dock äger arbetare tillhörande den avtalsslutanae organisationen 
företrädesrätt till fortsatt arbete så länge arbete kan beredas (AD 1935 
nr 64). 

Avtal mellan livsmedelsarbetarförbundet och kooperationens förhandlingsorganisation. 
89 SOU 1938:47, s. 314. 
90 Argumentationen kan sägas vara et t tidigt och mycket tydligt uttryck för den partsställning 

som ofta har sagts karakterisera jämstalldhetsmål. Parterna är aå arbetsgivaren och den 
fackliga organisationen på den ena sidan och de kvinnliga arbetstagarna på den andra. 
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2.4 Krav på kvalifikationer 

I ett antal mål i Arbetsdomstolen prövades frågan om arbetsgivaren hade rätt 
att väga anställningstiden mot andra intressen, då bara anställningstiden 
nämndes i avtalet. I många fall ansågs detta inte tillåtet. En metallarbetare 
ansågs kompetent för reparationer av radioapparater och det utgjorde därför 
ett avtalsbrott att säga upp honom och behålla en mer kompetent arbetstagare 
med kortare anställningstid (AD 1934 nr 71 se även AD 1934 nr 84). 
Bestämmelser om att arbetsgivaren var skyldig att iaktta turordning vid 
uppsägning på grund av arbetsbrist medförde att en i tjänsten äldre 
arbetstagare hade stora utsikter att fa behålla sin anställning, även om han i 
kvalifikationshänseende stod tillbaka för en i tjänsten yngre arbetare (AD 
1943 nr 116). 

Formuleringar förekom ofta i kollektivavtal om att arbetstagarna "vid lika 
lämplighet", "lika duglighet" eller "lika arbetsduglighet" skulle ha 
företrädesrätt efter anställningstid och eventuellt också efter försörjningsplikt 
(se t.ex. AD 1946 nr 38 eller 1947 nr 60 som båda gäller personal inom 
försvaret). Företrädesrätten gällde endast under förutsättning av lika 
kompetens. Arbetsdomstolen tolkade sådana klausuler som att arbetsgivaren 
inte var skyldig att avskeda någon utbildad och van person för att ersätta 
honom med en arbetstagare med längre anställningstid. Arbetsgivaren hade 
därmed rätt att säga upp en arbetstagare som inte hade tillräcklig kompetens 
för att utföra vissa för verksamheten nödvändiga arbetsuppgifter (AD 1937 nr 
20). Domstolen konstaterade att om någon av de senare anställda 
arbetstagarna hade blivit uppsagd, skulle bolaget ha saknat kompetent och 
tillförlitlig personal för nödvändiga arbetsuppgifter.91 

Inom den krets av arbetstagare som kunde komma i fråga till ett arbete var 
arbetsgivaren skyldig att göra de omplaceringar som var nödvändiga för att 
tillgodose den äldres anspråk på företrädesrätt till arbete.92 Kravet på att 
arbetstagaren skulle ha tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet 
förekom tidigt i kollektivavtal, vilkas innebörd tolkades av Arbetsdomstolen. 
Kollektivavtal som föreskrev att man vid arbetsbrist skulle följa 
anställningstiden innehöll ofta en reservation för att de arbetstagare som 
skulle få behålla sina anställningar måste ha tillräckliga kvalifikationer för det 
arbete som fanns kvar. Då avskedande av arbetare på grund av arbetsbrist 
måste förekomma, skulle till exempel sist anställd först avskedas "där ej 
yrkeskunnighet för föreliggande eller påräknade arbetet motivera undantag 

91 Likheten med anställningsskyddslagens krav på tillräckliga kvalifikationer är tydlig. 
92 Schmidt, Tjänsteavtalet, 1957, s. 141. 

50 



därifrån" (vägarbete AD 1934 nr 84) eller "där inte särskilda 
kvalifikationskrav påkallade undantag" (inom bageribranschen AD 1941 nr 
1), eller "dock att härvid skall tillses att vederbörliga sysslor kunna av den 
kvarvarande personalen nöjaktigt utföras" (åkeri AD 1941 nr 85). 

Redan under ett av sina första år tolkade Arbetsdomstolen in ett krav på 
att en arbetstagare skulle ha kvalifikationer för det fortsatta arbetet i 
kollektivavtalsbestämmelser som enbart innehöll att turordningen skulle följa 
anställningstiden. Domstolen fann att man vid tillämpning av regeln om 
företrädesrätt måste ta hänsyn till driftens behöriga upprätthållande. En 
bestämmelse om att turordningen skulle följa anställningstiden måste därför 
anses vila på "den naturliga förutsättningen att den arbetare som må komma i 
fråga till kvarstannande, uppfyller erforderliga kompetensvillkor i fråga om 
det arbete det gäller att utföra" (AD 1931 nr 72). Trots att det på en 
arbetsplats fanns bestämmelser om företrädesrätt efter anställningstid, ansåg 
domstolen att företrädesrätt till fortsatt arbete (skötseln av ett 
uppfordringsverk) bara kunde ges till en arbetstagare som hade samma 
skicklighet och vana som den som för närvarande skötte det (AD 1932 nr 
138). 

En rad domar rörde avvägningen mellan å ena sidan arbetsgivarens 
intresse av att behålla den dugligaste av arbetstagarna och å andra sidan 
arbetstagarens intresse av att följa anställningstid och försörjningsplikt. En 
metallarbetare ansågs kompetent för reparationer av radioapparater och det 
utgjorde ett avtalsbrott att säga upp honom och behålla en mer kompetent 
arbetstagare med kortare anställningstid (AD 1934 nr 71). En arbetstagare 
som ägde full yrkeskompetens i fråga om skötsel av maskiner för vägarbete 
kunde inte med stöd av avtalet — som föreskrev att arbetare med längsta 
anställningstiden skulle avskedas sist, där ej yrkeskunnighet motiverade 
undantag därifrån - förbigås av en annan med kortare anställningstid som 
hade större erfarenhet och vana (AD 1934 nr 84). I AD 1935 nr 70 
behandlades förhållandet mellan å ena sidan arbetsgivarens rätt att fritt antaga 
och avskeda arbetare och å andra sidan en kollektivavtalsbestämmelse som 
lydde: "Vid anställning i arbete skall, såvitt arbetsledningen i övrigt finner 
arbetaren lämplig, den i tjänst äldste av permitterade eller (...) avskedade givas 
företräde." Bolaget ansågs i denna situation i princip pliktigt att vid 
återanställning välja den till tjänsteåren äldste av de permitterade arbetarna, 
såvitt denne var lämplig för det arbete som var i fråga. Prövningen av 
arbetarens lämplighet fick utövas av bolaget ensamt men skulle ske efter 
objektiva grunder och kunde prövas av Arbetsdomstolen. Det kunde dock 
inte fordras att bolaget förebringade fullt bevis för att en viss förbigången 
arbetare var olämplig. Något sådant skulle innebära ett intrång i bolagets 
allmänna rätt att leda och fördela arbetet, samt att fritt antaga och avskeda 
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arbetare, vilket inte kunde vara avsett med bestämmelsen i kollektivavtalet. 
Endast om det var uppenbart att bolaget utan skäl hade förbigått en i tjänsten 
äldre arbetare, kunde det anses ha åsidosatt sina förpliktelser enligt 
bestämmelsen om företrädesrätt.93 En skälig avvägning måste äga rum mellan 
de tre faktorerna utan hänsyn till den ordning vari de räknats upp i avtalet, 
men givetvis med iakttagande av att rimliga krav på duglighet alltid måste vara 
uppfyllda (min kursivering) (AD 1936 nr 22). 

I AD 1946 nr 38 tolkade domstolen in en rätt till upplärningstid i en 
kollektivavtalsbestämmelse som innehöll att avseende vid lika lämplighet 
skulle fästas vid arbetstagarnas anställningstid och försörjningsbörda.94 

Arbetsdomstolen fann att den av två arbetstagare som hade längre 
anställningstid "efter kort tid" skulle kunna utföra de arbetsuppgifter som var 
i fråga. Av huvudsakligt intresse för arbetsgivaren var i detta fall inte hur 
arbetaren förmådde utföra arbetet under den allra första tid han sysslade med 
det utan den allmänna lämplighet som kunde väntas ta sig uttryck i ett gott 
arbete i en viss placering sedan någon erfarenhet om arbetsuppgifterna 
vunnits. Domstolen menade att avtalsparterna måste ha avsett att denna 
allmänna lämplighet skulle vara avgörande vid bestämmelsens tillämpning, 
eftersom en motsatt mening skulle innebära att arbetsgivaren i en situation 
som den här ifrågavarande skulle äga praktiskt taget helt bortse från 
arbetstagarens trygghet i anställningen.95 

Tidigt diskuterades i turordningssammanhang vilken typ av kvalifikationer 
som fick ges betydelse i samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist. I 
AD 1937 nr 25 fanns i kollektivavtalet en klausul om att avseende vid 
uppsägning på grund av arbetsbrist skulle fästas vid duglighet, anställningstid 
och försörjningsplikt. Arbetsgivaren hävdade att med duglighet skulle menas 
inte bara arbetsskicklighet utan också moraliska kvalifikationer (min 
kursivering). Den arbetstagare som tvisten gällde hade nämligen gjort sig 
skyldig till en förbrytelse i tjänsten. Arbetsdomstolen ansåg sig inte behöva 
besvara frågan om vad som skulle anses som duglighet, utan bedömde frågan 
utifrån om det funnits anledning till entledigande som var godtagbart med 

Detta ansågs i nte vara fallet i målet utan arbetsgivaren ansågs ha nöjaktigt motiverat sitt 
förfaringssätt. (De arbetstagare som hade ansetts icke lämpliga hade av arbetsgivaren 
uppgetts vara t.ex. "fullständigt döv", "svårt plattfot", "långsam och sävlig" och "vårdslös och 
lat ). 

94 I AD 1946 nr 38 klargjorde domstolen för övrigt även att beteckningar som användes för att 
skilja två yrkesgrupper åt lönemässigt inte kunde användas vid tolkningen av 
bestämmelserna om turordning. 

95 Se även AD 1947 nr 60. 
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hänsyn till allmänna skälighetsgrunder, vilket alltid kunde åberopas vid sidan 
av turordningsreglerna.96 

Arbetsgivaren ansågs ha rätt att göra avsteg från turordningen efter 
anställningstid på grund av arbetstagarens inkompetens eller dylikt. När ett 
avtal stadgade att hänsyn i första hand skulle tagas till anställningstidens 
längd, där inte särskilda kvalifikationskrav påkallade undantag, ansågs 
arbetsgivaren ha rätt att göra avsteg från turordningen och säga upp en 
arbetstagare vars ålder och handikapp påverkade hans allmänna 
kvalifikationer (AD 1944 nr 25). Avtalsbestämmelser om att vid arbetsbrist 
den först anställde skulle sist endedigas ansågs innebära att avskedande icke 
fick ske utan godtagbart skäl, men som sådana objektivt godtagbara skäl sågs 
en arbetstagares nedsatta arbetsförmåga och bristande kroppskrafter (AD 
1939 nr 140). Såsom skäl för frångående av turordningen efter anställningstid 
fick inte åberopas sådant som arbetsgivaren hade varit väl medveten om vid 
avtalets ingående som till exempel en arbetstagares sjukdom eller begränsade 
kompetens. Däremot skulle bolaget ha haft rätt att åberopa felaktigheter i 
samma arbetstagares arbete p.g.a. bristande kompetens eller vårdslöshet (AD 
1941 nr 124). 

Bestämmelser om att arbetsgivaren inte fick säga upp arbetstagare av andra 
skäl än bevislig misskötsel eller arbetsbrist och var skyldig att iaktta 
turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist, medförde enligt 
Arbetsdomstolen att en i tjänsten äldre arbetstagare hade stora utsikter att få 
behålla sin anställning även om han i kvalifikationshänseende stod tillbaka för 
en i tjänsten yngre arbetare. Under dessa omständigheter var det rimligt att 
inte lägga en så sträng betydelse i uttrycket bevislig misskötsel som ordalagen 
kunde ge anledning till, utan orsak till entledigande fanns redan om 
arbetarens duglighet och användbarhet understeg genomsnittet i en grad som 
för arbetsgivaren vållade påtaglig olägenhet (AD 1943 nr 116).97 Likaså hade 
en arbetsgivare skälig anledning att inte längre behålla en chaufför som var 
långsam och hade svårt att uppfatta givna order (AD 1944 nr 7). 

En arbetsgivare som var bunden av en vanlig turordningsklausul, fick inte 
företa en uppsägning enbart av det skälet att arbetstagaren blivit sjuk. Inte 
heller kunde upprepade akuta sjukdomsfall, som härrörde ur skilda orsaker 
åberopas som skäl för uppsägning. Annorlunda var läget om arbetstagaren på 
grund av sjukdom drabbats av sådan svaghet eller ömtålighet, att han inte 
längre regelbundet kunde bestrida sin tjänst. Han var då inte längre lämplig 

Med dagens terminologi skulle man säga att det var fråga o m en uppsägning av personliga 
skäl. 
Detta innebär att domstolen lät kollektivavtalsreglerna om arbetsbrist påverka tolkningen av 
reglerna om personliga skäl. 
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för yrket och arbetsgivaren hade rätt att säga upp honom även om 
arbetsgivaren bundit sig för att tillämpa objektiva normer vid uppsägning.98 

Det är att märka att sanktionen vid en obehörig uppsägning var 
ogiltigförklaring. Om en uppsägning innebar ett brott mot en 
kollektivavtalsklausul, inträdde ogiltighet i enlighet med principen att 
kollektivavtalsnormerna ger tvingande rätt. Därutöver hade den som blivit 
obehörigt uppsagd från sin anställning anspråk på ersättning." 

2.5 Indelning i turordningskretsar 

Ett sätt att tillgodose kravet på att arbetstagarna efter en driftsinskränkning 
har tillräckliga kvalifikationer för det kvarvarande arbetet var att göra en 
indelning i turordningskretsar efter yrkesgrupper eller dylikt. Frågan uppstod 
tidigt i Arbetsdomstolen om det var möjligt att begränsa konkurrensen om de 
kvarvarande platserna till en viss yrkesgrupp i de fall då kollektivavtalet 
stadgade att turordningen vid uppsägning skulle följa anställningstiden.100 

Domstolen menade då vanligen att arbetstagarna oavsett yrkeskategori skulle 
ha företrädesrätt till fortsatt arbete i förhållande till sin anställningstid. Arbete 
som springpojke och lagerarbetare ansågs till exempel vara "enahanda" och 
samma turordning skulle därför gälla (AD 1930 nr 49). En chaufför, som 
även hade utfört lagerarbete hos arbetsgivaren, ansågs ha företräde till fortsatt 
arbete i lagret framför en lagerarbetare med kortare anställningstid (AD 1935 
nr 4). I ett fall där en arbetsgivare drev både tillverkning av cementvaror och 
lastning och sortering av grus och samma kollektivavtal gällde för 
verksamheterna var frågan ifall turordningen skulle räknas för fabriken och 
grusgropen gemensamt eller för vardera arbetsplatsen särskilt. Domstolen 
ansåg att de skulle behandlas som en enhet och bolaget hade därmed haft rätt 
att säga upp en man i grustaget och omplacera en annan arbetstagare dit från 
fabriken (AD 1938 nr 125). Arbetsdomstolen tolkade följaktligen inte in 
någon indelning i turordningskretsar i avtal om att turordningen skulle följa 
anställningstid och ålder. Det är emellertid att märka att det i rättsfallen i 
fråga rör sig om relativt okvalificerad arbetsuppgifter, vilket förefaller göra att 
en omplacering inte skulle medföra några stora olägenheter. 

Bestämmelser om att arbetstagarna inför uppsägningar skulle delas in i 
turordningskretsar förekom emellertid i kollektivavtal. Ett avtal inom 

98 
Schmidt, Tjänsteavtalet, 1959, s. 139 f. 

99 Schmidt, Tjänsteavtalet, 1959, s. 130 £ 
Frågan var med dagens terminologi om de anställda skulle anses vara indelade i 
turordningskretsar. 
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rörläggningsbranschen föreskrev att av yrkesarbetare respektive hjälparbetare 
den senast anställde skulle först permitteras (AD 1941 nr 124). Enligt 
kollektivavtalet vid en såg skulle den inom vederbörande arbetargrupp sist 
anställde först avskedas (AD 1941 nr 153). 

En fråga i Arbetsdomstolen har varit om turordningskretsar kunde 
användas för att göra åtskillnad mellan arbetstagare med olika 
anställningsformer: Skulle ordinarie och extra arbetare behandlas som en 
enhet eller som två skilda grupper i fråga om företrädesrätt till fortsatt arbete? 
I kollektivavtalet berördes inte frågan. Domstolen ansåg att avtalet skulle 
tolkas så, att de regler om företrädesrätt efter anställningstid som gällde för de 
fast anställda skulle tillämpas på motsvarande sätt för extra arbetare som en 
särskild grupp. En annan tolkning skulle enligt domstolens mening innebära 
att skillnaden mellan fast och extra personal upphävdes, en skillnad som 
parterna inte kunde ha menat skulle upphävas på detta indirekta vis (AD 
1933 nr 170). 

Turordningskretsar kan även ange det geografiska område inom vilket 
arbetstagarna konkurrerar om fortsatt arbete. I AD 1943 nr 44 behandlades 
frågan om varje driftsenhet skulle utgöra en turordningskrets eller om en 
gemensam turordning skulle upprättas för arbetsgivarens olika driftsenheter 
på orten. Ett bageri drevs med en huvudbutik och flera filialbutiker. Vid 
avskedande på grund av arbetsbrist skulle enligt kollektivavtalet den sist 
anställde först avskedas, såvida icke arbetets jämna gång därmed stördes. När 
en filial lades ned, avskedades ett biträde. Tvisten gällde om förtursrätten 
gällde till alla butikerna som en enhet, så att biträdet ägt rätt att bli placerat i 
någon av de andra butikerna. Domstolen menade att butikerna borde 
betraktas som en enhet i förturshänseende eftersom kollektivavtalet avsåg 
arbetsförhållandena vid samtliga butiker och arbetsgivaren inte hade lyckats 
visa något skäl för, att butikerna trots det borde betraktas som skilda 
arbetsplatser. Inte heller hade det visats att arbetets jämna gång skulle ha 
störts, om biträdet hade blivit placerat i någon av de andra butikerna. 
Turordningskretsen kom med denna tolkning att omfatta arbetsgivarens 
driftsenheter inom orten. 

2.6 Lag eller avtal? 

1936 års lag om förenings- och förhandlingsrätt byggde på 1906 års 
decemberkompromiss och rättspraxis och förbjöd uppsägningar i 
föreningsrättskränkande syfte. I och med tillkomsten av lagen begränsades 
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den fria uppsägningsrätten även på arbetsplatser där arbetsgivaren inte var 
bunden av kollektivavtal, som skyddade föreningsrätten. 

Under närmare tre decennier efter det att lagen om förenings- och 
förhandlingsrätt trätt i kraft år 1936, kunde man iaktta en närmast 
programmatisk passivitet från lagstiftarens sida till åtgärder på den kollektiva 
arbetsrättens och på anställningsavtalsrättens områden.101 Enligt domstolens 
rättskällelära kunde normalt endast lagstiftning undantränga rättspraxis och 
eftersom lagstiftaren förhöll sig passiv, kom rättsläget i många väsentliga 
frågor att frysas i den situation som förelåg omkring år 1930.102 

Under krigsåren infördes emellertid punktförbud mot uppsägning av vissa 
skäl som hänförde sig till arbetstagaren personligen. Uppsägningar som 
gjordes på grund av militärtjänstgöring103 eller på grund av trolovning, 
havandeskap och äktenskap104 skulle enligt de nya reglerna kunna 
ogiltigförklaras. Under denna tid infördes även hembiträdeslagen som 
innehöll ett visst mått av anställningsskydd.105 Uppsägning på grund av 
verksamhet som skyddsombud gjordes ogiltig genom 1949 års 
arbetarskyddslag.106 

Samtidigt som lagstiftaren förhöll sig passiv blev många frågor under 
denna tid kollektivavtalsreglerade. I 1938 års huvudavtal mellan LO och SAF, 
Saltsjöbadsavtalet, kringgärdades de i organisationen ingående arbetsgivarnas 
rätt att fritt säga upp ett anställningsavtal på så sätt att arbetsgivaren före 
uppsägning eller permittering fick skyldighet att varsla och samråda med den 
fackliga organisationen.107 Om den fackliga organisationen begärde det, kunde 
tvister om uppsägningar hänskjutas till den av parterna inrättade 
arbetsmarknadsnämnden, vilken bestod av tre representanter från vardera 
huvudorganisationen.108 Om uppsägning skett på grund av arbetsbrist, skulle 
nämnden företa en lämplighetsprövning enligt följande normer: 

Sigeman, Från legostadgan till medbestämmandelagen, 1984, s. 883. 
Sigeman, Om rättsbildning och prejudikatlära i Arbetsdomstolen, 1977, s. 208. 

103 Lag (1939:727) om förbud mot arbetstagares avskedande med anledning av 
värnpliktstjänstgöring m.m. 

104 Lag (1939:171) om förbud mot arbetstagares avskedande i anledning av trolovning eller 
äktenskap m.m. 
SFS 1944:461. Lagen tillk om under en tid av stor brist på hembiträden och innehöll bland 
annat regler om uppsägningstid. 

106 SFS 1949:1. 
107 Det var inte ovanligt även dessförinnan att samråd med arbetstagarnas organisationer 

föreskrevs i kollektivavtal. Se t. ex. AD 1933 nr 170 där avtalet mellan en smedmästare och 
Svenska metallindustriarbetarförbundet föreskrev att därest inskränkningar i arbetsstyrkan 
måste företagas på grund av minskad arbetstillgång, skola permitteringar eller avskedanden 
ske i samråd med representanter för arbetarnas organisation. 
Henning, Tidsbegränsad anställning, 1984, 511 f., har framhållit att Saltsjöbadsavtalet 1938 
mellan LO och SAF inte innebar någon formell rättslig begränsning av den fria 
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Vid åtgärdens bedöm ande skall beaktas såväl produktionens beroende av 
arbetskraftens duglighet och lämplighet som arbetarnas berättigade 
intresse av trygghet i anställningen. I enlighet härmed skall hänsyn tagas 
såväl till nödvändigheten av att företaget i möjligaste mån betjänas av 
skickliga och för dess verksamhet lämpliga arbetare som, då arbetsgivaren 
på grund av arbetsbrist funnit sig böra vidtaga avskedande eller 
permittering och valet står mellan arbetare, vilka besitta lika skicklighet 
och lämplighet, tij^ anställningstidens längd ävensom till särskilt stor 
försörjningsplikt. " 

Om uppsägning skett av personliga skäl, kunde det enligt huvudavtalet göras 
en prövning av de uppgivna skälens saklighet.110 Avtalet innehöll även regler 
om samråd och möjligheter till företrädesrätt till återanställning. I 1947 års 
huvudavtal mellan LO och SAF infördes ändringar som innebar mer 
långtgående bestämmelser om uppsägningsvarsel och samrådsplikt, vilka 
inspirerats av parternas avtal om företagsnämnder året innan. Mellan SIF och 
SAF träffades år 1957 ett liknande rikstäckande avtal.111 Också i detta fanns 
bestämmelser om uppsägningstider och vissa regler om turordning. Vid lika 
duglighet skulle hänsyn tas till anställningstidens längd och till 
försörjningsplikt. Av ordalydelsen att döma betonades kvalifikationerna på 
bekostnad av anställningstiden till skillnad från tidigare nämnda kollektivavtal 
utanför SAF:s område. 

De statliga och kommunala kollektivavtalen placerade även de dugligheten 
i första rummet. Vid lika lämplighet fästes avseende vid anställningstidens 
längd, men däremot upptogs inte försörjningsplikt som en särskild faktor.1121 
den år 1965 tillkomna stats tjänstemannalagen saknades uttryckliga regler om 
turordning.113 Stor vikt brukade emellertid fästas vid anställningstidens längd 
vid valet tjänstemännen emellan, ifall indragningen av tjänster medförde att 
någon av de berörda tjänstemännen måste sägas upp.114 

uppsägningsrätten utan tvister om uppsägning och turordning skulle kunna handläggas av 
arbetsmarknadsnämnden, vars utslag hade formen av en rekommendation till parterna. 

109 Huvudavtalet, kap. III, § 5. Bestämmelsen om hur avvägningen skulle göras var oförändrad i 
1964 års version. Se De centrala överenskommelserna LO-SAF, 1975, s. 31. 
Hos Casparsson, Saltsjöbadsavtalet, s. 157 ff., förekommer begreppen subjektiv 
uppsägningsgrund (motsvarande uppsägning av personliga skal) och objektiv 
uppsägningsgrund (motsvarande uppsägning p.g.a. arbetsbrist). Såvitt framgår av vissa 
rättsfall h ade uppdelningen i två olika typer av uppsägningar förekommit i kollektivavtal 
redan före huvudavtalets tillkomst. 
Schmidt, Tjänsteavtalet, 1959, s. 128. 
Schmidt, Tjänsteavtalet, 1959, s. 141. 

113 SFS 1965:274. 
114 SOU 1973:56 s. 109 med hänvisning till JO 1970 s. 442 samt RÅ 1971 nr 10 och RÅ 1966 

nr 35. 
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I slutet av 1960-talet omfattades en stor andel av alla arbetstagare av 
kollektivavtal som inskränkte arbetsgivarens fria uppsägningsrätt.115 

Avgöranden i Arbetsdomstolen om uppsägningar på grund av arbetsbrist är 
sparsamt förekommande under denna period. I en rad domar på 1960-talet 
prövades om ett antal uppsägningar stred mot god sed. Dessa tvister gällde 
emellertid alla uppsägningar av personliga skäl.116 

År 1963 antog ILO en rekommendation (nr 119) angående uppsägning av 
anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ.117 Rekommendationen innehöll 
vad gäller uppsägningar vid minskning av arbetsstyrkan att samråd borde ske 
med arbetstagarnas representanter om åtgärder för att undvika minskningen 
av arbetsstyrkan, som utbildning, omskolning, omplaceringar etc., liksom om 
urvalet av de arbetstagare som skulle omfattas av minskningen. Urvalet skulle 
ske enligt bestämda kriterier, som fastställts i förväg med hänsyn till såväl 
företagets som arbetstagarnas intressen. Enligt rekommendationen borde de 
uppsagda arbetstagarna även ges företräde till återanställning hos 
arbetsgivaren. Rekommendationens genomförande fick ske genom 
lagstiftning, kollektivavtal, interna reglementen och föreskrifter inom 
företagen, skiljedom eller beslut av dömande myndigheter eller på annat sätt 
som var förenligt med nationell praxis. I en proposition till riksdagen föreslog 
regeringen att rekommendationen inte skulle föranleda någon åtgärd från 
riksdagens sida och hänvisade till att förhandlingar pågick mellan 

Se Henning, Tidsbegränsad anställning, 1984, s. 79 ff. 
En arbetstagare som var lettisk flykting ansåg att han blivit trakasserad av sina arbetskamrater 
och att den fackliga organisationen hade orsakat hans uppsägning. Domstolen ogillade hans 
talan. I den mån arbetstagaren menade att han inte fatt det stöd av fackföreningen som han 
ansåg sig kunna göra anspråk på, var detta en fråga som rörde förhållandet mellan 
arbetstagaren och nans fackförening och som inte kunde prövas av Arbetsdomstolen (AD 
1962 nr 34). En annan arbetstagare hade blivit uppsagd med hänvisning till sin vägran att 
upphöra med en nattetid bedriven bisyssla. D omstolen menade att bolaget visserligen in te 
haft något stöd för uppsägningen i någon regel i kollektivavtal o ch att bolaget inte heller 
hade menat att arbetstagaren misskött sitt arbete. "Vare sig uppsägningen med nänsyn härtill 
och till arbetstagarens långa anställningstid framstod som obillig eller ei, var bolaget 
oförhindrat att utöva sin i kollektivavtalet inskrivna fria uppsägningsrätt" (AD 1963 nr 18). 
En arbetstagare hade varit fackligt a ktiv och menade att detta hade väckt irritation bland 
annat blåna hennes arbetskamrater och att detta orsakat uppsägningen av henne. Förbundet 
ansåg inte att hennes uppsägning hade att göra med den fackliga verksamheten och 
föreningsrättskränkning ansågs in te föreligga. Ingenting hade heller förekommit som visade 
att bolaget inte tillvaratagit arbetstagarens behöriga intressen. Uppsägningen ansågs d ärför 
inte strida mot god sed på arbetsmarknaden (AD 1967 nr 17). I ett annat fall hade 
arbetsgivaren krävt att arbetstagaren skulle bryta mot vägtrafikförordningen. I detta fall 
ansågs arbetsgivaren ha begagnat den fria uppsägningsrätten i ett syfte som stred mot lag och 
goda seder (AD 1967 nr 22). En annan arbetstagare hade blivit uppsagd efter att han 
Besvarat frågor från yrkesinspektionen. Domstolen menade att arbetstagaren varken vid 
besöket eller därefter hade handlat illojalt mot bolaget eller eljest förfarit oriktigt. Även 
denna uppsägning ansågs strida mot god sed (AD 196/ nr 26). 
Rekommendationen har senare ersatts av konventionen 158, som är ratificerad av Sverige 
(prop. 1982/83:124), respektive rekommendationen 165, som emellertid inte har föranlett 
någon åtgärd från svensk sida. 
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arbetsmarknadens parter.118 Krav på lagstiftning under denna tid avslogs med 
hänvisning till att lagstiftning inte borde övervägas förrän det visat sig 
omöjligt att avtalsvägen eller genom domstolspraxis nå en godtagbar 
i.. • 119 lösning. 

I slutet av 1960-talet genomfördes undersökningar som visade att andelen 
äldre kraftigt ökade bland de arbetslösa och att de äldres arbetslöshetstider var 
betydligt längre än de yngres. År 1969 tillsattes den så kallade Åmanska 
utredningen med uppdrag att utreda frågan om ett ökat anställningsskydd. 
Bakgrunden var dels ett krav från LO om skydd mot utslagning av de äldre på 
arbetsmarknaden, dels ett krav från TCO om ett lagfäst skydd mot obefogade 

120 uppsägningar. 
I direktiven till Åmanutredningen ingick att göra en allsidig undersökning 

av anställningstryggheten. Tonvikten lades på frågan om ifall det stöd som 
utgick till äldre arbetskraft vid arbetslöshet behövde kompletteras med 
lagstadgad trygghet i anställningen. På grundval av undersökningsresultaten 
skulle de sakkunniga bedöma i vilken mån anställningstryggheten behövde 
ökas genom lagstiftning och hur en sådan lagstiftning lämpligen borde 
utformas.121 När ytterligare riktlinjer vid ett senare tillfälle lämnades för 
utredningens arbete, underströks bland annat nödvändigheten av att 
problemen kring anställningsskyddet för de äldre löstes genom lagstiftning:122 

"Det är ytterst samhället som är ansvarigt för att problemet får en 
tillfredsställande lösning. För att en sådan lösning skall kunna nås måste 
samhällsorganen kunna handla med den auktoritet som en lagstiftning 
ger. Endast därigenom får man en garanti för att erforderliga 
Förbättringar av de äldres utsatta läge verklige n genomförs i de t praktisKa 
livet. Åtgärder som vilar enbart på partsöverenskommelser har vidare sina 
givna begränsningar. Sådana överenskommelser kan endast täcka en del 
av arbetsmarknaden, eftersom man knappast kan räkna med att alla 
arbetsmarknadsorganisationer träffar överenskommelse. Oorganiserade 
arbetsgivare kommer dessutom att ställas utanför. Vidare kan 
erfarenheterna av öygrenskommelser av denna typ inte betecknas som 
odelat gynnsamma." 

118 Prop. 1964:14, s. 18. 
119 För en utförlig redogörelse för denna debatt, se Henning, Tidsbegränsad anställning, 1984, s. 

73 ff. 
120 ALU 1962:22, s. 8, och ALU 1963:23. 

Ur anförande av statsrådet Holmqvist till statsrådsprotokollet den 5 december 1969. 
122 Prop. 1971:107, s. 98. 

Departementschefen tog här som exempel överenskommelser om varsel till 
arbetsmarknadsmyndigheterna vid driftsinskränkningar och driftnedläggningar. 
Undersökningar hade visat at t varsel visserligen i allmänhet iakttogs men att varsel tiderna i 
betydande utsträckning underskreds. 
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Endast lagstiftning ansågs alltså kunna ge en garanti för att förbättringar för 
de äldre verkligen genomfördes i det praktiska livet. Under 
utskottsbehandlingen av 1971 års äldrelagstiftning hade ytterligare ett 
argument för lagstiftning framförts, nämligen att lagstiftning bättre än avtal 
skulle skapa balans mellan olika arbetsgivare. Om vissa arbetsgivare tilläts 
konsekvent undandra sig ansvaret för äldre arbetskraft kunde de därigenom 
vinna fördelar på andra arbetsgivares bekostnad.124 

2.7 Skydd för lång anställningstid och hög ålder 

De äldres sysselsättningssvårigheter bedömdes som så allvarliga från 
arbetsmarknadspolitisk sida att en provisorisk lagstiftning om 
anställningsskydd och anställningsfrämjande åtgärder för arbetstagare äldre än 
45 år infördes år 1971. 

I lagen (1971:199) om anställningsskydd för vissa arbetstagare 
tillförsäkrades arbetstagare som var äldre än 45 år under vissa omständigheter 
en rätt till förlängda uppsägningstider och en återanställningsrätt inom sex 
månader. För att förhindra att de långa uppsägningstiderna skulle verka 
negativt på arbetsgivarnas benägenhet att anställa äldre arbetskraft 
kompletterades denna lag med lagen (1971:202) om vissa åtgärder för att 
främja sysselsättningen av äldre arbetstagare på den öppna 
arbetsmarknaden.125 Denna lag gav en arbetsgivare skyldighet att lämna 
uppgifter om arbetsstyrkans storlek och sammansättning liksom att överlägga 
med länsarbetsnämnden om åtgärder för att främja anställning av äldre 
arbetstagare och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga liksom att varsla 
nämnden inför uppsägningar och permitteringar. 

Under lagstiftningsarbetet med anställningsskyddslagen kom de äldre 
arbetstagarnas situation att aktualiseras särskilt när det gällde utformningen av 
turordningsreglerna. Åmanutredningen menade att turordningen vid 
uppsägningar på grund av arbetsbrist borde bestämmas på grundval av 
omständigheter som tog sikte på den arbetskraft som behövde särskilt skydd. 
Vidare borde man eftersträva objektivt fastställbara kriterier. De kriterier som 
kunde komma ifråga var huvudsakligen arbetstagarens ålder och 
anställningstidens längd.126 Anställningstidens längd ansågs därvid alltför 

124 InU 1971:18 s. 16. 
Jämför lagändringen 1997, vilken innebar bland annat att uppsägningstiden inte längre 
skulle ha samband med arbetstagarens åder, vilket motiverades med att de långa 
uppsägningstiderna gjorde det svårt for äldre arbetstagare att fa anställning. 
Utredningen hade övervägt särskilda lagregler för att främja sysselsättningen även för 
kvinnorna men ansett att de särskilda proolem som hängae samman med kvinnornas 
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vedertagen som kriterium för att kunna utmönstras. Utredningen stannade 
därför för att låta anställningstiden vara det huvudsakligen avgörande.127 

2.8 Indelning i turordningskretsar 

Åmanutredningens förslag till turordningsregler innehöll liksom många 
befintliga kollektivavtal en indelning av arbetstagarna i turordningskretsar. 
Förslaget innebar att kretsarna skulle utgöras av arbetstagarna inom den 
berörda verksamheten, d.v.s. inom den förvaltningsenhet, företagsenhet eller 
därmed jämförlig enhet som avsågs med driftsinskränkningen.123 Inom 
verksamheten skulle företrädesrätten därefter bestämmas inom varje kategori 
av arbetstagare. Utredningens förslag till lagtext lydde: 

"Skall uppsägning ske på grund av arbetsbrist çgh står valet mellan flera 
arbetstagare inom den berörda verksamheten, skall företrädesrät t till 
fortsatt anställning ges åt den arbetstagare som kan åberopa den längsta 
anställningstiden inom denna verksamhet. Företrädesrätten bestäms 
inom varje kategori av ^»etstagare med utgångspunkt från 
anställningstiden inom denna." 

SAF: s representant i utredningen reserverade sig på väsentliga punkter i 
förslaget. Han menade bland annat att det ingav allvarliga b etänkligheter att 
anställningstiden angavs som såsom grund för urvalet av arbetstagare av 
arbetstagare som måste lämna ett företag. Bestämmelsen gav ingen möjlighet 
att ha hänsyn till skicklighet och lämplighet för arbetet. De negativa 
verkningarna av den föreslagna regeln skulle göra sig mer gällande ju mer 
yrkesutbildad och kvalificerad personal det var fråga om. Också från 
arbetstagarsidan fanns reservationer mot betänkandet. Reglerna ansågs alltför 
snäva och schematiska. Den föreslagna ordningen med indelning av 
arbetstagarna i kategorier skulle i allmänhet inte kunna tillämpas med mindre 
parterna träffade en särskild anpassningsöverenskommelse. Ett krav som 
borde kunna ställas på lagstiftning om anställningsskydd var att dess regler i 

ställning på arbetsmarknaden borde lösas i ett vidare sammanhang. Departementschefen 
hänvisade till den delegation som nyligen tillsatts för att föreslå åtgärder för att öka 
jämställdheten mellan kvinnor och män (prop. 1973:129 s. 116). 

197 
SOU 1973:7 s. 157 f. 

128 SOU 1973:7 s. 159. 
129 I bestämmelsens 2 st. preciserades att med berörd verksamhet avsågs förvaltningsenhet, 

företagsenhet eller därmed jämförlig enhet. 
17 § i Åmanutredningens förslag till lag om anställningsskydd. 
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huvudsak skall kunna tillämpas direkt utan att parterna skulle behöva avtala 
om särskilda villkor.131 

Vid remissbehandlingen ansåg LO att begreppet berörd verksamhet måste 
preciseras i kollektivavtal, eftersom det var ohållbart att arbetsgivarens 
ensidiga åtgärder avgjorde vad som skulle vara en enhet. Turordningsreglerna 
skulle då urholkas och göras illusoriska. Även TCO kritiserade utredningens 
förslag om att man vid turordningen skulle utgå från anställningstiden inom 
den berörda verksamheten, men utifrån argumentet att regeln skulle kunna 
hämma rörligheten på den interna arbetsmarknaden. Varje ändring av 
arbetsuppgifter skulle kunna betyda att arbetstagaren förlorade intjänad 
anställningstid i turordningssammanhang. Organisationerna ansåg att 
utredningens förslag var särskilt betänksamt eftersom arbetstagaren ofta inte 
hade någon valmöjlighet utan var beroende av ensidiga beslut av arbetsgivaren 
när det gällde beslut om inplacering i kategori och företagsenhet. Därav följde 
att arbetsgivaren hade stora möjligheter att själv förändra turordningen 
genom olika omdisponeringar före uppsägningstillfället.132 

Åmanutredningens förslag innebar en förändring i förhållande till reglerna 
i huvudavtalet mellan LO och SAF i den mån som innehållet i lagtextens 
uttryck "varje kategori av arbetstagare" gav ett annat resultat än 
kollektivavtalens "lika skickliga och lämpliga arbetare". Uppenbarligen rådde 
det oklarhet om detta, men diskussionerna kring lagförslaget tyder på att 
"kategori" av arbetstagare sågs som ett vidare begrepp än huvudavtalets 
indelning. Arbetstagarorganisationerna delade i stort utredningens 
uppfattning om att företrädesrätten borde bestämmas inom varje kategori av 
arbetstagare.133 Begreppet kategori borde emellertid ges en vid tolkning. SAF 
ansåg att en jämförelse av anställningstider i första hand borde göras bland 
arbetstagare med lika skicklighet och lämplighet. I andra hand borde det 
preciseras i lagtexten att med "kategori av arbetstagare" avsågs en grupp 
arbetstagare med väsentligen samma yrkeskunnande.134 

Den närmare utformningen av lagförslaget var föremål för ingående 
diskussioner under lagstiftningsarbetets gång.135 

131 

132 

133 

134 

135 

SOU 1973:7 s. 289 ff. 
Prop. 1973:129 s. 352. 
Vad gällde b eräkningen av anställningstid kunde organisationerna emellertid inte acceptera 
att anställningstiden inom endast denna krets skulle få räknas. I stället borde tiden inom 
företaget räknas. 
Prop. 1973:129 s. 354. 
Se t.ex. InU 1973:36. 
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2.9 Krav på kvalifikationer 

I lagen (1971:199) om anställningsskydd för vissa arbetstagare (äldrelagen) 
hade arbetstagare som blivit uppsagda efter det att de hade fyllt 45 år under 
vissa förutsättningar givits företrädesrätt till ny anställning hos arbetsgivaren. 
Ett villkor för en sådan företrädesrätt var enligt lagens 6 § att arbetstagaren 
hade tillräckliga kvalifikationer för arbetsuppgifterna i fråga.136 

När förslaget till lag om anställningsskydd lades fram, innehöll detta inget 
undantag från principen om att anställningstiden skulle avgöra turordningen 
till fortsatt arbete. Utredningen påpekade särskilt, att detta betydde att 
anställningstiden ofta skulle komma att gälla på bekostnad av andra 
egenskaper hos de anställda: 

"Att anställningstiden blir ensam avgörande leder till att duglighets- och 
lämplighetsaspekter, ålderssammansättningen inom företaget, 
försörjningg£>örda och andra sociala faktorer i princip inte kan göras 
gällande." 

Vid remissbehandlingen av Åmanutredningens förslag till lag om 
anställningsskydd hävdade bland annat SAF att principen om urval efter 
anställningstid inte var möjlig att tillämpa, om verksamheten skulle kunna 
upprätthållas efter en minskning av arbetsstyrkan. Organisationen anförde 
som exempel en bilverkstad, där de anställda var specialiserade på olika typer 
av fordon. Ett sådant företag skulle inte kunna fortsätta driften efter en 
personalminskning, där turordningen hade gjorts upp efter anställningstid. 
Företaget skulle bli tvunget att lägga ned driften. SAF föreslog att 
turordningsregeln i stället skulle utformas på så sätt att företrädesrätt till 
fortsatt anställning liksom i huvudavtalet skulle ges åt den arbetstagare som 
vid lika skicklighet och lämplighet kunde åberopa den längsta 
anställningstiden. Om detta förslag inte vann beaktande, måste man enligt 
SAF ha möjlighet att beakta om arbetstagaren hade tillräckliga kvalifikationer. 
I andra hand föreslog SAlF därför att det skulle anges i lagtexten att uttrycket 
"kategori av arbetstagare" vid upprättandet av turordningskretsarna skulle 
avse e n grupp arbetstagare med väsendigen samma yrkeskunnande.138 Även 
SACO motsatte sig att enbart anställningstiden skulle vara avgörande för 
turordningen. Organisationen ansåg att de anställdas skicklighet och 

136 Prop. 1971:107 s. 147 f. 
137 SOU 1973:7 s. 189. I förslaget bortsågs inte från olikheter i de anställdas kvalifikationer, 

men kvalifikationskraven uttrycktes genom bestämningen av turordningskretsarna, som 
enligt förslaget skulle vara "varje kategori av arbetstagare". 

138 Prop. 1973:129 s. 353 f. SAF:s förslag illustrerar väl hur turordningskretsarnas utformning 
påverkar innehållet i begreppet tillräckliga kvalifikationer. 
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lämplighet måste kunna vägas in i turordningsbestämmelserna och att även 
sociala aspekter kunde tala för en nyansering.139 

I propositionen tillgodosågs önskemålen om hänsyn till de anställdas 
kvalifikationer genom tillägg av en ny regel. Departementschefen framhöll, att 
när turordningskretsarna hade gjorts så vidsträckta, fick turordningsreglerna 
inte ge det resultatet att en arbetstagare fick företrädesrätt till ett arbete som 
han inte kunde sköta.140 Reglerna om indelning i turordningskretsar hade 
därför kompletterats med en bestämmelse om att ett villkor för rätt till 
företräde till fortsatt arbete var att arbetstagaren hade tillräckliga 
kvalifikationer för detta.141 

2.10 Lag eller avtal? 

Åmanutredningen menade att problemen kring anställningstryggheten måste 
lösas genom lagstiftning, men ansåg samtidigt att det inte sällan visat sig att 
generella regler i en lagstiftning blev svåra att tillämpa på arbetstagargrupper 
eller branscher med speciella förhållanden. En alltigenom tvingande 
lagstiftning kunde även leda till negativa effekter för arbetstagarna och deras 
organisationer. Risken var att domstolsavgöranden skulle få ersätta fackliga 
uppgörelser och att arbetsmarknadens parter skulle förlora sitt inflytande över 
rättsbildningen på arbetsmarknaden. För att undvika dessa negativa effekter 
ansåg utredningen det nödvändigt att öppna en möjlighet för parterna att på 
vissa punkter ersätta eller komplettera den föreslagna lagen med egna 
branschanpassade föreskrifter. Garantier måste dock skapas för att 
avtalsfriheten inte begagnades på ett sätt som innebar en försämring av det 
lagfästa skyddet. Någon uttrycklig regel om detta infördes dock inte. 
Utredningen ansåg att en tillräcklig garanti erhölls genom ett stadgande om 
att dessa uppgörelser måste träffas på förbundsnivå.142 

Utredningen framhöll som ytterligare argument för att parterna borde 
kunna avtala om turordningen att de föreslagna reglerna gav mindre 
möjlighet att beakta arbetstagarens personliga förhållanden, exempelvis hans 
sociala situation, än vad som var fallet enligt gällande kollektivavtal. 
Lagstiftningen skulle därför kunna upplevas som verklighetsfrämmande och 

140 

141 

142 

Prop. 1973:129 s. 352. 
Prop. 1973:129 s. 158. 
Lagstiftaren hade på detta sätt stannat för en lösning som medförde en prövning i varje 
individuellt fall, men som tog sikte på individualiserade arbetsuppgifter till skillnad fran 
standardiserade. 
SOU 1973:7 s. 131 ff. 
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orättvis och utredningen hade därför stannat för att låta reglerna bli 
dispositiva.143 Arbetsgivaren borde av det skälet i samförstånd med berörda 
arbetstagarorganisationer ha möjlighet att genomföra driftsförändringar utan 
de stundtals onyanserade konsekvenser som huvudregeln eljest skulle leda 
till.144 Förhandlingar i uppsägningsfrågor borde kunna hållas även i 
fortsättningen men då med utgångspunkt från ett lagfäst anställningsskydd.145 

Hinder skulle inte heller möta mot att träffa avtal i det enskilda fallet om 
ekonomisk avlösning av en arbetstagare, som hade nära till pension, för att 
fortsatt anställning t.ex. skulle kunna beredas en yngre arbetstagare med stor 
försörjningsbörda.146 

Vid remissbehandlingen av Åmanutredningens förslag motsatte sig 
arbetsgivarorganisationerna en generell lagstiftning om anställningsskydd och 
förordade att man skulle förverkliga intentionerna bakom lagförslagen genom 
framtida förhandlingar och överenskommelser mellan arbetsmarknadens 

147 parter. 
Arbetstagarnas fackliga organisationer stödde i stort sett förslaget om att 

turordningsreglerna skulle vara dispositiva. Så till exempel ansåg SACO och 
SR att det var svårt — för att inte säga ogörligt - att fånga in reglerna om 
turordning i en generell lagtext. LO framhöll att den äldre arbetskraften skulle 
få det bästa skyddet genom att principen om anställningstidens längd 
upprätthölls och ansåg att denna princip förstärktes genom den föreslagna 
nyanseringen av den samt genom att turordningsreglerna gjordes 
dispositiva.148 Turordningsreglernas dispositiva natur skapade enligt LO 
tillräckliga garantier för att de speciella fall, som med en tvingande regel skulle 
te sig orättvisa, skulle kunna lösas på ett tillfredsställande sätt.149 

I propositionen framhölls att "en klar majoritet" av instanserna anslutit sig 
till uppfattningen att lagstiftning var nödvändig och att lagen om 
anställningsskydd måste ges tv ingande karaktär i väsendiga trygghetsfrågor.150 

Departementschefen uttalade som sin åsikt att "inte minst innehållet i 

SOU 1973:7 s. 158. 
144 SOU 1973:7 s. 189. 
145 SOU 1973:7 s. 137. Tidigare hade förhandlingar hos kollektivavtalsbundna arbetsgivare 

brukat hållas i enlighet meahuvudavtalet mellan LO och SAF eller andra branschavtal. 
146 

SOU 1973:7 s. 189. 
147 

Prop. 1973:129 s. 114. 
148 

Med "nyansering" åsyftades de särskilda bestämmelserna om till förmån för arbetstagare med 
högre ålder. 

149 
Prop. 1973:129 s. 351. Det gjordes emellertid även invändningar mot dispositiviteten. Så 
till exempel fann Fabriksarbetarförbundet det anmärkningsvärt att vissa centrala partier i 
lagen gjorts dispositiva. 

150 Prop. 1973:129 s. 347. 
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remissyttrandena från arbetsgivarsidan" visade att det inte fanns några 
förutsättningar för att avtalsvägen få till stånd bestämmelser som kunde lösa 
problemen på ett för arbetstagarna tillfredsställande sätt. Det fanns därför inte 
något val mellan olika alternativ, utan endast genom lagstiftning kunde 
garantier skapas för en ordning som effektivt skulle skydda alla arbetstagare 
mot godtyckliga uppsägningar och som gav löntagarnas organisationer ett 
sådant inflytande över personalfrågorna i företagen att trenden mot en allt 
hårdare utstampning av de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden 
bröts.151 

Vad gällde "de från trygghetssynpunkt betydelsefulla reglerna om 
turordning vid permittering och uppsägning" ansåg departementschefen att 
de måste vara utformade på sådant sätt att de gav ett verksamt skydd för de 
arbetstagargrupper som var särskilt utsatta på arbetsmarknaden och hindrade 
en skoningslös utgallring bland de anställda under åberopande av 
effektivitetsskäl.152 Reglerna om turordning måste konstrueras som bindande 
rättsregler, vilka gav de enskilda arbetstagarna rättigheter som i sista hand 
kunde hävdas vid domstol.153 Samtidigt framhölls emellertid att det var en 
vansklig eller i själva verket omöjlig uppgift att konstruera lagregler om 
turordning som kunde väntas ge ett rimligt och rättvist resultat i alla 
förekommande situationer. Arbetslivets förhållanden och företagens 
uppbyggnad var så varierande, att en i lag bestämd turordning som fungerade 
bra i flertalet situationer ändå måste slå fel i vissa fall.154 Två exempel på 
situationer nämndes där man genom kollektivavtal borde kunna göra en 
anpassning till särskilda förhållanden. Den ena var bestämningen av den 
verksamhet inom vilken en turordning skulle gälla.155 Den andra var en 
möjlighet att ta ökad hänsyn till en arbetstagares personliga förhållanden, 
exempelvis hans sociala situation. Kravet på att en arbetstagarorganisation på 
förbundsnivå bestämde om avsteg från lagens regler sades utgöra "en 
tillräcklig garanti för att den äldre och handikappade arbetskraften skyddas 
och ett värn mot köpslagan i samband med turordningsöverenskommelser."156 

Därutöver framhölls emellertid i propositionen att förhållandena i vissa 
anställningar kunde vara så "särpräglade" att de inte lämpade sig för 
kollektivavtalsreglering. Därför förekom det att man i kollektivavtal tog in så 
kallade ventiler, varigenom de enskilda parterna eller den lokala fackliga 

151 Prop. 1973:129 s. 114. 
152 

Prop. 1973:129 s. 115. 
153 Prop. 1973:129 s. 155. 
1*54 

Prop. 1973:129 s. 160. 
Här avses turordningskretsar. 

156 Prop. 1973:129 s. 71 och s. 191. 
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organisationen gavs rätt att träffa särskilda överenskommelser om 
anställningsvillkoren. Lagen skulle inte utgöra hinder mot sådana ventiler som 
intagits i ett förbundsavtal. I propositionen framhölls att lagtexten borde 
jämkas så att det framgick att beslutanderätten kunde delegeras.157 Någon 
sådan jämkning gjordes emellertid inte. 

Dessutom behandlades i propositionen en "särskild fråga av viss p raktisk 
betydelse", nämligen ifall man i en situation när uppsägningar redan var 
aktuella, kunde träffa avtal om avvikelser från lagens turordningsregler. Enligt 
departementschefens mening fanns det ingenting som hindrade att 
arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen i samband med 
överläggningarna i anledning av varslet träffade överenskommelse om 
avvikelse från lagens turordningsregler. Om överenskommelsen godkändes av 
förbundet eller om den hade träffats med stöd av bestämmelse i kollektivavtal 
som slutits på förbundsnivå, blev den gällande och uppsägningarna kunde 
beslutas i enlighet med överenskommelsen.158 

Dessa uttalanden innebar att avtal om turordningen blev tillåtna även på 
lokal nivå under förutsättning av delegation från förbunden till de lokala 
fackliga organisationerna och att det dessutom blev tillåtet för arbetsgivaren 
och den lokala fackliga organisationen att för en speciell situation ingå en 
överenskommelse om turordningen. Av lagtexten framgick emellertid inte 
annat än att avtal om ändring av lagens regler måste vara ingångna på 
förbundsnivå. 

2.11 Förbundsavtalens tillkomst 

I omedelbar anslutning till att lagen (1974:12) om anställningsskydd trädde i 
kraft den 1 juli 1974, infördes på praktiskt taget hela arbetsmarknaden 
centrala kollektivavtal bland annat om turordning vid uppsägning på grund 
av arbetsbrist. Innehållet i dessa avtalsregler var skiftande. Det bestod ibland i 
riktlinjer för hur indelningen i turordningskretsar skulle ske och ibland av 
angivelser om vilka särskilda hänsyn som borde tas vid upprättandet av 
turordningen, till exempel till skicklighet och lämplighet eller stor 
försörjningsbörda. Vanligen medgav avtalen att rätten att ingå avtal om 
turordningen med eller utan riktlinjer överlämnades till de lokala fackliga 
organisationerna.159 Detta innebär att den garanti mot en försämring av 

157 Prop. 1973:129 s. 191. 
158 Prop. 1973:129 s. 233. 
159 För en genomgång av förbundsavtalens innehåll enligt en undersökning 1985, se Calleman, 

Kvinnors anställningsskydd, 1991. 
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anställningsskyddet, som vid lagens tillkomst ansågs ligga i att avtalet slutits av 
huvudorganisationerna på förbundsnivå, upphävdes av samma 
huvudorganisationer. 

Eftersom det inte finns några förarbeten till kollektivavtal är det svårt att 
utröna varför arbetstagarorganisationerna gick med på att öppna en möjlighet 
för att avtala bort det lagstadgade anställningsskyddet. I ett par rättsfall om 
tolkning av kollektivavtalsregler om turordning har emellertid de båda 
avtalsparterna redogjort för avtalsslutet. Huvudfrågorna i målen AD 1982 nr 
40 och AD 1982 nr 65 gällde huruvida det fanns någon begränsning i 
möjligheterna att göra avvikelser från lagens regler, när ett kollektivavtal 
överlämnade rätten att ingå avtal om turordningen till de lokala parterna. I 
AD 1982 nr 65 behandlades också frågan om vilken inverkan på en lokal 
överenskommelse om turordning som en central förhandling har. 

I AD 1982 nr 40 beskrev arbetsgivaren hur byggnadsbranschens centrala 
parter tidigt konstaterat att anställningsskyadslagen skulle komma att 
innehålla bestämmelser som kunde bli svåra för dem att tillämpa. Ett 
avtal hade därför ingåtts i april 1974 för att anpassa 
anställningsskyddslagens bestämmelser till byggnadsbranschens villkor. 
Enligt avtalet skulle lagens bestämmelser vara utgångspunkt. Därutöver 
skulle turo rdningen enligt avtalet faststä llas särskilt för varje yrkesgrupp 
(turordningsenhet) inom det verksamhetsområde, varom 
överenskommelse träffats mellan arbetsgivaren och samrådsgruppen. 
Kunde en överenskommelse om verksamhetsområdet inte träffas, skulle 
arbetsförmedlingsdistriktets verksamhetsområde gälla som 
turordningsomrade (16 § bl byggnadsavtalet). Avtalet medgav därutöver 
att avvikelser från de ovan angivna turordningsreglerna beslutades i 
samråd med en samrådsgrupp. Orsaken till a tt man infört möjligheten 
att ingå lokala avtal uppgavs vara att lagbassystemet, arbets- och 
anställningsformerna och de många och geografiskt spridda 
arbetsplatserna m edförde att avtalsparterna hade ett gemensamt intresse 
av att flytta beslutsprocessen så nära arbetsplatsen i fråga som möjligt. 

I avtalet saknades riktlinjer för överenskommelserna om avvikelser från 
kollektivavtalets regler och tvisten i målet gällde huruvida det fanns 
någon begränsning i möjligheterna att göra avvikelser från lagens regler, 
när ett kollektivavtal överlämnade rä tten att ingå avtal om turordningen 
till de lokala parterna. Parterna hade inte gått in på i vad mån några 
gränser av rättslig natur skulle gälla, men de hade som gemensam 
uppfattning att möjligheten till avvikelse från turordningen skulle 
utnyttjas med stor försiktighet. Arbetstagarorganisationen hävdade, att 
yrkeskvalifikationer var det enda godtagbara skalet för avvikelser. Om det 
inte hade funnits någon begränsning i samrådsgruppens rätt att ingå 
överenskommelser, så skulle nämligen byggnadsarbetarförbundet i och 
med avtalet helt ha förlorat möjligheten att påverka turordningsfrågorna. 
Enligt förbundet hade man för övrigt inte ens på förbundsnivå rätt att 
disponera öv^lagens regler på ett sådant sätt att anställningsskyddet helt 
eliminerades. Arbetsgivarparten hävdade att avtalsparterna inte hade 
angett några begränsningar i rätten att avtala om turordningen. De enda 

Jfr AD 1995 nr 108. Se vidare kap. 10 om avtalsturlistor. 
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begränsningarna sattes av hänsyn till föreningsrätten och till goda seder 
på arbetsmarknaden. En sund tillämpning skulle emellertid garanteras av 
att arbetsgivaren och samrådsgruppen måste vara eniga om en avvikelse. 
Arbetsdomstolen drog slutsatsen att någon begränsning av rättslig natur i 
de lokala parternas behörighet att i samråd träffa överenskomm else o m 
turordningen inte fanns. 

I AD 1982 nr 65 var bakgrunden följande: 

Redan den 1 februari 1974, d.v.s. några månader innan lagen om 
anställningsskydd skulle träda i kraft, hade Verkstadsföreningen (VF) 
lämnat ett förslag till överenskommelse med 
Metallindustriarbetarförbunaet om mycket omfattande avvikelser från 
lagens regler. Arbetsgivarorganisationens förslag ku nde sammanfattas i 
tva önskemål. Det ena var att de lokala parterna skulle få rätt att ingå 
bindande överenskommelser om turordningen. Det andra var att 
kollektivavtalet skulle innehålla bestämmelser om att andra faktorer än 
anställningstidens längd skulle få inverka på turordningen, nämligen 
duglighet och lämplighet samt försörjningsbörda. 

Metallindustriarbetarförbundet hade från början avvisat VF:s för slag om 
särskilda turordningsregler. Internt inom föroundet hade det emellertid 
framförts att det kunde vara värdefullt från arbetarsidans synpunkt att i 
undantagsfall kunna avvika från lagens turordningsregler genom lokala 
överenskommelser. Förbundet accepterade därför förslaget om att de 
lokala parterna skulle äga träffa överenskommelse om turordningen. 
Förbundet menade emellertid att det skulle vara olämpligt att lämna 
fältet fritt för de lokala parterna och krävde att avdelningen skulle träda 
in som lokal part på arbetsplatser där en verkstadsklubb saknades. D et 
krävde också att de centrala parterna skulle ha rätt att i varje enskilt fall 
pröva en träffad överenskommelse. Inga andra rikdinjer borde vidare ges 
i kollektivavtalsbestämmelsen än att de lokala parter na skulle äga träffa 
överenskommelse om turordningen "med iakttagande av lagens 
huvudregler." VF tillmötesgick Metalls önskemål om att avdelningen 
skulle vara lokal part, ifall verkstadsklubb saknades och frånföll kravet på 
rikdinjer för innehållet i turordningsöverenskommelserna. I den 
slutgiltiga lydelsen saknades riktlinjer för överenskommelserna. Varken 
VF:s förslag om duglighet och lämplighet samt försörjningsbörda eller 
någon hänvisning till lag så som förbundets förslag löd, kom att flyta in i 
avtalstexten. Av rättsfallet går inte att udäsa varför detta blev resultatet. 

Vad gällde den centrala förhandlingen hade Metall, som ursprungligen 
krävt att vardera parten centralt skulle kunna pröva en lokal 
överenskommelse, låtit sig övertygas av VF om att det inte var en 
tillfredsställande ordning att en central part ensidigt prövade en lokal 
överenskommelse. Det skulle enligt Vr vara att föredra att saken 
diskuterades mellan de centrala parterna vid en förhandling. Metalls 
uppfattning hade därefter varit att bestämmelsen i kollektivavtalet 
innebar att de centrala parterna förbehöll sig en möjlighet att pröva den 
lokala överenskommelsens giltighet. Om enighet inte nåddes mellan de 
centrala parterna, skulle aen lokala överenskommelsen förfalla och 
ersättas med turordningsreglerna i anställningsskyddslagen. 
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Den fråga som så småningom väcktes i Arbetsdomstolen var om det 
fanns någon begränsning i möjligheterna a tt göra avvikel ser från lagens 
regler, när kollektivavtalet överlämnade rätten att ingå avtal om 
turordningen till de lokala p arterna. I sin dom uttalade domstolen bland 
annat att det kunde synas förvånande med hänsyn till den starka 
förhandlingsposition som arbetstagarsidan hade vid tillfället, om Metall 
skulle ha låtit sig nöjas med enbart en ren förhandlingsrätt utan 
möjlighet till rättslig prövn ing. Detta blev emellertid enligt domstolens 
mening begripligt om man beaktade att regelns tillämpningsområde var 
begränsat till mycket speciella fall, som diskriminering och 
föreningsrättskränkning. Domslutet innebar sammanfattningsvis att 
förbundsavtalet med den utformning det fått inte ansågs innehålla några 
begränsningar av de lokala parternas rätt att komma överens om 
turordningens utseende. Det lokala avtalet ansågs inte heller kunna 
överprövas av den centrala organisationen annat än om de centrala 
parterna var överens. 

Som Arbetsdomstolen framhåller, förefaller det förvånande med hänsyn till 
den starka förhandlingsposition som arbetstagarsidan hade vid tillfället att 
Metall lät sig nöjas med enbart en ren förhandlingsrätt. Det framgår inte 
tydligt vilka bevekelsegrunderna var, men avtalsparternas beskrivningar ger ett 
intryck av ett ojämlikt förhållande, där arbetstagarsidan helt enkelt har givit 
upp sin position. Möjligen illustrerar skeendet också att de gamla formerna 
har en konserverande kraft. Redan innan lagen hade trätt i kraft hade man 
sett till att allt i viss mån skulle bli vid det gamla. 

2.12 Särskilt om det statliga området 

Förhållandet mellan lag och avtalsreglering var särskilt komplicerat på det 
statliga området. Innan anställningsskyddslagen infördes reglerades 
anställningsvillkoren för statligt anställda i statstjänstemannalagen 
(1965:274). Regler om turordning saknades i tjänstemannalagstiftningen, 
men på vissa områden fanns det av Kungl. Maj:t utfärdade föreskrifter, vilka 
direkt eller indirekt bestämde hur turordningen skulle upprättas.161 

Kännetecknande för dessa regler var att arbetstagarna delades in i olika 
grupper med hänsyn till exempelvis behörighet, utbildning och 
anställningsform och att den mest meriterade gruppen gavs företräde framför 
de övriga. Inom gruppen skedde dock valet efter anställningstidens längd.162 

SOU 1973:56 s. 109 f. 
Kriterierna hade således likheter med dem i Huvudavtalet mellan SAF och LO. 
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Olika beräkningsregler kunde vidare gälla beroende på var anställningstiden 
hade varit förlagd.163 

Avsikten när anställningsskyddslagen infördes var att denna skulle gälla 
även offentli|anställda, utan att tidigare anställningsskydd på området 
försämrades.1 Enligt Åmanutredningens uppfattning borde samma principer 
som för privatanställda kunna gälla för stora grupper av offentligt anställda. 
Avvikelser för den offentliga sektorn borde göras endast då det i ett visst fall 
var klart betingat av tjänstens särart. Detta gällde såväl avvikelser från 
principen om att arbetstagarens anställningstid och ålder i första hand skulle 
avgöra turordningen, som särskilda villkor, kompetenskrav m.m. för 
erhållande av ny anställning.165 Därför blev vissa ändringar nödvändiga i 
författningarna om statligt reglerade anställningar.166 

Vid ändringar år 1975 i statstjänstemannalagen (1974:1009) med 
anledning av anställningsskyddslagens tillkomst infördes regler om turordning 
och företrädesrätt.167 I 41 § 1 st. statstjänstemannalagen infördes den viktiga 
bestämmelsen om de särskilda turordningskretsar, som skulle gälla på statens 
område. Denna innebar att turordningen skulle omfatta de tjänstemän vid 
myndigheten som hade i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter.168 I 42 § 
samma lag infördes en för den statliga verksamheten särskild regel, som 
innebar att utöver turordningsreglerna i anställningsskyddslagen hänsyn skulle 
tas till kravet att myndigheten på ett riktigt sätt fullgjorde sina rättsskipnings-
eller förvaltningsuppgifter.169 Till skillnad från vad som gällde enligt 
anställningsskyddslagen kunde en uppsägning i strid med turordningsreglerna 
enligt 43 § statstjänstemannalagen ogiltigförklaras. 

I samband med att lagen (1976:600) om offentlig anställning trädde i 
kraft den 1 januari 1977, slopades det avtalsförbud för statsanställda och för 

Rent kommunala anställningar kom att direkt omfattas av anställningsskyddslagen. För 
kommunalt anställda tjänstemän med statligt reglerade anställningar gällde regler 
motsvarande dem i statstjänstemannalagen. 

164 
Prop. 1973:129 s. 128. Se även prop. 1974:88 s. 169. 

165 SOU 1973:56 s. 110. 
Här är också att märka att departementschefen ansåg att turordningsreglerna inte borde 
införas, förrän avtal om sådana förhållanden kunde träffas också i stadig a anställningar: "De 
allmänna reglerna om turordning och företrädesrätt till ny anställning bygger på 
föreställningen att de genom kollektivavtal skall k unna anpassas till de olika förnaflanden 
som råder på arbetsmarknaden" (Prop. 1974:88 s. 172). 
Statstjänstemannalagens regler hänvisade till anställningsskyddslagens regler i den mån inte 
annan lag eller administrativa författningar föranledde avvikelser (39 § 1 p. 
statstjänstemannalagen). Prop. 1974:174 och Inu 1974:33. 
Närmare bestämmelser om hur turordningskretsarna kunde utformas vid överläggningar 
med de fackliga organisationerna i geografiskt hänseende och vad gäller fö rvaltningsenheter 
fanns i förordningen (1975:5o7) om överläggning enligt 41 § och 47 § 
statstjänstemannalagen. 

169 
Se vidare kapitel 9 om indelning i turordningskretsar enligt avtal. 
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tjänstemän i kommunen, vilket tidigare funnits i 3 § statstjänstemannalagen 
och 2 § kommunal tjänstemannalagen. De allmänna reglerna om turordning 
vid uppsägning på grund av arbetsbrist överfördes år 1977 från 
statstjänstemannalagen, vilken samtidigt upphörde att gälla, till lagen 
(1976:600) om offentlig anställning och placerades där i 8 kapidet. I avvaktan 
på kollektivavtal utfärdades förordningen (1976:865) om vissa 
turordningsfrågor i statligt reglerad anställning, vilken kom att innehålla de 
speciella reglerna om turordningskretsar efter i huvudsak jämförbara 
arbetsuppgifter. 

I 1980 års budgetproposition aviserades en samlad översyn av 
anställningsvillkor och trygghetsregler i statlig anställning mot bakgrund av de 
krav på rationalisering och ökad effektivitet som skulle komma att ställas på 
den statliga förvaltningen.170 År 1984 ingick Statens Arbetsgivarverk å ena 
sidan och SACO/SR, TCO-S och Statsanställdas förbund å andra sidan två 
avtal, som berörde frågor om personalminskningar. De två avtalen var Avtal 
om turordning för arbetstagare hos staten, TurA-S, och Trygghetsavtal för 
arbetstagare hos staten, TrA-S. I 3 § TurA-S intogs reglerna om indelning i 
turordningskretsar efter i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter, vilka 
fortfarande är gällande. Den enda sakliga ändring som gjordes i och med att 
kollektivavtalet ingicks, var en avgränsning av turordningskretsen till 
"myndigheten på den ort där arbetsbristen finns."171 

De statligt anställdas villkor kom att ytterligare jämställas med 
privatanställdas när lagen om offentlig anställning ersattes av en ny lag 
(1994:260). Den utredning som föregick lagstiftningen ansåg att värdet av en 
enhetlig författningsreglering för hela arbetsmarknaden talade för att de 
särskilda reglerna om turordning i lagen upphävdes. Det föreslogs att 
bestämmelsen i 8 kap. 2 § om att hänsyn skulle tas till att myndigheten på ett 
riktigt sätt fullgjorde sina rättsskipnings- eller förvaltningsuppgifter, inte 
skulle föras över till den nya lagen. Ett skäl för detta var att bestämmelsen fått 
en mycket begränsad praktisk betydelse.172 Ett annat skäl var att reglerna i 
TurA-S om att turordningskretsen skulle begränsas till arbetstagare med i 
huvudsak jämförbara arbetsuppgifter tillgodosåg samma syften som 
bestämmelsen i fråga. I propositionen med förslag till ny lag om offentlig 
anställning ansågs emellertid övervägande skäl tala för att behålla den nämnda 
regeln.173 Vikten av att myndigheten, oavsett personalläget, på ett riktigt sätt 

170 Prop. 1980/81:100 bil. 3 s. 6. 
Förordningen (1976:865) om vissa turordn ingsfrågor i sta tligt reglerad anst ällning jämfört 
med turoraningsavtalet för statligt anställda. 

172 Se SOU 1992:60 s. 211 ff. 
173 Prop. 1993/94:65 s. 63. 
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kunde fullgöra sina rättsskipnings- och förvaltningsuppgifter underströks. 
Regeln tydliggjorde att allmänhetens intresse av en fungerande förvaltning 
och rättskipning skulle sättas i första hand. Ett särskilt skäl att behålla 
bestämmelsen var ett lagförslag, som förelåg vid samma tid, nämligen det 
förslag om ändring i anställningsskyddslagen som skulle ge arbetsgivaren rätt 
att undanta två s.k. nyckelpersoner, innan turordningen fastställdes.174 

Bestämmelsen överfördes oförändrad som 12 § till den nya lagen om offentlig 
anställning. Den regel som tidigare fanns i 8 kap. 3 § om att en uppsägning 
som stred mot en bestämmelse om turordningen kunde ogiltigförklaras på 
talan av arbetstagaren, upphävdes däremot i och med den nya lagen, vilket 
motiverades med värdet av ett enhetligt regelsystem. Det är att märka att 
regeln om att turordningskretsen skall omfatta arbetstagare med i huvudsak 
jämförbara arbetsuppgifter behölls utan att diskuteras i förarbetena, trots att 
den väsentligt avviker från reglerna i anställningsskyddslagen och från reglerna 
på den övriga arbetsmarknaden. 

2.13 Utvecklingen efter 1974 

Debatten om anställningsskyddet fortsatte under slutet av 1970-talet. 
Anställningsskyddsregleringen var starkt politiskt kontroversiell och 
lagstiftningsarbetet skiftade i karaktär alltefter de politiska partier som satt i 
regeringsställning. 

Under slutet av 1970-talet framhöll arbetsgivarsidan i debatten att 
anställningsskyddsregleringen hade starkt sysselsättningshämmande effekter. 
1977 års anställningsskyddskommitté som tillsattes av en borgerlig regering 
hade som uppdrag att göra en allmän översyn över 
anställningsskyddslagstiftningen.175 Den skulle undersöka om 
anställningsskyddslagens regler och möjligheten att träffa kollektivavtal om 
provanställning eller tidsbegränsad anställning hade fungerat på ett 
tillfredsställande sätt och om så inte var fallet överväga jämkningar i 
lagstiftningen. Vad gäller lagens tillämpning vid arbetsbristsituationer skulle 
kommitténs arbete inriktas på frågor om ekonomisk ersättning vid 
permittering och uppsägning och dessutom se över reglerna om långtidssjuka. 
Under arbetet i kommittén ställde arbetsgivarorganisationerna krav på en rad 
förändringar i anställningsskyddslagen. Ett sådant förslag vad gällde 
turordningsreglerna var att det skulle införas en bestämmelse i lagen, som gav 

Se kapitel 7 om frikvotsregeln. 
175 Dir. 1977:102. 
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möjlighet att ta hänsyn till behovet av att arbetstagare med särskilt 
yrkeskunnande eller särskild lämplighet fick stanna kvar i arbetet. Härmed 
åsyftades att en arbetstagare hade en nyckelposition i företaget eller i övrigt 
besatt sådana speciella yrkeskunskaper att han eller hon var nödvändig för 
verksamheten.176 

Kommittén upplöstes efter att det att socialdemokraternas, LO:s och 
SACO/SR:s representanter lämnat den i protest mot att regeringen enligt 
deras mening föregripit utredningsresultaten. Den departementspromemoria 
som sedermera blev resultatet av kommitténs arbete innehöll inte något 
förslag till förändringar av lagens turordningsregler.177 Vid 
remissbehandlingen av promemorian hävdade SAF att de existerande reglerna 
om turordningskretsar gav upphov till omfattande omplaceringar, som var 
både kostnadskrävande och effektivitetshämmande och ägnade att skapa 
motsättningar mellan olika arbetstagargrupper. Lagens 22 § borde därför 
tillföras en regel o m att turordningen skulle fastställas för arbetstagare med i 
huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. Med jämförbara arbetsuppgifter skulle 
avses att arbetsuppgifterna var så likartade att den ene arbetstagaren utan 
vidare kunde utföra den andras uppgifter. En sådan regel skulle tillgodose 
företagens behov av att behålla den mest effektiva och lämpade 
arbetskraften.178 

I propositionen framhölls att SAF:s förslag var alltför långtgående och 
bland annat riskerade att göra avvägningen mellan olika intressen 
problematisk. Vad gällde förslaget om att ge möjlighet att ta hänsyn till 
behovet av att arbetstagare med särskilt yrkeskunnande eller särskild 
lämplighet fick stanna kvar i arbetet, borde de fall som åsyftades med den 
efterlysta tilläggsregeln till viss del täckas av lagens krav på "tillräckliga 
kvalifikationer" för omplacering i turordningssammanhang. Till den del som 
tillägget var avsett att sträcka sig längre, fanns det en risk för att man skulle 
hamna i en osäker eller skönsmässig avvägning mellan å ena sidan företagets 
ekonomiska intresse och å andra sidan arbetstagarnas intresse av 
anställningsskydd och det allmänna intresset av att upprätthålla lagens 
huvudregel. Den föreslagna regeln skulle kunna framstå snarare som en 
förstärkning av arbetsgivarens förhandlingsposition än som en rättsregel i 

i- • «179 egentlig mening. 
Det var svårt eller näst intill ogörligt att i lagregler med allmän 

tillämplighet bestämma en säker och begriplig avgränsning av de undantag 

176 Prop. 1981/82:71 s. 57 f. och AU 1981/82:11 s. 17. 
177 Ds A 1981:6. 
178 

Prop. 1981/82:71 s. 35 och 57 ff. och även remissammanställningen s. 227 ff. 
170 

Prop. 1981/82:71 s. 57 ff. 
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från principen om anställningstid och ålder, som var nödvändiga för en 
effektiv och lönsam verksamhet. Lagregler om undantag för arbetstagare med 
särskilda kvalifikationer eller av särskilt stor betydelse för företaget eller 
myndigheten skulle medföra att utrymmet för subjektiva bedömningar blev 
alltför stort. Denna risk skulle vara långt mindre vid tillämpningen av en 
kollektivavtalsföreskrift, eftersom en sådan bestämmelse var ett uttryck för en 
gemensam uppfattning om behovet på ömse sidor. Vidare lämpade sig dessa 
frågor ofta inte för domstolarna som rättstillämpande organ, eftersom det 
skulle bli fråga om att ta hänsyn till omständigheter, som inte sällan var 
ganska speciella och som fick väntas skilja sig rätt mycket från det ena 
enskilda fallet till det andra. Därför skulle det vara bättre att söka sig fram 
förhandlingsvägen än genom att arbetsgivaren gavs en ensidig beslutanderätt 
med möjlighet för den missnöjde arbetstagaren med längre anställningstid att 
angripa beslutet hos domstol. Försiktighet måste iakttas med lagregler som 
förde med sig att domstolarna kunde tvingas att ta ställning till skäligheten av 
en arbetsgivares bedömning om vilka ekonomiska och andra krav som en 
verksamhet ställde. Man borde därför eftersträva objektiva kriterier180 på detta 

o i 181 område. 
Ett förslag om att i stället utvidga turordningskretsarna framfördes från 

arbetstagarorganisationerna. Förslaget innebar att kretsarna skulle utvidgas till 
att omfatta också driftsenheter, som tillhörde andra företag inom samma 
koncern. Organisationerna menade att det framstod som orättvist och 
främmande för arbetstagarna, när en driftsinskränkning drabbade dem som 
hade lång anställningstid framför de yngre, om de arbetade på formellt sett 
olika företag på samma ort, men verksamheten bedrevs på ett sådant sätt att 
det till det yttre och för ett praktiskt synsätt tedde sig som en och samma eller 
åtminstone en sammanhållen verksamhet.182 I propositionen gjordes det 
gällande att det redan fanns möjligheter att med rättsliga medel inskrida mot 
försök att kringgå lagen genom juridiska ombildningar av företagen. Frågan 

Här hänvisades i fråga om uttrycket till den Åmanska utredningen och 1973 års proposition. 
181 Prop. 1981/82:71 s. 57 ff. 
182 Arbetstagarsidan har senare återkommit till kravet på att lagen skall ge de fackliga 

företrädarna möjlighet att begära gemensam turordning över bolagsgränserna for 
koncernbolag på samma ort. Detta skulle gälla åtminstone i de fall där bolagiseringen var en 
ren pappersprodukt där arbetstagarna efter bolagiseringen fortsatte att arbeta som tidigare 
utan några märkbara yttre förändringar. I SOU 1994:141 s. 475 f. refererades till en 
undersökning gjord av 1992 års arbetsrättskommitté av förekomsten av 
koncerngemensamma turordningsregler i kollektivavtal. Undersökningen visade att 
överenskommelser om koncerngemensam turordning alltid var tidsbegränsade. Ett exempel 
var en bestämmelse om att turordningsreglerna skulle tillämpas på samma sätt och med 
samma verkan som om samtliga bolags anställda varit anställda hos samma arbetsgivare på 
respektive ort. I utredningen diskuterades giltigheten av sådana avtal. En invändning som 
förts fram mot dem är att anställningsskyddslagen är tvingande på så sätt att arbetsbrist i ett 
bolag inte kan utgöra saklig grund för uppsägningar i ett annat bolag. 
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om turordningskretsarnas omfattning borde därför hellre lösas genom 
kollektivavtal. En utvidgning av turordningskretsen till företag inom samma 
koncern skulle vidare innebära en åtskillnad mellan arbetsgivarens 
omplaceringsskyldighet enligt 7 § och turordningskretsen enligt 22 § 
anställningsskyddslagen och att utsträcka omplaceringsskyldigheten utanför 
det enskilda företagets gränser skulle vara att ta ett alltför stort steg.183 

Reglerna i 22 § beskrevs i propositionen som huvudregler, från vilka 
avsteg borde få göras bara om det fanns starka skäl i det enskilda fallet. Det 
klargjordes att det aldrig hade varit lagstiftarens mening att principen om "sist 
in - först ut" skulle vara undantagslös, även om detta kanske inte alltid hade 
framgått av den allmänna debatten.184 Lagen hade gjorts dispositiv, just i det 
klart uttalade syftet att ge möjlighet att beakta annat än anställningstiden. En 
genomgång av de centrala kollektivavtalen hade visat, att de önskemål om 
ändringar i turordningsreglerna som hade framförts av arbetsgivar
organisationerna inför lagstiftningsarbetet, redan i viss utsträckning var 
tillgodosedda i kollektivavtalen.185 Dispositiviteten hade utnyttjats på stora 
delar av arbetsmarknaden, särskilt på så sätt att parterna på arbetsplatsen hade 
fått behörighet att fastställa så kallade avtalsturlistor för den aktuella 
driftsinskränkningen. Om det också stod klart för arbetstagarna i gemen, att 
lagreglerna faktiskt byggde på förutsättningen att parterna skulle kunna göra 
undantag från turordningsreglerna när situationen krävde det, borde detta 
underlätta tillkomsten av lokala förhandlingsuppgörelser.186 Lagens regler i 
förening med förekommande kollektivavtal fungerade enligt 
departementschefens mening på ett "trots allt i stort sett tillfredsställande 
sätt."187 Den nya lagen, lagen (1982:80) om anställningsskydd, vilken trädde i 
kraft den 1 april, medförde inga förändringar av 1974 års turordningsregler. 

En utredning år 1983 visade att de lokala förhandlande parterna i ökande 
utsträckning använde sig av en kombination av den utbyggda 
arbetslöshetsförsäkringen med förtidspension av arbetsmarknadsskäl för att 
trygga försörjningen för arbetstagare som blivit uppsagda vid så kallade 
äldreavgångar eller 58,3-årspensioneringar.188 Inom flera LO-förbund hade 
uttryckts oro över detta, eftersom sådana lösningar medförde ekonomisk 
otrygghet för de enskilda arbetstagarna. Uppgörelserna medförde också 
avsevärda kostnader för staten. Kostnaderna under år 1983 beräknades till 

Prop. 1981/82:71 s. 57 ff. 
184 

Prop. 1981/82:71 s. 59. 
185 Ds A 1981:6 s. 85. 
186 Prop. 1981/82:71 s. 60 f. 
187 Ds A 1981:6, s. 85 f. 
188 SOU 1983:62 och DsA 1983:18. Se även Prop. 1983/84:162 s. 6 ff 
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600 miljoner kronor. Dessa förhållanden ledde till lagstiftning som var avsedd 
att förhindra att äldre arbetstagare sades upp genom lokala överenskommelser 
om så kallade äldreavgångar och därefter försörjdes genom en kombination av 
förlängd arbetslöshetsersättning och förtidspension av arbetsmarknadsskäl. I 
juli 1984 trädde ett par bestämmelser i kraft som var avsedda att begränsa 
möjligheterna att genom lokala kollektivavtal säga upp arbetstagare, som vid 
uppsägningstidens slut hade uppnått en ålder av 57 och ett halvt år. I 
anställningsskyddslagens 2 § 4 st. infördes en bestämmelse som innebar, att 
arbetsgivaren måste ha den centrala arbetstagarorganisationens medgivande 
till varje enskild sådan uppsägning, som skedde med stöd av kollektivavtal om 
avvikelse från 22 §.189 I främjandelagens 7 a § infördes en regel som gav 
arbetsgivaren skyldighet att underrätta Länsarbetsnämnden i varje sådant 
fall.190 Som framgår bland annat av AD 1994 nr 81 och AD 1996 nr 60 
innebar de nya reglerna ett visst skydd mot uppsägningar av den äldre 
arbetskraften.191 

I förarbetena påpekades att den lokala fackliga organisationen i en 
uppsägningssituation kunde se sig stå i valet mellan att godta att äldre 
arbetstagare lämnade sina anställningar med goda om än inte säkra utsikter att 
få sin försörjning tryggad fram till pensionsåldern och att känna sig 
medansvarig för att yngre arbetstagare riskerade att bli uppsagda. Genom att 
stärka det fackliga inflytandet över äldreavgångarna sade sig lagstiftaren vilja 
undvika att trycket på den äldre arbetstagarna och den lokala fackliga 
organisationen i en uppsägningssituation blev för starkt.192 

Frågan om förändringar i arbetsrätten togs upp på nytt år 1991. Den då 
socialdemokratiska regeringen tillsatte en utredning vars uppgift skulle vara 
att analysera erfarenheterna av 1970-talets arbetsrättsreformer och beakta de 
förändringar som sedan dess hade skett i arbetslivet och i samhället samt dels 
mot bakgrund av detta, dels med tanke på den ökande internationaliseringen 
föreslå förändringar för framtiden. Vad gällde turordningsreglerna borde 

189 
SFS 1984:510. 

190 SFS 1984:511. 
191 I AD 1994 nr 81 hade ett lokalt avtal ingå tts som innebar att en arbetstagare skulle sägas 

upp därför att han enligt de lokala parterna saknade tillräckliga kvalifikationer, 
överenskommelsen förutsatte enligt dåvarande 2 § 4 st. anställningsskyddslagen ett 
godkännande från Metall centralt, eftersom arbetstagaren hade fyllt 58 ar. Avtalsturlistan 
godtogs inte av den centrala organisationen och Arbetsdomstolen underkände 
uppsägningen. Domstolen framhöll särskilt att den inte tillmätte det någon betydelse att den 
lokala o rganisationen hade accepterat avtalet. I AD 1996 nr 60 hade en äldre arbetstagare 
sagts upp utan det föreskrivna medgivandet. Ett medgivande meddelades först ett par veckor 
därefter. Domstolen menade att man måste se till förhållandena vid uppsägningstillfället och 
att ett brott mot lagen förelåg om medgivandet inte givits vid det tillfället. Uppsägningen 
var inte sakligt grundad. 

192 Prop. 1983/84:162. s. 14 ff. 
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kommittén ta ställning till om bestämmelserna fyllde sin tänkta funktion och 
till om reglerna borde finnas kvar samt om de i så fall borde förstärkas genom 
att avvikelser inte fick göras genom avtal. Kommittén skulle vidare ta ställning 
till om turordningskretsarna borde utvidgas till att omfatta driftsenheter i 
andra företag inom den koncern arbetsgivaren tillhörde. Kommittén borde 
även överväga att utvidga arbetsgivarens omplaceringsskyldighet enligt 7 § 
och arbetstagarens företrädesrätt enligt 25 § anställningsskyddslagen. 
Slutligen borde kommittén undersöka om en turordningsbestämmelse borde 
införas även i samband med omplaceringar enligt 7 § anställningsskyddslagen 
på grund av arbetsbrist.193 

En nytillträdd borgerlig regering tillsatte en ny utredning med helt 
annorlunda direktiv. Det framhölls i dessa att 1970-talets arbetsrättsliga 
lagstiftning hade haft effekter som inte stämde överens med deras syfte. De 
hade lett till formaliserade samarbetsformer och en byråkratisk beslutsprocess. 
Många anställda saknade fortfarande möjlighet till information och inflytande 
och det starka anställningsskyddet kunde ha medfört hinder att komma in på 
arbetsmarknaden för dem som hade svårt att få arbete. Lagarna var dessutom 
svåröverskådliga och ibland dåligt anpassade till 1990-talets krav på höjd 
produktivitet i både den privata och den offentliga sektorn. Vad gällde 
turordningsreglerna framhölls att dessa kunde vålla problem, särskilt i små 
och medelstora företag. Lagens regler innebar att det var anställningstidens 
längd som fällde utslaget när arbetsgivaren skulle besluta om vem som skulle 
sägas upp. Reglerna var emellertid dispositiva så att avvikelser kunde göras 
genom kollektivavtal som hade slutits eller godkänts av central 
arbetstagarorganisation. Kommitténs uppgift blev att kartlägga den praxis som 
gällde för avsteg från turordningsreglerna genom kollektivavtal och därvid 
ägna särskild uppmärksamhet åt förhållandena i de små företagen. 
Kommittén borde därefter föreslå erforderliga lagändringar utifrån det 
allmänna syftet att främja väl fungerande företag som kunde ge 
anställningstrygghet.194 

1992 års arbetsrättskommitté föreslog långtgående ändringar i 
anställningsskyddslagen, bland annat i turordningsreglerna. En bakgrund till 
de föreslagna ändringarna var att SAF hade fört fram kritik mot "den ordning 
som rådde på tjänstemannasidan", där förbundsavtalen visserligen medgav 
avsteg från lagen, men där de lokala parterna i alltför liten utsträckning gick 
med på sådana. En orsak till detta var, att SIF centralt hade utfärdat 
rekommendationer som innebar att avtalsturlistor, d.v.s. lokala 
överenskommelser om turordningen, borde användas restriktivt. Lokala 

193 Dir. 1991:76. 
194 Dir. 1991:118. 
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arbetstagarorganisationer hade också uttalat att de av princip inte upprättade 
avtalsturlistor, eftersom de inte ville frånsäga sig rätten att stödja en enskild 
medlem vid en eventuell tvist om uppsägning.195 

I sitt betänkande "Ny anställningsskyddslag" menade kommittén att det 
inte var möjligt att hitta välawägda bestämmelser, som på ett enkelt och 
uttömmande sätt beskrev hur man skulle förfara vid uppsägningar på grund 
av arbetsbrist.196 Det var uppenbart att en tillämpning av strikta lagregler 
aldrig kunde leda till bättre resultat än ändamålsenliga 
förhandlingsuppgörelser träffade mellan parterna i samförstånd. Lagen borde 
därför innehålla ett inledande stadgande, där det skulle anges som parternas 
målsättning att eftersträva förhandlingslösningar. Vidare borde lagen vara 
neutral, när det gällde den organisationsnivå där lagreglerna skulle anpassas i 
kollektivavtalets form. Bestämmelsen om att kollektivavtal måste ha träffats 
eller godkänts på central nivå skulle därför utmönstras. I och med dessa 
förändringar skulle inte lagen lägga några hinder i vägen för lokala 
anpassningar av lagreglerna.197 Lagförslagets inledande stadgande innehöll 
anvisningar om vilka aspekter som parterna kunde beakta när avtalet träffades. 
Hänsyn borde tas till "såväl verksamhetens krav som det anspråk på trygghet i 
anställningen som arbetstagare med lång anställningstid kan ha." Även andra 
sakliga skäl fick enligt stadgandet vägas in vid bedömningen.198 Kommittén 
antog att förhandlingar om turordningen med de nya reglerna skulle komma 
att föras på ett mer förutsättningslöst sätt än med de existerande 
turordningsreglerna.199 För det fall att avtal inte kom till stånd, skulle 
arbetsgivaren i stället få undanta en femtedel av den befintliga personalstyrkan 
i en turordningskrets, dock minst två personer, innan övriga arbetstagare 
placerades i turordning efter anställningstid.200 Förslaget omfattade även att 
omplaceringar skulle följa turordning.201 

Betänkandet innehöll även förslag om genomgripande förändringar av 
lagreglerna i flera andra avseenden. Indelningen i turordningskretsar skulle 
enligt förslaget utgå från begreppet "arbetsenhet" i stället för begreppet 
driftsenhet, vilket borde utgå ur lagstiftningen. Ett skäl var att innehållet i 
begreppet driftsenhet inte ansågs helt klarlagt. Begreppet arbetsenhet skulle i 
vissa fall komma att motsvara begreppet driftsenhet men i vissa andra fall 

195 SOU 1993:32 s. 465. 
196 SOU 1993:32 s. 512. 
197 SOU 1993:32 s. 256. 
198 Dessa anvisningar återfanns i förslagets 24 §, SOU 1993:32 s. 20. 

SOU 1993:32 s. 512 f. 
26 § förslaget till lag om anställningsskydd, SOU 1993:32 s. 20. 
Se förslagets 27 §. 
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omfatta flera enheter, om de stod i arbetsorganisatoriskt samband med 
varandra samt i ytterligare andra fall, t.ex. i kommunen, motsvara 
resultatenheter. Vidare skulle begreppet "i huvudsak jämförbara 
arbetsuppgifter" ersätta avtalsområdet som indelningsgrund för 
turordningskretsarna.202 Sammantaget innebar förslaget kraftigt förminskade 
turordningskretsar. 

I propositionen med förslaget till ändringar i anställningsskyddslagen 
framhölls att lagens regler för många arbetsgivare inte gav tillräckligt utrymme 
att behålla arbetstagare som var av särskild betydelse för den fortsatta driften, 
så kallade nyckelpersoner. Inte minst de mindre företagen och företag som 
stod utan kollektivavtal hade problem med turordningsreglerna. Lagens 
huvudregler återspeglade inte "en allmänt rådande uppfattning om den 
avvägning mellan olika intressen som måste komma till stånd, när man på en 
arbetsplats skall lösa frågor om övertalighet." Regelns utformning kunde i 
stället sägas ge intryck av att en arbetstagare redan på grund av 
anställningtidens längd hade "ett oavvisligt krav på fortsatt anställning." 
Platsen i turordningen kunde med de gällande reglerna felaktigt uppfattas 
som något av en "intjänad rättighet" för arbetstagarna.203 De lokala parternas 
möjligheter att göra avsteg från lagreglerna genom kollektivavtal ställde stora 
krav på den lokala fackliga parten, eftersom en "avtalsturlista" lätt kunde 
uppfattas som en orättvisa. En annan nackdel med möjligheterna att avtala 
lokalt var att de kunde användas som påtryckningsmedel på arbetsgivaren. De 
fackliga organisationerna kunde hävda att man skulle följa en turordning 
strikt enligt lag bara för att på så sätt pressa fram höga ersättningar till de 
arbetstagare som i slutändan skulle komma att bli uppsagda genom lokala 
överenskommelser. Inte heller ansågs anställningsskyddslagens regel om att en 
arbetstagare, som omplacerades i samband med driftsinskränkning, måste ha 
tillräckliga kvalifikationer för det nya arbetet, fungera som en tillräcklig 
garanti för att företagen fick behålla behövlig kompetens. Att vidga 
innebörden i begreppet skulle inte heller lösa problemet.204 

Departementschefen förklarade sig emellertid inte vilja gå lika långt som 
kommittén i fråga om förändringar av turordningsreglerna utan inskränkte sig 
till att förorda en regel som "med minsta möjliga ingrepp i dagens system" 
skulle medföra en reell förändring främst för de mindre företagen. Just för de 
små företagen skulle en regel som var möjlig att tillämpa på ett enkelt sätt vara 
av särskilt stor betydelse. I propositionen framhölls att det inte var lämpligt att 

202 
25 § förslaget till lag om anställningsskydd, SOU 1993:32 s. 20. Se även SOU 1993:32 s. 
492 ff. 

203 Om intjänade rättigheter, se även kapitel 10. 
204 

Prop. 1993/94:67 s. 44 f. 
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lagstifta så att det endast inom ramen för kollektivavtal öppnades möjligheter 
till avvägningar i fråga om turordningen. Det måste i stället eftersträvas att 
lagstiftningen i sig erbjöd möjligheter till lämpliga bedömningar.205 

Den utväg som kom att anvisas var att det i lagen skulle införas ett 
undantag i form av en schablon från "den strikta principen om längst 
anställningstid som urvalsgrund för turordning."206 Regeln innebar att 
arbetsgivaren alltid gavs rät t att själv inom varje turordningskrets välja ut och 
behålla två arbetstagare, som han ansåg vara särskilt väsentliga för den 
fortsatta driften.207 Avsikten var att förhandlingslösningar även fortsättningsvis 
skulle eftersträvas i första hand och att den nya regeln skulle främja väl 

.. 1 Oj 208 awagda sadana. 
1994 års lagregler blev kortlivade. Bestämmelsen trädde i kraft den 1/1 

1994 och kom att gälla fram till den 31/12 1994.209 En nytillträdd 
socialdemokratisk regering avskaffade då regeln för att "snabbt återupprätta 
anställningstryggheten för att löntagarna förtroendefullt skall kunna 
medverka i de strukturförändringar som omdaningen av det svenska 
näringslivet nödvändiggör."210 Regeln hade enligt uttalanden i propositionen 
rubbat den balans som med den tidigare utformningen av 
anställningsskyddslagen i viss mån rådde mellan arbetsgivarnas och 
arbetstagarnas intressen. Detta gällde särskilt i de mindre företagen, där 
anställningsskyddet hade minskat drastiskt. Den arbetsgivare som ville göra 
sig av med en arbetstagare utan att öppet redovisa sina skäl, hade enligt 
uttalandet kunnat utnyttja turordningsregeln i det syftet.211 

Lagstiftningsarbetet tog vid på nytt genom tillsättandet av 1995 års 
arbetsrättskommission, vars huvudmål var att "via kollektivavtal åstadkomma 
en långsiktig och stabil arbetsrätt."212 Det visade sig emellertid att 
kommissionen inte kunde enas om några förslag till förändringar utan i stället 
avlämnade dess ordförande i maj 1996 ett förslag till Samarbetsavtal, som 

Prop. 1993/94:67 s. 45 f. 
Med detta uttryckssätt ger man felaktigt intrycket av att senioritetsprincipen tillämpas utan 
undantag. 
Se vidare kapitel 7 om frikvotsregeln. 

208 Prop. 1993/94:67 s. 47. 
209 En arbetsgivare kunde emellertid använda sig av regeln även efter den 31/12 1994, under 

förutsättning att han före det datumet hade inlett förhandlingar om uppsägningar på grund 
av arbetsbrist enligt lagen (1994:1685) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd, 
punkt 2. övergångsbestämmelserna. 

210 Prop. 1994/95:76 s. 19. 
211 Prop. 1994/95:76 s. 18 f. 

Kommittén bestod av representanter för arbetsmarknadens parter och arbetade under 
ordförandeskap av Tony Hagström. 
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innehöll bland annat förändrade regler om visstidsanställningar, 
uppsägningstider, deltidsarbete och kompetensutveckling.213 Vad gällde 
turordningen vid uppsägning innehöll förslaget bland annat att de lokala 
parterna i första hand skulle söka träffa lokala kollektivavtal. De skulle därvid 
följa vissa angivna riktlinjer. Dessa riktlinjer hade i stora delar hämtats från 
det Omställningsavtal som år 1994 hade ingåtts mellan SAF och PTK.214 

Parterna skulle enligt förslaget göra en balanserad avvägning mellan "å ena 
sidan arbetstagarnas inarbetade anställningstid och å andra sidan företagets, 
myndighetens eller kommunens möjligheter att bedriva konkurrenskraftig 
verksamhet och därmed bereda fortsatt anställning."215 Om de lokala parterna 
inte kunde enas, skulle förbundsparterna ha rätt att träffa en 
överenskommelse enligt samma riktlinjer. Om något avtal inte kom till stånd, 
skulle turordningen upprättas enligt särskilda regler som angavs i förslaget. 

Förslaget till Samarbetsavtal accepterades inte av kommissionens 
arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter. Det avgörande skälet angavs vara 
den stora skillnaden i synen på turordningsreglerna.216 Regeringens försök att 
reformera arbetsrätten via kollektivavtal hade misslyckats och under hösten 
1996 återkom den socialdemokratiska regeringen tillsammans med 
centerpartiet med ett förslag till lagstiftning som skulle ge en "moderniserad 
arbetsrätt".217 Förslaget mötte kraftiga protester från fackföreningsrörelsen. 

Den lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 1997 innehöll i fråga om 
turordningsreglerna endast en förändring av de bestämmelser som gällde för 
möjligheterna att ersätta lagreglerna med kollektivavtal. För att underlätta en 
lokal anpassning av anställningsskyddslagens bestämmelser hade kravet slopats 
på att dessa skulle ingås eller godkännas på central nivå. Ordningen med 
centrala kollektivavtal framställdes som "onödigt tungrodd".218 I 
propositionen framhölls, att det under senare tid allt oftare hade satts i fråga 
om inte avvikelser från lagens regler borde kunna göras med lokala 
kollektivavtal.219 De farhågor om missbruk av avtalsfriheten som hade funnits 
vid lagens tillkomst, borde numera kunna tonas ner, eftersom de fackliga 
organisationerna var väl ägnade att ta till vara sina intressen.220 

213 Samarbetsavtab 10 maj 1996 (stencil). 
214 Se avsnitt 8.3 om turordningsbestämmelser i centrala kollektivavtal. 
215 Samarbetsavtal? Rapport av 1995 års Arbetsrättskommission, s. 34. 

Samarbetsavtal?. Rapport av 1995 års Arbetsrättskommission, s. III. 
717 

Prop. 1996/97:16. 
Lagrådsremissen av prop. 1996/97:16 En arbetsrätt för ökad tillväxt. s. 20. 

219 Som redan påpekats har möjligheten att ingå lokala avtal om turordningen funnits på större 
delen av arbetsmarknaden alltsedan tillkomsten av anställningsskyddslagen. 

220 
Prop. 1996/97:16 s. 27. 
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Beslutanderätten i fråga om avvikelser från lagens turordningsregler fördes 
alltså i och med denna lagändring uttryckligen i lagtexten ned på lokal nivå. 
Sedan den 1 januari 1997 kan lokala avtal därför ingås av de lokala parterna 
även utan delegation från de centrala fackliga organisationerna.221 Rätten att 
ingå lokala avtal förutsätter emellertid enligt 2 § 3 st. anställningsskyddslagen 
att det mellan parterna i andra frågor gäller ett kollektivavtal som har slutits 
eller godkänts av en central arbetstagarorganisation eller att ett sådant avtal 
tillfälligt inte gäller.222 Samtidigt med denna förändring avskaffades det 
särskilda skyddet mot uppsägningar med stöd av sådana kollektivavtal av 
arbetstagare, som uppnått en ålder av 57 och ett halvt år eller mer.223 De skäl 
som hade funnits för att införa de särskilda skyddsreglerna, hade enligt 
uttalanden i propositionen förlorat sin aktualitet i och med att möjligheten att 
bevilja förtidspension av arbetsmarknadsskäl hade avskaffats år 1991.224 

Under våren 1999 motionerade bland annat miljöpartiet om förändringar 
i 22 § anställningsskyddslagen. Det föreslog att anställningsskyddslagen skulle 
ändras på så sätt att arbetsgivaren liksom under år 1994 skulle få göra 
undantag för två personer från turordningen vid uppsägningar. 
Arbetsmarknadsutskottet uppdrog åt regeringen att utan dröjsmål återkomma 
till riksdagen med ett förslag till ändring i 22 § anställningsskyddslagen så att 
undantag medgavs från turordningsreglerna vad gäller totalt två personer i 
företag med färre än tio anställda. Undantaget skulle följaktligen inte få göras 
i varje turordningskrets. Utskottet motiverade sitt beslut med att 
turordningsreglerna för de riktigt små företagen inte nödvändigtvis behövde 
vara desamma som för de stora företagen. Ett undantag från 
turordningsreglerna var ett av flera sätt att stimulera såväl småföretagande som 
små företags möjlighet att öka kompetensen i företaget genom att kunna 
anställa välutbildad och kompetent personal utan att dessa försätts i en 
situation där de känner ett automatiskt hot om att bli de första som sägs upp 
vid arbetsbrist.225 

Här avses såväl lokalt upprättade riktlinjer för turordningen som lokala överenskommelser 
under förhandlingarna om driftsinskränkningar. 

222 SFS 1996:1424. 
De skyddsregler som avses är d e ovan nämnda 22 § 5 st. anställningsskyddslagen i 1985 års 
lydelse (SFS 1984:511) och 7 a § främjandelagen (SFS 1984:511). 

224 
Prop. 1996/97:16 s. 28. 

225 
Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1998/9:AU8. 
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Del I Turordning enligt lag 





3 Inledning 

I de närmast följande kapiden skall undersökas hur anställningsskyddslagens 
regler om turordning vid uppsägning i 22 § anställningsskyddslagen 
tillgodoser intresset av anställningsskydd för arbetstagare med lång 
anställningstid och hög ålder. Redogörelsen för innehållet i 22 § 
anställningsskyddslagen inleds med de bestämmelser om indelning i 
turordningskretsar och rangordning av arbetstagarna efter anställningstid och 
ålder som är skyddslagstiftningens utgångspunkt. Därefter undersöks två olika 
bestämmelser vilka, vid den intresseavvägning som skall ske vid tillämpningen 
av lagen, är avsedda att tillgodose arbetsgivarintresset av en effektiv och 
lönsam produktion. De är regeln om tillräckliga kvalifikationer som krav för 
företrädesrätt till fortsatt arbete och den regel som under år 1994 tillät 
arbetsgivaren att undanta två arbetstagare från uppsägning. 

Inledningsvis följer här ett avsnitt om lagreglernas tillämpningsområde. 

3.1 T illämpningsområde 

3.1.1 Personkretsen 
Anställningsskyddslagen gäller endast arbetstagare.226 Så kallade 
uppdragstagare, som utför arbete åt annan, utan att vara anställd av denne, 
omfattas inte av lagen. 

Enligt 1 § anställningsskyddslagen är lagen tillämplig på arbetstagare i 
allmän eller enskild tjänst. Avsikten har varit att ge lagen ett så brett 
tillämpningsområde som möjligt, men vissa betydelsefulla undantag gäller 
e n l i g t  1  §  2  s t .  

Ett undantag gäller arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och 
anställningsvillkor far anses ha företagsledande eller därmed jämförlig 
ställning. Undantaget skall tolkas snävt, vilket innebär att det av den som 
undantas måste ha såväl företagsledande arbetsuppgifter som lön och andra 
villkor som är normala för företagsledare. Vikt fästs också vid i vilken mån 
företagsledaren har en sådan förtroendeställning som kommit till uttryck i 

Som framgår av s. 6 antas cirka 82 % av alla som ingår i arbetskraften vara anställda, d.v.s. 
arbetstagare. 
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rättsliga befogenheter (AD 1989 nr 133 och 1998 nr 65). Enligt 32 § lagen 
(1994:260) om offentlig anställning skall emellertid föreskrifterna om 
grunden för uppsägning eller avskedande, turordning vid uppsägning och 
företrädesrätt till återanställning i lagen om anställningsskydd tillämpas också 
på en arbetstagare i verksledande eller därmed jämförlig ställning. Detta 
innebär att undantaget för arbetstagare som anses ha företagsledande ställning 
inte gäller för dem som lagen om offentlig anställning är tillämplig på. 

Ett annat undantag gäller medlemmar av arbetsgivarens familj. 
Undantaget avser make och släktingar i rätt upp- och nedstigande led och 
dessutom avlägsnare anförvanter som tillhör arbetsgivarens hushåll.227 

Familjesamband anses kunna föreligga även om arbetsgivaren är en juridisk 
person (AD 1993 nr 57). 

För det tredje undantas arbetstagare som är anställda för arbete i 
arbetsgivarens hushåll och som omfattas av lagen (1970:943) om arbetstid 
m.m. i husligt arbete, vilken uppställer en presumtion om 
tillsvidareanställning men ej inskränker den fria uppsägningsrätten.228 

Det fjärde och sista undantaget gäller arbetstagare som har anvisats 
beredskapsarbete eller skyddat arbete. Bakgrunden till undantaget vad gäller 
beredskapsarbete är att arbetstagaren skall kunna avbryta anställningen om 
arbetstagare finner ett lämpligt annat arbete. 

Enligt 2 § 1 st. anställningsskyddslagen är lagen inte tillämplig om det i en 
annan lag eller i en förordning, som har meddelats med stöd av en lag, finns 
särskilda föreskrifter som avviker från anställningsskyddslagen. Den viktigaste 
av de aktuella författningarna är lagen om offentlig anställning. Ett särskilt 
starkt anställningsskydd åtnjuts av domare och vissa andra arbetstagare som är 
anställda enligt lagen (1994:261) om fullmaktsanställning. 

Reglerna om turordning är enligt 2 § 3 st. anställningsskyddslagen 
dispositiva på så sätt att de kan ersättas med kollektivavtal.229 Ett sätt att göra 
ändringar i lagens regler är att föreskriva ett avvikande tillämpningsområde 
för dem. I kollektivavtal kan följaktligen finnas regler om annat 
tillämpningsområde för lagreglerna än lagens. Här skall ges två exempel. Det 
ena är Teateravtalet, där vissa kategorier av personalen undantas från 
tillämpning av lagens regler:230 

"Parterna är överens om att icke tillämpa turordningsreglerna eller 
reglerna om företrädesrätt till ny anställning i §§ 22 och 23-27 i lagen 

Prop. 1973:129, s. 230. 
228 Sigeman, Arbetsrätten, s. 111. 
229 Se vidare del II om turordning enligt kollektivavtal. 
230 Teateravtalet § 4 mom 6. 
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om anställningsskydd på sådan personal vars arbetsuppgifter är av 
konstnärlig karaktär (...)." 

Det andra exemplet är Bankavtalet, där särskilda bestämmelser finns om 
tillämpningsområdet för turordningsreglerna i anställningsskyddslagen:231 

"Om uppsägning ej kan undvikas skall följande beaktas vid tillämpning 
av lagens turordningsregler. M ed hänsyn till den trygghet i anställningen 
som tillsvidareanställd enligt avtal och praxis har, skall uppsägning i 
första hand avse visstidsanstä lld, anställd enligt avtalet för anställda med 
mindre än 15 tim/vecka m fl m ed mindre än 2 års anställningstid eller 
provanställd. Anställd enligt avtalet för anställda med mindre än 15 
tim/vecka m fl med lång anställningstid i banken skall med bea ktande av 
vederbörandes kvalifikationer och lämplighet beträffande turordningen 
kunna jämställas med tillsvidareanställd enligt kollektivavtalet för 
banktj änstemän. " 

Reglerna om turordning skall tillämpas vid uppsägning och gäller därför 
endast sådana anställningar som kan sägas upp, d.v.s. 
tillsvidareanställningar.232 De tidsbegränsade anställningarna upphör enligt 4 
§ 2 st. 2 p. anställningsskyddslagen utan föregående uppsägning vid 
anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört. 

3.1.2 Arbetsbrist 
Reglerna i 22 § skall tillämpas endast vid uppsägningar på grund av 
arbetsbrist, d.v.s. vid uppsägningar av verksamhetsrelaterade skäl. Innebörden 
av begreppet arbetsbrist är vid och motsvarar inte helt allmänt språkbruk. 
Anställningsskyddslagen bygger på principen att det är arbetsgivaren som 
ensam bestämmer hur hans verksamhet skall bedrivas, hur många anställda 
som skall finnas och hur arbetet skall vara organiserat. Dessa frågor kan alltså 
inte vara föremål för rättslig prövning, utan arbetsbrist är saklig grund för 
uppsägning.233 

Ett stort antal åtgärder som arbetsgivaren kan vidta, får som konsekvens 
att vad som kallas arbetsbrist uppstår. Exempel är nedläggningar helt eller 
delvis, omorganisationer som innebär att arbetsuppgifter förändras, 
omfördelas eller försvinner, förändringar av arbetstidsmåttet eller av 
förläggningen av arbetstiden. Detsamma är fallet om arbetsgivaren beslutar att 
hyra in konsulter (AD 1989 nr 47 och AD 1995 nr 149) för att utföra arbete 

Bankavtalet § 8 st. 3. 
232 

Inom EG-rätten diskuteras europaavtal om tidsbegränsade anställningar. Arbetstagarparten 
driver åsikten att tillsvidareanställning skall vara de t normala samt att visstidsanstallda skall 
ha samma rättigheter som tillsvidareanställda. Se Nyström, EU och arbetsrätten, 1999, s. 216. 

233 Se prop. 1973: 129 s. 123 och prop. 1981/82:71 s. 65- För en ingående diskussion av dessa 
förhållanden, se Glavå, Arbetsbrist och saklig grund, 1999. 
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eller att arbete skall utföras av tidsbegränsat anställda i stället för 
tillsvidareanställda (AD 1996 nr 20). Arbetsbrist kan även uppstå om 
arbetsgivaren finner de anställdas löner är alltför höga och önskar sänka dem 
(AD 1993 nr 61, 1994 nr 122 och 1995 nr 40). En relativt ny princip är att 
företagsövergång inte i sig anses utgöra saklig grund för uppsägning.234 Detta 
är en följd av införlivandet i svensk rätt av direktivet 77/187/EEG av den 14 
februari 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för 
arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av 
verksamheter, övergångsdirektivet. Övergångar av företag eller verksamheter i 
form av överlåtelser, fusioner eller ombildningar av bolag från en juridisk 
person till en annan eller i form av utläggning på entreprenad anses därmed 
inte längre i sig vara saklig grund för uppsägning. Detta innebär att en 
uppsägning inte får göras för förvärvarens räkning, när beslutet om övergång 
är fattat. Meningen är i stället att en eventuell övertalighet skall hanteras hos 
den nye arbetsgivaren.235 

Avgörandet av om arbetsbrist överhuvudtaget skall anses föreligga och var 
den skall anses råda ligger hos arbetsgivaren.236 Arbetsgivarens 
bestämmanderätt i dessa frågor gäller i princip även om det i och för sig skulle 
finnas fog för uppfattningen att t.ex. en av arbetsgivaren beslutad förändring 
av sitt företags organisation eller personalstyrka inte är lämplig (AD 1997 nr 
121). Begreppet arbetsbrist har alltså en vidsträckt innebörd och omfattar 
samdiga fall i vilka en uppsägning från arbetsgivarens sida beror på något 
annat än förhållanden som är att hänföra till arbetstagaren personligen. 
Gränsdragningen mellan de båda typerna av uppsägning är i vissa fall mycket 
subtil.237 I ett antal mål i Arbetsdomstolen har den huvudsakliga tvistefrågan 
varit huruvida en uppsägning skall betraktas som en uppsägning på grund av 
arbetsbrist eller på grund av personliga förhållanden.238 Christensen har menat 
att saklig grund är ett tomt begrepp i arbetsbristfallen. Det är bara en 
rättsteknisk beskrivning av den situation som uppstår när arbetsgivaren 
bestämmer sig för att säga upp en eller flera arbetstagare av skäl som inte 
hänger samman med dessa arbetstagare personligen.239 Glavå har uttryckt det 
som att man kan finna de mest märkliga konstruktioner under beteckningen 
arbetsbrist just därför att arbetsgivarens position är mer fördelaktig då han 

234 
Enligt 7 § 3 st. anställningsskyddslagen. 

235 Sigeman, Arbetsrätten, 1998, s. 124. 
Se till exempel AD 1987 nr 34. 

237 Se kapitel 6 om kravet på tillräckliga kvalifikationer och kapitel 10 om avtalsturlistor. 
238 Se till exempel AD 1993 nr 61, 1994 nr 122 och 1995 nr 40. 

Christensen, Anställningsskyddet och besittningsskyddet, s. 77. 
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väljer beteckningen arbetsbrist än beteckningen personliga skäl.240 I och med 
att definitionen av arbetsbrist blir vid, blir tillämpningsområdet för 
turordningsreglerna vidsträckt. 

Kraven på att arbetsgivaren så långt som möjligt skall undvika 
uppsägningar241 har upprätthållits i rättspraxis endast så till vida att 
arbetsgivaren anses skyldig att omplacera en arbetstagare som hotas av 
uppsägning.242 En förutsättning för att en uppsägning skall ha saklig grund är 
följaktligen att arbetsgivaren har försökt omplacera arbetstagaren i fråga till de 
eventuella lediga befattningar som finns inom verksamheten. Arbetsgivarens 
omplaceringsskyldighet är långtgående och sanktionen om arbetsgivaren inte 
har uppfyllt sin skyldighet är att uppsägningen kan ogiltigförklaras. Hos en 
arbetsgivare med stor och mångsidig verksamhet samt omsättning bland 
personalen kan omplaceringsskyldigheten ge goda möjligheter för en 
arbetstagare att få behålla sin anställning. Hos en liten arbetsgivare där 
nedskärningar ägt rum ett flertal gånger, kan däremot rätten till omplacering 
vara utan värde. En omplacering kan innebära att arbetstagaren måste vara 
beredd att hålla till godo med ett mindre kvalificerat arbete med lägre lön än 
det hon tidigare haft. Varken anställningsskyddslagen som helhet eller 
omplaceringsskyldigheten enligt 7 § 2 st. i lagen utgör något skydd för 
arbetstagarens befattning (AD 1997 nr 121). Lagens bestämmelser syftar i 
stället primärt till att skydda en fortsatt anställning som sådan. Det är också 
att märka att i princip bara ett erbjudande om omplacering behöver ges, 
under förutsättning att detta är skäligt.243 

De enda fall, där domstolarna överprövar de bedömningar från 
arbetsgivarens sida som leder till beslut om personalinskränkningar, är de där 
det finns anledning att misstänka att en uppsägning föranletts, inte av 
arbetsbrist i den nu nämnda meningen, utan av skäl som hänför sig till 
arbetstagaren personligen. Uttrycket "skäl som hänför sig till arbetstagaren 
personligen" är vedertaget i detta sammanhang, men är vilseledande, eftersom 
ett otal bedömningar som görs vid uppsägningar på grund av arbetsbrist, 
hänför sig till arbetstagaren personligen. Detta gäller till exempel 
bedömningen av om arbetstagaren skall anses ha tillräckliga kvalifikationer för 
fortsatt arbete eller av om arbetstagaren skall beredas fortsatt anställning när 
de lokala parterna upprättar en avtalsturlista. Ett annat uttryckssätt är att 

240 
Glavå, Arbetsbrist och saklig grund, 1999, s. 20. 

241 
Prop. 1973:129 s. 123 och prop. 1981/82:71 s. 65. 
Frågan om arbetsgivaren varit skyldig att även på andra sätt, till exempel genom att ändra sin 
organisation varit skyldig att undvika uppsägningar har i princip besvarats nekande av 
Arbetsdomstolen (se t.ex. AD 1977 nr 151, 1980 nr 168, 1983 nr 42, 1983 nr 127, 1986 nr 
158, 1987 nr 42). 

2 43 
Se t.ex. AD 1983 nr 110 och 1984 nr 82. 
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arbetsbristen är "fingerad", vilket anses innebära att "arbetsgivaren uppger 
arbetsbrist som enda grund för uppsägningen, medan det verkliga 
förhållandet är att uppsägningen beror på personliga skäl" (AD 1980 nr 133). 
En misstänkt fingerad arbetsbrist anses kunna prövas rättsligt, om 
förändringen av verksamheten tar sikte på en enstaka arbetstagare (AD 1976 
nr 26). Misstanke skall alltså föreligga om att arbetsbrist överhuvudtaget inte 
föreligger.244 

Frågan om en arbetsbrist är fingerad har i ett relativt stort antal fall prövats 
av Arbetsdomstolen. Särskilda beviskrav har ställts upp för denna situation.245 

Det kan emellertid ifrågasättas, om dessa beviskrav alltid har följts i 
avgörandena om så kallad fingerad arbetsbrist.246 Kontrollen av arbetsgivarens 
skäl innefattar inte en överprövning av vilka åtgärder som varit från 
företagsekonomiska utgångspunkter mest lämpliga. Prövningen begränsas till 
frågan om uppsägningen med utgångspunkt i arbetsgivarens argumentation 
framstår som en rationell åtgärd.247 Arbetsgivaren måste kunna visa att de 
verksamhetsrelaterade åtgärder han vidtagit är reella och inte irrationella. En 
uppsägning, som gjorts i en reell arbetsbristsituation, skall självfallet inte 
förklaras ogiltig, därför att arbetsgivaren ansett uppsägningen lämplig också 
på grund av omständigheter som var hänförliga till arbetstagaren personligen 
(1995 nr 149). De personliga motsättningarna har ingen betydelse för 
prövningen av saklig grund för en uppsägning, om arbetsbrist kan visas 
föreligga. Betydelsen av motsättningar mellan arbetsgivaren och arbetstagaren 
måste bedömas mot bakgrund av de omständigheter som arbetsgivarparten 
åberopat till stöd för att det förelåg en arbetsbristsituation och att det var 
denna som föranledde uppsägningen (AD 1986 nr 158). 

En genomgång av de fall av så kallad fingerad arbetsbrist respektive fall, 
där det hävdats att en uppsägning på grund av arbetsbrist i själva verket gjorts 

Om arbetsbrist väl har konstaterats, kan en enskild uppsägning i princip inte förklaras 
egentligen ha gjorts av personliga skäl och därför ogiltigförklaras. Ett undantag gjordes i AD 
1*977 nr 215, aär vissa avsteg från turordningen ansågs ha skett av andra personliga skäl ä n 
sådana som normalt beaktas i turordningssammanhang. Också i AD 1993 nr 80 prövades 
om en uppsägning egentligen var gjorcl av personliga skäl, trots att arbetsbrist ansågs 
föreligga, men detta ansågs inte vara fallet. 

245 I enlighet med vad som uttalats i AD 1976 nr 26 bör en mera nyanserad bevisbedömning 
göras i fall av detta slag än annars: "Ju sannolikare det i ett sådant fall framstår att 
uppsägningen orsakats av annan omständighet än den av arbetsgivaren uppgivna, desto 
starkare krav får ställas på arbetsgivaren att visa att uppsägningen skulle ha företagits av 
företagsekonomiska skäl, även om den andra omständigheten inte förelegat. Inom ramen för 
denna prövning kan det under särskilda omständigheter vara anledning att granska de 
uppgivna företagsekonomiska skälen för åtgärden betydligt mera ingående än som annars 
sker. Kvarstår i sadant fall ovisshet, om uppsägningen skulle ha skett om den ovidkommande 
omständigheten inte förelegat, bör detta ga ut över arbetsgivaren." 

246 
Se t.ex. AD 1987 nr 34. 

247 
Malmberg, Anställningsavtalet, 1997, s. 349. 
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av skäl som hänför sig till arbetstagaren personligen, som behandlats i 
Arbetsdomstolen, visar att domstolen bara i undantagsfall ansett att dessa 
uppsägningar inte gjorts på grund av arbetsbrist. Arbetsbristen kan sägas h a 
ansetts fingerad respektive ha saknat saklig grund i de fall då arbetsgivaren 
inte iakttagit de procedurregler som gäller och där arbetsgivaren "burit sig illa 
åt" mot arbetstagaren och uppsägningen därmed ansetts kränkande (AD 1977 
nr 215, 1991 nr 136 och 1996 nr 7). I de övriga fallen har arbetsgivaren 
ansetts kunna motivera en åtgärd som verksamhetsrelaterad och icke 
irrationell.248 

248 
Se AD 1976 nr 26, 1978 nr 110, 1980 nr 133, 1981 nr 146, 1983 nr 49, 1983 nr 51, 1983 
nr 94, 1985 nr 79, 1986 nr 55, 1986 nr 158, 1987 nr 34, 1988 nr 32, 1991 nr 66, 1993 nr 
80, 19 93 nr 172, 1994 nr 1,1995 nr 2,1995 nr 149, 1996 nr 5. 
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4 Indelning i turordningskretsar enligt 
lag 

Turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen inleds med ett stadgande 
om indelningen i turordningskretsar, d.v.s. de grupper av arbetstagare inom 
vilka en turordning skall bestämmas. 

I förarbetena till 1974 års anställningsskyddslag framhölls att det var av 
central betydelse inom vilken arbetstagargrupp turordningen skulle 
bestämmas, när en driftsinskränkning blev aktuell. Även om inskränkningen 
var begränsad till en viss del av ett företag, kunde den nämligen tänkas få 
återverkningar inom andra delar av företaget på så sätt att arbetstagare som 
tjänstgjorde inom den del av företaget där inskränkning måste ske, placerades 
om till en annan del av företaget och slog ut arbetstagare där.249 

Utgångspunkten är att ju större turordningskretsen görs, desto större 
genomslagskraft får principen att anställningstidens längd skall vara avgörande 
för turordningen. Ju snävare turordningskretsen görs, desto mer uttunnat blir 
med andra ord det skydd för anställningen som följer av en arbetstagares 
längre anställningstid. Eftersom arbetsgivaren själv bestämmer området för 
arbetsbristen ligger turordningskretsarnas främsta betydelse från 
skyddssynpunkt i att de förhindrar att arbetsgivaren styr ett 
driftsinskränkningsbeslut till vissa anställda eller att han skapar en 
arbetsbristsituation för vissa anställda av ovidkommande skäl. Ju större 
turordningskretsarna görs, desto mindre blir utrymmet för sådana 

I detta kapitel behandlas indelning i turordningskretsar enligt lag. Den på 
vissa områden mycket viktiga kollektivavtalsregleringen i frågan behandlas i 
kapitel 9. 

I detta avsnitt skall undersökas hur avvägningen har gjorts mellan olika 
intressen vid indelningen i turordningskretsar i lagens regler och i tolkningen 
av dessa regler i rättstillämpningen. Vid indelningen i turordningskretsar 

249 
Prop. 1973:129 s. 156. 

manipulationer.250 

4.1 

250 Glavå, Arbetsbrist och saklig grund, 1999, s. 513. 
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finns det en motsättning mellan ett organisatoriskt synsätt och ett geografiskt 
synsätt. Arbetsgivarsidan brukar hävda att ett organisatoriskt synsätt bör ligga 
till grund för indelningen. Enheter som är ekonomiskt eller administrativt 
självständiga, eventuellt "resultatenheter" bör utgöra gränsen för 
turordningen. I anställningsskyddets intresse brukar då i stället hävdas att ett 
organisatoriskt synsätt kan innebära att arbetsgivaren genom olika beslut om 
arbetets organisation kan påverka turordningskretsarna på ett sådant sätt att 
anställningsskyddet försvagas.251 

Bestämmelserna i 22 § 2 st. anställningsskyddslagen om indelning i 
turordningskretsar lyder: 

"Har arbetsgivaren flera driftsenheter, fastställes en turordning för varje 
driftsenhet För sig. Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av 
kollektivavtal, fastställs en särskild turordning för varje avtalsområde. 
Finns det i ett sådant fall flera driftsenheter på samma o rt, skall inom en 
arbetstagarorganisations avtalsområde fastställas en gemensam turordning 
för samdiga enheter på orten, om organisationen begär det senast vid 
förhandlingar enligt 29 §." 

Framställningen nedan är disponerad efter de begrepp, som styr indelningen i 
turordningskretsar, nämligen avtalsområde, driftsenhet, ort och arbetsgivare. 
Dessa begrepp blir aktuella även i rättsliga avgöranden om företrädesrätt till 
återanställning, eftersom företrädesrätten enligt 25 § 4 st. 
anställningsskyddslagen gäller anställningar inom samma driftsenhet och 
avtalsområde252 som arbetstagaren tidigare varit anställd i.253 

4.1.1 Turordning för värj e avtalsområde 
Åmanutredningens förslag vad gäller turordningskretsar var att turordningen 
skulle upprättas bland arbetstagare av samma kategori. Utredningen anlade 
ett organisatoriskt synsätt såtillvida att den framhöll att den valt beteckningen 
kategori av arbetstagare i stället för exempelvis yrkesgrupp, därför att det 
fanns arbetstagargrupper som av annan anledning än själva yrket bildade en 
egen grupp, exempelvis hemarbetande till skillnad från verkstadsarbetare och 

251 SOU 1993:32 s. 492 ff. 1992 års arbetsrättskommitté föreslog vad so m enligt dess mening 
var en medelväg, nämligen en indelning efter hur arbetet faktiskt var org aniserat utåt sett. 
Eftersom denna faktiska organisation av arbetet påverkades inte bara av arbetsgivaren utan 
även av kollektivavtal och sedvänjor, skulle den vara en rimlig utgångspunkt för indelningen 
i turordningskretsar. 

252 Turordningskretsarna för företrädesrätt till återanställning ändrades under 
utskottsbehandlingen av propositionen på så sä tt att de blev d esamma som kretsarna vid 
uppsägning. Se InU 1973:36 s. 36 ff. 

253 Den fackliga organisationen kan då enligt 25 § 4 st. anställningsskyddslagen liksom enligt 
22 § 2 st. 3 p. samma lag besluta om sammanslagning av samtliga driftsenheter på samma 
ort. 
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resemontörer till skillnad mot verkstadsmontörer.254 Förslaget hade stora 
likheter med turordningskretsarna i då existerande förbundsavtal. De 
turordningskretsar som sedermera infördes i och med 1974 års 
anställningsskyddslag var emellertid betydligt vidare än dessa.255 I 
propositionen till 1974 års anställningsskyddslag framhölls att det fanns skäl 
som talade för att man bestämde turordningen inom en förhållandevis 
omfattande arbetstagargrupp: 

"Att försöka dela upp arbetstagarna i kategorier eller yrkesgrupper eller 
liknande stöter på mycket stora svårigheter, eftersom förhållandena på 
arbetsmarknaden är så skiftande. Ett i lag intaget kategoribegrepp, 
yrkesgruppsbegrepp eller liknande skulle leda till stora 
tolkningssvårigneter i den praktiska t illämpningen. För min del har jag 
kommit till den slutsatsen, att man inte bör överväga någon såaan 
snävare indelning. Jag anser emellertid i nte heller att man bör avstå från 
varje indelning utöver den som följer av indelning efter driftsenhet eller 
ort. Mellan arbetstagargrupper som omfattas av skilda kollektivavtal 
råder oftast så stor a skillnader beträffande bl.a. arbetsuppgifter, att det 
säkerligen skulle te sig främmande att behandla sådana grupper som en 
enhet i turordningsnänseende. Jag föreslår därför att turordningen 
bestäms beträffande varje avtalsområde för sig. De arbetstagare som 
sysselsätts i arbete för vilket ett och samma kollektivavtal g äller skall alltså 
behandlas som en enhet i turordningshänseende. En på detta sätt 
konstruerad turordjyngsregel har den fördelen att den blir förhållandevis 
enkel att tillämpa." 

Turordningskretsen kom därmed att bestå av hela kollektivavtalets 
giltighetsområde för en kollektivavtalsbunden arbetsgivare. Vad som skall 
avses med avtalsområdet kan ibland vara oklart. Detta gäller särskilt på det 
offentliga området, där ofta en rad arbetstagarorganisationer finns 
representerade men anställningsförhållandena regleras i ett gemensamt 
övergripande kollektivavtal. I förarbetena till bestämmelserna om indelning i 
turordningskretsar på det statliga området framhölls att det inte var möjligt att 
generellt tillämpa metoden med kollektivavtalsområde som avgränsning, 
eftersom ett och samma statliga kollektivavtal gällde för så gott som samtliga 
arbetstagare hos en myndighet oavsett deras yrkestillhörighet och 
arbetsuppgifter m.m.257 Trots oklarheterna i detta avseende har endast en tvist 
som rör kretsindelning efter avtalsområde nått Arbetsdomstolen. Domen AD 
1996 nr 149 gällde bland annat inplacering i turordningskretsar av vissa 
hemspråkslärare: 
254 SOU 1973:7 s. 189 f. Det är att märka att utredningens förslag även utgick ifrån att 

anställningstiden skulle beräknas bara inom denna kategori. 
255 I anställningsskyddslagen infördes emellertid kravet på tillräckliga kvalifikationer som 

förutsättning för rätt till fortsatt arbete, vilket kan sägas ersätta de kvalifikationskrav som 
fanns formulerade i de tidigare turordningskretsarna. 

256 Prop. 1973:129 s. 158. 
257 Se kapitel 2. 
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Kommunen hade turordnat ett antal hemspråkslärare såvä l enligt BOK 
423, vilket var en specialbestämmelse, som omfattade alla lärare, som 
efter lärarnas speciella behörighet att undervisa i ett visst hemspråk. 
Kommunen menade att denna indelning stod i överensstämmelse med 
22 § anställningsskyddslagen. Domstolen underkände stadens 
resonemang och menade att lagtexten i 22 § 3 st. anställningsskyddslagen 
förmedlade det klara intrycket att med avtalsområde åsyftades 
kollektivavtalets tillämpningsområde. Särskilt syntes detta framgå av 
ordsammanställningen "en arbetstagarorganisations avtalsområde". 
Domstolen menade att förarbetena gav ett mycket tydligt uttryck för 
att någon annan gruppering av arbetstagarna - utöver indelningen efter 
driftsenhet eller ort - än efter kollektivavtalets giltighetsområde inte varit 
avsedd. I det förevarande fallet skulle turordningsområdet utgöras av 

filtighetsområdet för det mellan staden och lärarförbundet gällande 
ollektivavtalet (AD 1996 nr 149). 

Det är att märka att även bestämmelser i förhandlingsordningar om 
gemensamma förhandlingar etc. kan påverka turordningskretsens utseende. 
Ett exempel är bestämmelser i Omställningsavtalet, som är ingånget mellan 
SAF och PTK.259 Enligt detta avtal företräds tjänstemannaorganisationerna 
inom PTK-området om inte annat avtalas av ett gemensamt organ, PTK-L, i 
frågor om personalinskränkningar. Denna bestämmelse anses medföra en 
gemensam turordningskrets.260 

För indelningen i turordningskretsar efter avtalsområde har medlemskap i 
den avtalsslutande organisationen ingen betydelse. Det avgörande för 
indelningen är att arbetstagarna arbetar med arbetsuppgifter, som avses me d 
avtalet.261 En gemensam turordning skall följaktligen fastställas för 
organiserade i den kollektivavtalsslutande organisationen, för oorganiserade 
och för organiserade i minoritetsorganisationer, som arbetar med 
arbetsuppgifter som avses med kollektivavtalet. Om det finns kollektivavtal på 
LO-området men inte för tjänstemännen, menar Lunning att en 
turordningslista skall upprättas för vardera gruppen av anställda. Han ger 
förklaringen att kravet på tillräckliga kvalifikationer ofta leder till att olika 
turordningar far uppställas för skilda yrkesgrupper. Han menar med samma 
motivering att det även då arbetsgivaren inte brukar vara bunden av 
kollektivavtal skall upprättas olika turordningar.262 Bylund m. fl. anser 
tvärtom att en gemensam turordning då skall upprättas för alla anställda inom 

258 Prop. 1973:129 s. 158. 
259 Se avsnitt 8.3 om turordningsbestämmelser i centrala kollektivavtal. 

Enligt 5 § i Omställningsavtalet. Se vidare avsnitt 8.3 om turordningsbestämmelser i 
centrala kollektivavtal. 
2 § 6 st. anställningsskyddslagen. Regeln om indelning i turordningskretsar efter 
avtalsområde far till följd att en arbetstagare som arbetat inom LO-området och blivit 
befordrad och hamnat i ett annat avtalsområde, i en arbetsbristsituation inte har rätt till 
omplacering till sitt tidigare avtalsområde. 
Lunning, Anställningsskydd, 1989, s. 365. 
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driftsenheten.263 Enligt min mening kan man inte på konsekvenserna av 
tillämpningen av regeln om tillräckliga kvalifikationer grunda några 
antaganden om turordningskretsarnas utseende. En indelning i 
turordningskretsar måste grundas antingen på en tolkning av lagens 
bestämmelser om kretsar eller på kollektivavtal. Detta skulle i vissa 
verksamheter leda till ett mycket stort antal turordningskretsar och skulle 
starkt begränsa de arbetstagares rätt till omplacering som händelsevis har 
kvalifikationer för en omplacering. Bestämmelsen om tillräckliga 
kvalifikationer som villkor för fortsatt anställning tar sikte på en individuell 
prövning, medan bestämmelser om turordningskretsar har generell räckvidd. 

Som framgår av själva lagtexten är regeln tillämplig också vid tillfälligt 
avtalslösa tillstånd.264 

4.1.2 Turordning för varje driftsenhet 
Enligt uttalanden i propositionen till 1974 års anställningsskyddslag måste 
omplaceringarna vid en driftsinskränkning av naturliga skäl begränsas, när det 
var fråga om ett större företag. Om ett företag drev helt olika slag av rörelser 
och driftsinskränkningen bara skulle äga rum i en av dem, borde det normalt 
bara vara arbetstagarna inom den rörelsen som berördes av 
driftsinskränkningen. Samma sak gällde för en personalinskränkning inom en 
viss statlig eller kommunal myndighets verksamhetsområde. 
Turordningskretsen hade därför bestämts till driftsenheten, d.v.s. en sådan del 
av ett företag som var belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och 
samma inhägnade område, d.v.s. fabrik, butik, restaurang o.s.v.265 

Begreppet driftsenhet som turordningskrets har preciserats i 
rättstillämpningen. En av de frågor som har ställts, är om en och samma 
driftsenhet kan sträcka sig över flera orter. 

I AD 1988 nr 100 tolkades begreppet driftsenhet i samband med 
uppsägningar vid en dagstidning mea två redaktioner på olika orter, 
Skellefteå och Umeå. Arbetsdomstolen fann att de två redaktionerna 
skulle anses vara två skilda driftsenheter. Som princip angav domst olen 
att det inte borde anses vara fråga om en och samma driftsenhet, om man 
med ett naturligt betraktelsesätt kunde säga sig att arbetsgivarens 
verksamhet var förlagd till de olika orterna och att de enskilda 
arbetstagarna helt eller åtminstone till väsentlig del hade sin arbetsplats 
förlagd till någon av orterna. Driftsenhetsbegreppet var av närmast 
geografisk karaktär och lagstiftaren hade inte tänkt sig att en driftsenhet 

263 Bylund, Anställningsskyddslagen, 1995, s. 211. 
264 

Formuleringen i 22 § 2 st. 2 p. anställningsskyddslagen är "om arbetsgivaren är eller brukar 
vara bunden av kollektivavtal (min kursivering). 

265 Prop. 1973:129 s. 260. 
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skulle kunna vara förlagd till flera orter. Lagstiftaren hade fäst stort 
avseende vid vilken avgränsning av turordningskretsarna som för de 
berörda arbetstagarna framstod som den mest naturliga och rättvisa. Det 
var möjligt att en sådan tillämpning av reglerna som i fallet i fråga inte 
alltid kunde tillgodose denna synpunkt. Den lösning som lagstiftaren då 
hade anvisat var att parterna ingick kollektivavtal om avsteg från lagen. 

I AD 1993 nr 99 var tvistigt o m sex angivna bussterminaler utgjorde 
självständiga driftsenheter eller om de skulle ingå i driftsenheterna 
Norrtälje, waxholm respektive Björknäs. Domstolen fann att de olika 
ställena var att anse som självständiga driftsenheter. Att en arbetsplats var 
liten och saknade utbyggd adm inistration hindrade inte att den kunde 
betraktas som en egen drifts enhet. De geografiska förhållandena var av 
större vikt. Det hade varit lagstiftarens utgångspunkt att 
turordningskretsarna inte skulle kunna utsträckas till att omfatta mer än 
en ort. 

Domstolen lade i dessa domar om avgränsning av driftsenheten större vikt vid 
de geografiska förhållandena än vid vad som för arbetstagarna framstod som 
det mest naturliga och rättvisa, trots att förarbetena gav visst stöd för att låta 
arbetstagarnas uppfattning vara vägledande vid tolkningen.266 Med tanke på 
att olika driftsenheter på samma ort skall behandlas som en turordningskrets 
bara efter särskild begäran från den fackliga organisationen, framstår 
emellertid begränsningen till orten som rimlig.267 Domstolen har också 
uttryckt förhållandet som att skilda orter utgör en indikation på att det rör sig 
om skilda driftsenheter (AD 1996 nr 56). Av formuleringarna att döma är det 
emellertid inte helt uteslutet att en driftsenhet skulle kunna anses sträcka sig 
över flera orter. 

I vissa fall k an det vara oklart, till vilken av flera definierade driftsenheter 
som en enskild arbetstagare skall anses höra. Lunning har menat att det kan 
ligga närmast till hands att se arbetstagare vilkas arbete inte är fast förlagt till 
en driftsenhet, som t.ex. handelsresande och resemontörer, som knutna till 
den enhet som uppdragen utgår ifrån eller där administrationen sker.268 Om 
en arbetstagare har varit "utlånad" på ett stadigvarande sätt, skall 
arbetstagaren anses tillhöra den driftsenhet där arbetstagaren faktiskt har 
arbetat (AD 1983 nr 33). I AD 1988 nr 32 slog Arbetsdomstolen fast att ett 
geografiskt synsätt skulle tillämpas vad gäller avgränsningen av driftsenheten: 

En serviceingenjör i databranschen hade tillhört arbetsgivarens 
Göteborgskontor i organisatoriskt avseende men haft ett kontor i 
Jönköping som fast utgångspunkt för sitt arbete. Arbetsdomstolen 
menade att arbetstagaren skulle anses tillhöra driftsenheten i Jönköping 

I prop. 1973:129 s. 157, framhölls att det var av stor betydelse a tt på denna punkt ha en 
regel som så långt som möjligt kunde accepteras av alla arbetstagarkategorier. 
Se 22 § 2 st. 3 p. anställningsskyddslagen och nedan. 

268 Lunning, Anställningsskydd, 1989, s. 364. 
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och inte kunde kräva att bli omplacerad till G öteborg med motiveringen 
att han tillhörde den turordningskretsen. Begreppet driftsenhet var av 
närmast geografisk karaktär och in te ett begrepp som hänförde sig till en 
teoretisk struktur. Att utgå ifrån den organisatoriska enheten skulle 
utgöra en principiell förängpng av begreppet driftsenhet, som inte hade 
något stöd i lagförarbetena (AD 1988 nr 32). 

Mycket aktuell är frågan om till vilken turordningskrets en arbetstagare skall 
anses höra vid så kallat distansarbete. Distansarbete kan sägas karakteriseras av 
dels att arbetet utförs på avstånd från någon form av huvudarbetsplats och 
dels att informationsteknik används.270 Här blir principerna för indelning i 
turordningskretsar ställda på sin spets, eftersom ett geografiskt synsätt kan 
leda till att en distansarbetande blir placerad i en egen turordningskrets. Det 
finns då inget rättsligt skydd mot att en arbetsgivare bestämmer arbetsbristen 
till en misshaglig distansarbetande arbetstagare. 

Arbetsdomstolen nyanserade i domen AD 1988 nr 100 något sitt 
geografiska synsätt när det var fråga om distansarbete: 

"Man kan t.ex. fråga sig hur man skall bedöma fall i vilka arbetstagarna 
inte har någon Tast arbetsplats, som fallet kan vara t.ex. med 
resemontörer och handelsresande, eller när arbetet är organiserat som s.k . 
distansarbete. Likväl finns det enligt Arbetsdomstolens mening inte 
utrymme för att gå så långt i riktning mot vad som skulle kunna kallas ett 
organisatoriskt synsätt som SJF vill göra med sikte på sitt eget 
verksamhetsområde. Om man på det sättet låter sådana omständigheter 
som graden av central ledning av arbetet, integrationen av olika led i en 
produktionsprocess och uppläggningen av personaladministrationen bli 
avgörande, nar man enligt domstolens uppfattning avlägsnat sig från det 
driftsenhetsbegrepp som åsyftades av lagstiftaren och försatt sig i en 
situation där man i realiteten inte längre har några fasta kriterier för 
bestämmande av begreppets innebörd." 

I direktiven till distansarbetsutredningen ingick att klarlägga de hinder för 
distansarbete som fanns i lagstiftningen och att skapa ett ändamålsenligt 
rättsligt skydd för den enskilde vid sådant arbete.271 I sitt betänkande framhöll 
utredningen att turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen tycktes ha 
utformats med konventionellt organiserade och större arbetsplatser för 
ögonen och att begreppet driftsenhet inte var helt anpassat till de förhållanden 
som kunde uppstå vid distansarbete. Det geografiska synsättet borde inte gälla 
i dessa fall.272 I sina förslag till åtgärder diskuterade utredningen möjligheten 
att upprätta avtalsturlistor för situationen, men menade att detta inte skulle 

269 I AD 1993 nr 197 ställdes på ett liknande sätt frågan om Arboga eller Eskilstuna skulle 
räknas som driftsenhet för ett par serviceingenjörer. Arbetsdomstolen avdömde emellertid 
målet utan att ta ställning till fragan om rätt driftsenhet. 

270 Dir. 1997:83, s. 448. 
271 

Dir. 1997:83, s. 446. 
272 SOU 1998:115 s. 90 ff. 
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lösa problemen, eftersom en avtalsturlista dels förutsatte att arbetsgivaren var 
bunden av kollektivavtal och dels att svårigheter kunde möta om 
fackföreningarna försökte få till stånd avtalsturlistor som utvidgade 
turordningskretsarna, eftersom arbetsgivarsidan normalt inte hade något att 
vinna på en sådan överenskommelse.273 En annan möjlighet skulle vara att 
ingå kollektivavtal om att distansarbetande arbetstagare skulle anses tillhöra 
huvudarbetsplatsen. Utredningens förslag var emellertid att lagtexten skulle 
tillföras en ny mening som angav att enbart den omständigheten att en 
arbetstagare hade sin arbetsplats förlagd till sin egen bostad inte skulle 
medföra att den arbetsplatsen utgjorde en egen driftsenhet. Det föreslagna 
tillägget till lagtexten skulle innebära ett förtydligande av fall där det skulle 
vara befogat att göra undantag från det geografiska synsättet. 

4.1.3 Gemensam turordning för flera driftsenheter 
på samma ort 
I förarbetena till 1974 års anställningsskyddslag framhölls att frågan om 
turordningskretsens omfattning kunde vara svårbedömd, om en rörelse var 
uppdelad på flera driftsenheter, som var belägna på samma ort. I många 
sådana fall skulle det sannolikt vara mest naturligt, att en driftsinskränkning 
inom en driftsenhet inte fick återverkningar på andra driftsenheter. I andra 
fall kanske arbetstagarna brukade flyttas mellan de olika enheterna på ett 
sådant sätt att det föreföll mest naturligt att se dem som en enhet.274 Det var 
av stor betydelse att på denna punkt ha en regel som kunde accepteras av alla 
arbetstagarkategorier. Problemet fick sin lösning genom att man ställde upp 
en huvudregel om att turordningen skulle bestämmas inom varje driftsenhet 
för sig, samtidigt som man genom en tilläggsregel gjorde det möjligt att 
bestämma gemensam turordning för samtliga driftsenheter på orten. Att träffa 
detta val genom att ställa upp kriterier i lagtext föreföll enligt 
departementschefen omöjligt. I stället gavs den arbetstagarorganisation, i 
förhållande till vilken arbetsgivaren var eller brukade vara bunden av 
kollektivavtal, rätten att bestämma att en gemensam turordning skulle 
upprättas för hela orten vad gällde organisationens avtalsområde.275 

Utredningen menade med hänvisning till prop. 1973:129 s. 160 att det var denna lösning 
som lagstiftaren hade anvisat. Enligt min mening är det inte riktigt. Lagstiftaren hänvisade 
parterna att på förbundsnivå ingå kollektivavtal om bestämmelser om turordningen. 

274 
Rapporten Samarbetsavtal? s. 37, innehöll ett förslag om att möjligheten att slå samman flera 
driftsenheter på en ort skulle avskaffas. I stället föreslogs en regel om att en arbetstagare 
inom ett år från omplaceringen skulle ha rätt att vid eventuell uppsägning på grund av 
arbetsbrist på begäran hänföras till den tidigare driftsenheten. 

?7S 
Prop. 1973:129 s. 157 f. 
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Till lagens huvudregel om att en turordningskrets skulle upprättas för 
varje driftsenhet och avtalsområde fogades i enlighet med det nyss sa gda en 
tilläggsregel för de fall då arbetsgivaren har flera driftsenheter på samma ort. 
På en kollektivavtalsbunden arbetstagarorganisations begäran kan inom 
organisationens avtalsområde samtliga driftsenheter på samma ort slås 
samman till en turordningskrets.276 Det är att märka att sammanslagningen då 
gäller endast de arbetstagare som arbetar med uppgifter som faller inom den 
kollektivavtalsslutande organisationens avtalsområde, men bland dem kan 
finnas såväl oorganiserade arbetstagare som arbetstagare som är organiserade i 
en annan organisation utan kollektivavtal. Den gemensamma turordningen 
skall omfatta samtliga driftsenheter på orten och organisationen kan därför 
inte med stöd av lagregeln välja att slå samman bara ett begränsat antal av 
dem.277 Hemström har påpekat att möjligheten att slå samman olika enheter 
på samma ort kan ge både arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen 
fördelar. Genom en sammanslagning av flera enheter kan arbetsgivaren få 
tillgång till t.ex. mer kvalificerade arbetstagare och därefter göra avsteg från 
listan till förmån för dessa enligt kvalifikationsregeln. Den fackliga 
organisationen kan tänkas ha egna organisationsegoistiska intressen av att dra 
in flera enheter. Genom att dra in en enhet med relativt många oorganiserade 
kan den fackliga organisationen enligt Hemström tänkas skydda sina egna 
medlemmar.278 

I förarbetena finns inte någon definition av begreppet "samma ort", men i 
rättspraxis har innebörden av begreppet diskuterats utförligt. 

I AD 1984 nr 4 gällde frågan om de två orterna Mjällom och Nordingrå 
Vallen i Kramfors kom mun skulle räknas som en ort eller som två skilda 
orter. Arbetstagarsidan argumenterade utifrån att anställningsskyddslagen 
var en skyddslagstiftning till förmån för arbetstagarna och menade att 
tolkningen borde vägledas av detta: Lagstiftaren hade givit 
arbetstagarorganisationen rätt att ta ställning till hur lagens syfte Däst 
skulle tillgodoses genom att begära gemensam turordningslista, då 
arbetsgivaren hade flera driftsenheter på samma ort. Mot den 
bakgrunden och vid det förhållandet att det inte fanns ett entydigt 
ortsoegrepp, borde arbetstagarsidans uppfattning i frågan väga tungt. 
Domstolen menade emellertid att den nade att genomfora en renodlad 
lagtolkning, vilken skulle genomföras på sedvanligt sätt utan att man på 
sätt som arbetstagarsidan varit inne på, skulle ge principiellt försteg å t 
arbetstagarsidans inställning. Domstolen konstaterade att man av 
förarbetena inte direkt kunde sluta sig till något om eg^vidsträcktare eller 
mer begränsad innebörd hos begreppet samma ort. Det faktum att 

En bestämmelse med motsvarande innehåll vad gäller rätten till återanställning finns i 27 § 3 
st. anställningsskyddslagen. 
Ingenting hindrar naturligtvis att parterna ingår ett avtal om ett annat sätt att slå samman 
enneterna. 

278 Hemström, Fackföreningarna och de anställda, 1981, s. 35. 
y jq  

Prop. 1973:129 s. 157 f. och 260 f. samt InU 1973:36 s. 38 ff. 
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driftsenheten var det primärt avgörande och att regeln om gemensam 
turordning hade karaktären av tilläggsregel, talade emellertid för en 
restriktiv tolkning av begreppet ort. Domstolen lät sig vägledas av att den 
topografiska kartan gav intryck av två olika befolkningskoncentrationer 
ocn att de två orterna i offentliga pub likationer var up ptagna som olika 
orter. De två orterna, som låg p å tolv-tretton kilometers avstånd från 
varandra, skulle betraktas som olika orter och de två driftsenheterna fick 
därmed inte slås ihop till en gemensam turordningskrets. 

I AD 1984 nr 59 gällde frågan ifall LKAB:s driftsenheter i Kiruna och 
Svappavaara (som var belägna på 46 kilometers avstånd från varandra) 
kunde anses vara belägna pa samma ort. Domstolen menade att 
bedömningen av om två platser utgjorde skilda orter eller låg på samma 
ort skulle vara allmängiltig. Den skulle inte få utfalla olika beroende på 
vilket företag det var fraga om och hur detta hade organiserat sin 
verksamhet. Vägledning för tolkningen kunde inte - så som 
arbetstagarsidan hade menat - hämtas från hur begreppet or t tolkades i 
andra författningar eller i 14 § anställningsskyddslagen som rörde förbud 
i vissa fall mot rörflyttning av en arbetstagare u nder uppsägningstiden. 
Inte heller kunde ett starkt organisatoriskt samband mellan två 
driftsenheter föranleda att de skulle anses tillhöra samma ort. Likaså 
saknade det intresse i målet a tt arbetsgivaren tidigare hade tillmötesgått 
en begäran från en facklig organisation om gemensam turordning för de 
bägge driftsenheterna. I den mån det förelåg speciella förhållanden inom 
ett företag eller en bransch som kunde motivera andra 
turordningsprinciper än lagens, fanns möjligheten att sluta kollektivavtal 
om avvikelser från lagens regler. Det rådde enligt domstolen ingen tvekan 
om att de två samhällena i fråga var två olika orter. 

I och med dessa två domar har Arbetsdomstolen givit begreppet "samma ort" 
en - åtminstone för glesbygder - snäv definition. Domstolen har hållit fast 
vid sin betoning på det geografiska synsättet och har ställt sig avvisande till att 
med hänsyn till syftet med lagstiftningen vidga turordningskretsarna och 
därmed genomslaget för principen om turordning efter anställningstid och 
ålder. 

Arbetsdomstolen har även preciserat innebörden i uttrycket "samma ort" i 
fråga om olika städer som var belägna relativt nära varandra: 

Vid indelningen i turordningskretsar hade en arbetsgivare so m bedrev 
verksamhet i Lund, Helsingborg, Höör och Trelleborg betraktat dessa 
städer som olika orter. Arbetsdomstolen framhöll att språkbruket var 
avgörande för tolkningen. Sådana förhållanden som att orter låg på 
pendelavstånd från varandra, hade goda kommunikationer eller 
gemensam arbetsmarknad var utan betydelse. M ot denna bakgrund var 
det tämligen självklart at t Lund, Helsingborg, Höör och T relleborg var 
olika orter (AÖ 1993 nr 45). 

I fråga om storstadsområden har Arbetsdomstolen i AD 1993 nr 99 gett 
riktlinjer för tolkningen av begreppet samma ort: 

AD 1993 nr 99 gällde ett större antal bussterminaler ino m Stockholms 
län, som arbetsgivaren menade låg på skilda orter. Eftersom parterna i nte 
hade reglerat fragan i kollektivavtal, genomförde domstolen en renodlad 
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lagtolkning. Redan med tillämpning av de bedömningsgrunder som 
framgick av tidigare rättsfall mena de domstolen att flera av d e i målet 
berörda platserna måste anses var a belägna på olika orter. Det kunde inte 
anses sta i överensstämmelse med allmänt språkbruk att låta olika 
områden på lång t avstånd från varandra inom Stockholmsområdet vara 
"samma ort". Det enklaste och enda lätt tillämpliga sättet att avgränsa en 
ort var att ta hänsyn till kommunindelningen. Bromma, Brännkyrka, 
Hammarby, Hornsberg och Södermalm måste därför genom sin 
sammanhängande befollmings- och bebyggelsestruktur sa mt tillhörighet 
till samma kommun anses ingå i samma ort. 

Arbetsdomstolen har stött sig på vad den anser vara allmänt språkbruk vid 
avgörandet av vad som skall anses vara samma ort. Ett alternativ till allmänt 
språkbruk, som skulle kunna ligga nära till hands i sammanhanget vore att 
definiera samma ort som det område som ligger inom pendelavstånd. Det 
alternativet har emellertid domstolen ställt sig avvisande till. 

4.1.4 Turordning för varje arbetsgivare 
Den yttre gränsen för turordningskretsen enligt lag är arbetsgivaren som 
juridisk person.280 Som "arbetsgivare" har definierats den fysiska eller juridiska 
person hos vilken en arbetstagare tagit anställning (AD 1984 nr 141). Varje 
bolag eller ekonomisk eller ideell förening, som framstår som arbetsgivare, 
skall utgöra en egen turordningskrets. Regeln om gemensam turordning för 
alla driftsenheter på samma ort kan därför inte tillämpas, när de aktuella 
driftsenheterna tillhör olika arbetsgivare, även om äganderätten till de olika 
juridiska personerna är samlad hos en person eller ett koncernföretag.281 

Turordningskretsens omfattning kan därför påverkas av fusioner och 
bolagiseringar.282 En bolagisering kan till exempel omintetgöra de fackliga 
organisationernas möjligheter att slå samman flera driftsenheter på samma ort. 
I och med att två driftsenheter görs till olika juridiska personer stängs 
möjligheten till sammanslagning av dem. Lunning har menat att om en 
arbetsgivare har ombildat sitt bolag inför en förestående driftsinskränkning i 
syfte att urholka turordningsreglerna, får det antas att Arbetsdomstolen vid 
tvist bortser från den gjorda ombildningen.283 Lunning framhåller emellertid 
samtidigt att det självfallet kan finnas kollektivavtal med ett vidsträcktare 

Se Lunning, Anställningsskydd, 1989, s. 366 f. 
281 Eklund anser att arbetsgivarna i hans undersökning förvånande ofta gått med på gemensam 

turordning för flera dotterbolag, trots att det enligt hans mening förmodligen strider mot 
lagen: "Lagstiftaren svävar på målet, men de flestal^edömare menar att det inte är tillåtet", 
Lag & Avtal 1992:3 s. 25. 
Eklund, Bolagisering, 1992, s. 21, definierar bolagisering som att ett företag skiljer ut en del 
av verksamheten i t.ex. befintliga divisioner eller avdelningar och sätter dem på bolag. 

283 Med hänvisning till prop. 1981/82:71 s. 62 f. samt AD 1986 nr 50 och 144. 

104 



arbetsgivarbegrepp än anställningsskyddslagens, vilka kan åberopas när det 
inte är till nackdel för de anställda.284 

Eklund menar att arbetsgivarbegreppet i anställningsskyddslagen delvis 
vilar på den grunden att en utvidgad omplaceringsplikt inte kan få kränka en 
annan arbetstagares rätt. Det ligger enligt honom i öppen dag att andra 
arbetstagares ställning kan äventyras, om arbetsbrist i ett bolag skall få 
åberopas till stöd för att säga upp arbetstagare i ett annat bolag. Han menar 
emellertid samtidigt att de lokala parterna bör få träffa en koncernturlista om 
de så önskar och att detta kan motiveras på samma sätt som dispositiviteten 
hos anställningsskyddslagstiftningen i allmänhet - att det inte går att ställa 
upp en handlingsmodell som passar alla i arbetslivet uppdykande fall.285 

Förslag har framförts från fackföreningshåll om att utvidga 
turordningskretsarna till att omfatta driftsenheter, som tillhör andra företag 
inom samma koncern. Organisationerna menade att det framstod som 
orättvist och främmande för arbetstagarna, när en driftsinskränkning 
drabbade dem som hade lång anställningstid framför de yngre, om de 
arbetade på formellt sett olika företag på samma ort, men verksamheten 
bedrevs på ett sådant sätt att det till det yttre och för ett praktiskt synsätt 
tedde sig som en och samma eller åtminstone en sammanhållen verksamhet. 
Förslag om utvidgning av turordningskretsarna har emellertid avvisats av 
lagstiftaren.286 I propositionen till 1982 års anställningsskyddslag gjordes det 
gällande att det redan fanns möjligheter att med rättsliga medel inskrida mot 
försök att kringgå lagen genom juridiska ombildningar av företagen. Frågan 
om turordningskretsarnas omfattning borde därför hellre lösas genom 
kollektivavtal. Mot detta har invänts i ett senare betänkande att det inte finns 
något exempel från Arbetsdomstolens rättstillämpning där en uppsägning har 
underkänts på en sådan grund.287 1 1982 års proposition förde man även fram 
argumentet att en utvidgning av turordningskretsen till företag inom samma 
koncern skulle innebära en åtskillnad mellan arbetsgivarens 
omplaceringsskyldighet enligt 7 § och turordningskretsen enligt 22 § 
anställningsskyddslagen och att utsträcka omplaceringsskyldigheten utanför 
det enskilda företagets gränser skulle vara att ta ett alltför stort steg.288 

Arbetstagarsidan har senare återkommit till kravet på att lagen skall ge de 
fackliga företrädarna möjlighet att begära gemensam turordning över 
bolagsgränserna för koncernbolag på samma ort, åtminstone i de fall där 

Lunning, Anställningsskyddslagen, 1989, s. 29. 
285 Eklund, Bolagisering, 1992, s. 227 ff. 

Se kapitel 2 och Eklund, Turordning i koncerner, 1993, s. 51. 
287 SOU 1994:141 s. 397. 
288 Prop. 1981/82:71, s. 57 ff. 
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bolagiseringen var en ren pappersprodukt, där arbetstagarna efter 
bolagiseringen fortsatte att arbeta som tidigare utan några märkbara yttre 
förändringar. I SOU 1994:141 har diskuterats koncerngemensamma 
turordningsregler, vilka innebär att turordningsreglerna skall tillämpas på 
samma sätt och med samma verkan som om samtliga bolags anställda varit 
anställda hos samma arbetsgivare på respektive ort.289 I utredningen 
diskuterades giltigheten av sådana avtal. 

4.1.5 Sammanfattning och kommentarer 
En utgångspunkt i lagstiftningen har varit att genomslaget för 
skyddsprincipen blir större, ju större turordningskretsen görs. 

I rättspraxis kan skönjas två tendenser vad gäller indelningen i 
turordningskretsar. Den ena är att domstolen har hållit fast vid en renodlad 
lagtolkning utan att gå in på syftet med lagstiftningen eller sedvänjan på orten 
etc. Den andra tendensen är att man i rättstillämpningen betonat ett 
geografiskt synsätt till skillnad från ett organisatoriskt. En geografisk 
indelning är typiskt sett inte på samma sätt som en organisatorisk påverkbar 
av arbetsgivarens omdispositioner och risken för manipulationer är därför 
mindre än vid ett organisatoriskt synsätt. Rättsutvecklingen kan å andra sidan 
eventuellt sägas inte ha följt med i den förändring av arbetslivet som 
datoriseringen frambringat, till exempel i fråga om utvecklingen av 
distansarbete. Skyddsprincipen riskerar att få ett svagt genomslag i denna typ 
av arbete i den mån man håller fast vid ett geografiskt synsätt vid 
bestämningen av turordningskretsarna. 

Reglerna om att den yttre kretsgränsen skall gå vid arbetsgivaren medger 
däremot att arbetsgivaren kan förändra kretsindelningen genom fusioner och 
bolagiseringar. Förslag om lagstiftning om vidgade kretsar från arbetsgivaren 
till koncernen har avvisats med hänvisning till möjligheten att ingå 
kollektivavtal koncernvis. 

Genom rätten att besluta om sammanslagning av driftsenheter på samma 
ort och om avtalsområdenas omfattning kan de fackliga organisationerna 
vidga genomslaget för senioritetsprincipen. De fackliga organisationerna kan 
även genom förändringar i sin organisationsstruktur eller i 
förhandlingsordningar påverka turordningskretsarnas storlek. Sådana beslut 
kan även påverka de oorganiserades ställning. I rättstillämpningen har gjorts 
en relativt snäv tolkning av begreppet "ort" när det gällt den fackliga 
organisationens rätt att slå samman olika driftsenheter på samma ort. 

289 SOU 1994:141, s. 475 £ 
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4.2 Arbetsplatsundersökningen 

På det stora flertalet arbetsplatser i undersökningen följdes reglerna om 
indelning i turordningskretsar i 22 § anställningsskyddslagen, d.v.s. 
indelningsgrunderna var avtalsområde, driftsenhet - eventuellt med 
sammanslagning av flera driftsenheter på samma ort - och arbetsgivare. 
Undantag var de branscher med specialiserad yrkesutbildad arbetskraft på 
LO-området, som följde turordningsbestämmelser i förbundsavtal om 
indelning efter yrkesgrupper. En annan indelning i turordningskretsar än 
lagens tillämpades även av kommunala/landstingskommunala arbetsgivare, 
där avvikelser fanns i lokala bestämmelser eller hade gjorts i kollektivavtal om 
turordningskretsar för tillfället i fråga. På de statliga arbetsplatserna 
tillämpades turordningsavtalet för arbetstagare hos staten (TurA-S) med 
kraftigt avvikande regler om turordningskretsar. Hur lagens regler om 
turordningskretsar tillämpats och de diskussioner de eventuellt givit upphov 
till på arbetsplatserna redovisas nedan uppdelat på typ av arbetsgivare. 
Redogörelsen inleds med det privata området där tjänstemannaområdet och 
LO-området diskuteras var för sig. 

4.2.1 Tjänstemannaområdet inom den privata 
sektorn 
Varslet på DATAB gällde bara tjänstemännen. Den enda diskussion som 
fördes om turordningskretsar på arbetsplatsen gällde avtalsområdet. Mellan 
tjänstemän och kollektivanställda fanns grå zoner: De som arbetade med till 
exempel mottagningskontroll och reparationer av datautrustning var 
kategoriserade som direkt personal av arbetsgivaren men var medlemmar i 
SIF. Det rådde en gammal motsättning mellan Metall och SIF om vem som 
skulle organisera dem och därmed om vilken turordningskrets de skulle 
tillhöra. SIF försökte få över dessa befattningar till sin turordningskrets.290 

På DATAB var tjänstemännen organiserade i SIF och CF. Dessa två 
förbund ingick i PTK, Privattjänstemannakartellen, vilken år 1994 ingick 
avtal med SAF om rikdinjer för personalminskningar, det s.k. 
Omställningsavtalet. Förhandlingarna om driftsinskränkning inleddes strax 
efter det att Omställningsavtalet hade ingåtts. CF:s företrädare hade varit 

Genom att dra in dessa befattningar till sin turordningskrets ökar organisationen 
omplaceringsmöjligheterna för arbetstagare inom det egna avtalsomradet, vilkas 
arbetsuppgifter har försvunnit. 
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osäker på om det var möjligt att tillämpa avtalet, eftersom det hade antagits så 
nyligen.291 Omställningsavtalet innehöll en föreskrift om att de olika 
arbetstagarorganisationerna skulle företrädas av ett gemensamt organ, PTK-L. 
I och med att förhandlingarna skulle föras gemensamt, kom alla de i PTK 
ingående organisationerna att ingå i samma turordningskrets. Arbetsgivaren 
och CF hade varit positiva till avtalet, men SIF hade inte välkomnat det. SIF:s 
företrädare menade att Omställningsavtalet nästan krävde att parterna 
upprättade en avtalsturlista. CF:s företrädare menade att en strikt tillämpning 
av anställningsskyddslagen skulle ha varit ofördelaktig såväl för de egna 
medlemmarna som för arbetstagarna över huvud taget och för företaget. 
Hänsyn måste tas till kompetens och begåvning för en befattning. CF:s 
medlemmars medelålder var betydligt lägre än de övrigas -70 procent av 
medlemmarna var under 35 år och de hade korta anställningstider.(CF). 
Personalchefen menade att det var förvånande att CF inte hade brutit sig ur 
kartellen. 

Enligt Omställningsavtalet kunde företaget träffa överenskommelse med 
varje tjänstemannaorganisation för sig, om tjänstemännen inte kunde 
uppträda gemensamt genom PTK-L.292 CF:s representant menade att 
konsekvenserna av denna regel var svåröverskådliga, eftersom bestämmelsen 
måste innebära att medlemmarna i varje organisation i sådana fall skulle 
utgöra en turordningskrets för sig, samtidigt som CF:s och SIF:s medlemmar i 
viss mån innehade samma befattningar. Om CF undertecknade en 
överenskommelse om turordningen och därmed räddade några av sina 
medlemmar, var det då oberoende av SIF:s beslut? Frågan skulle kunna 
uppstå även på andra områden. Det hade till exempel tidigare funnits en klar 
skiljelinje mellan arbetare och tjänstemän, men så var inte längre fallet.(CF) 

Knowhovu IT ingick i en koncern och en fusion hade nyligen genomförts 
med ytterligare ett bolag. De bolag som sedan tidigare hade tillhört 
koncernen slogs ihop till en gemensam turordningskrets inom orten, medan 
det uppköpta företaget fick utgöra en egen turordningskrets. De olika 
enheterna i Stockholm slogs ihop till en gemensam turordningskrets och de 
fackliga organisationerna hade även försökt slå samman Malmö-Lund-
området till en gemensam krets, men arbetsgivaren hade motsatt sig detta. 

På Knowhow IT innehade alla anställda befattningar som tjänstemän och 
de fackligt organiserade arbetstagarna tillhörde SIF eller SACO. Systemerare 
och programmerare tillhörde oftast SACO, medan administratörer inom 

DATAB skulle, eftersom Omställningsavtalet tillämpades på arbetsplatsen, kunna redovisas 
under kapitlet om indelning i turoraningskretsar enligt avtal. Att det redovisas här hänger 
samman med att inget lokalt avtal ingicks, utan arbetsgivaren tillämpade lagens regler. 

292 Omställningsavtalet § 5. 
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ekonomin, växeln, receptionen, assistenter och sekreterare samt vaktmästare 
tillhörde SIF. Alla dessa yrkesgrupper ingick i samma turordningskrets oavsett 
avtalsområde.293 Bara ett fåtal arbetstagare var oorganiserade. 
Sammanslagningarna till stora turordningskretsar fick motsägelsefulla effekter. 
För det första innebar de stora organisatoriska enheterna att arbetsgivaren vid 
bemanningen av organisationsplanen fick tillgång till dem som ansågs mest 
kvalificerade inom ett mycket omfattande område. För det andra innebar den 
att genomslaget för anställningstid och ålder i princip ökade, eftersom 
omplaceringsmöjligheterna vidgades. För det tredje innebar den vidsträckta 
turordningskretsen att frikvotsregeln, som även den kom till användning, fick 
en mindre betydelse än den hade kunnat få med mindre turordningskretsar. 
För de båda arbetstagarorganisationernas del blev resultatet att en något 
mindre andel av SACOrs medlemmar än av SIF:s medlemmar blev uppsagda. 

Verksamheten på Försäkringsbolaget skulle från och med årsskiftet komma 
att delas upp på olika bolag: "Liv" och "Sak" skulle komma att bli skilda bolag 
och därmed skulle de anställda också hamna i olika turordningskretsar. Detta 
innebar att det i framtiden skulle komma att bli klara gränser mellan bolagen 
vad gällde turordningslistorna och att omplaceringsmöjligheterna skulle 
komma att minska.294(FTF) Vid de aktuella uppsägningarna ingick emellertid 
"liv" och "sak" i samma bolag och de båda enheterna kom därför att ingå i 
samma turordningskrets. 

På Försäkringsbolaget blev skillnader i kvalifikationer och anställningstider 
mellan medlemmarna i en nybildad SACO-förening och medlemmarna i den 
allmänna tjänstemannaorganisationen, Försäkringstjänstemannaförbundet, 
FTF, ett tvisteämne. För FTF och SACO-föreningen, vars medlemmar 
mestadels hade lång anställningstid, gällde olika kollektivavtal. Vid 
indelningen i turordningskretsar drev FTF igenom separata turordningslistor 
för de båda organisationerna, vilket medförde att FTF:s medlemmar inte 
kunde bli utkonkurrerade av SACO-medlemmarna.(SACO) Den lokala 
SACO-organisationen, som var en liten organisation och vars medlemmar 
hade både längre anställningstider och högre kvalifikationer än FTF:s 
medlemmar, hade ursprungligen velat ha en gemensam lista.(SACO) SACOrs 
ombudsman hade emellertid ansett att organisationen inte borde ta strid i 
frågan, eftersom SACO:s medlemmar generellt sett förlorade på en gemensam 
lista på grund av sina kortare anställningstider. Den lokala organisationen 
beslöt då att acceptera det alternativ som den menade generellt gynnade 

293 Såvitt SAC O: s företrädare kände till, gällde inte något särskilt turordningsavtal för 
arbetsplatsen. 

294 Med omplacering avses, när inget annat anges, omplacering enligt 22 § 
anställningsskyddslagen. 
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organisationen, d.v.s. separata listor. (SACO) Beslutet fick till exempel som 
konsekvens att en tidigare chef som var medlem i SACO och numera arbetade 
med enklare arbetsuppgifter "med alldeles för hög lön" och hade velat bli 
omplacerad till tjänster som tillhörde FTF:s område, inte kunde få bli det på 
grund av den nya kretsindelningen, (ag) Även de oorganiserades ställning 
påverkades av indelningen. De hamnade av hävd på den största 
organisationens turordningslista, i detta fall på FTF:s lista. SACO ansåg att 
oorganiserade arbetstagare som arbetade med akademikeruppgifter borde 
placeras på SACO:s lista, men så hade det inte blivit. FTF ville enligt SACO:s 
representant ha kvar de oorganiserade arbetstagarna i sin krets, för att kunna 
matcha sina medlemmar mot dem.(SACO) Slutresultatet vad gäller 
uppsägningar för de olika organisationerna var emellertid att antalet uppsagda 
i varje organisation stod i proportion till antalet medlemmar. De 
oorganiserade blev uppsagda i något högre grad än de organiserade. FTFrs 
företrädare menade att det i fråga om en oorganiserad arbetstagare skulle ha 
gått bättre i förhandlingarna om han hade varit organiserad. 

Hos Grossisten hade delar av verksamheten tidigare tillhört kooperationen 
och tjänstemän och arbetare hade tidigare varit organiserade i samma fackliga 
organisation. Den gemensamma fackliga organiseringen hade emellertid 
försvunnit i och med försäljningen till ett privat bolag. Tradingbolaget ville 
enligt HTF:s företrädare inte förhandla med "det gamla konsumfacket", 
eftersom 90 procent av de anställda i bolaget var medlemmar i HTF. När två 
driftsenheter på samma ort slogs ihop, kom turordningskretsen därför att 
inkludera tjänstemän från såväl båda driftsenheterna som båda 
organisationerna. HTF:s företrädare motiverade sammanslagningen med att 
det var önskvärt att arbetstagarna visste att alla blev lika behandlade.(HTF) 

Hälsovårdscentralen hade enheterna A och B belägna på samma ort och av 
dessa hade enheten A förlorat sitt kontrakt och måste läggas ned. Alla 
anställda på enheten A skulle följaktligen ha kunnat sägas upp. I stället slog 
man emellertid ihop avtalsområdena på enheterna inom orten, d.v.s. de båda 
centralerna, till samma turordningskrets och därefter tillämpades 
frikvotsregeln. På detta sätt kunde arbetsgivaren välja vilka arbetstagare han 
skulle behålla inom var och en av de mycket små turordningskretsar som 
uppstod. Sammanslagningen fick stor betydelse för vilka arbetstagare som 
blev uppsagda.295 

Se kapitel 7 om frikvotsregeln. 
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4.2.2 LO-området inom den privata sektorn 
På LO-sidan på arbetsplatserna inom industrin följdes lagens regler om 
turordningskretsar och några diskussioner om indelning i kretsar hade på 
flertalet av dessa arbetsplatser inte förts. Diskussioner uppstod här främst om 
sammanslagning från de fackliga organisationernas sida av olika enheter på 
samma ort. 

Hos Hissinstallatören hade arbetsgivaren velat ha olika turordningskretsar 
för de olika Stockholmsregionerna, men Metall hade genomfört en 
sammanslagning av arbetsgivarens driftsenheter i hela Storstockholm. 
Diskussioner uppstod även om en annan indelning i kretsar som var snävare 
än lagens. Arbetsgivaren hade nämligen föreslagit olika turordningskretsar för 
de olika yrkesinriktningarna service, installation och ombyggnad. Den 
fackliga organisationen gick emellertid inte med på någon överenskommelse 
om indelning i sådana kretsar. Den ansåg att dessa olika kategorier borde ingå 
i samma turordningskrets, eftersom ungefär samma kvalifikationer krävdes för 
de olika arbetsuppgifterna och eftersom de anställda lärde upp sig på 
arbetsplatsen. (Metall) 

Grossisten bestod på LO-sidan av tre enheter på samma ort - det egna 
ursprungliga företaget samt två lagerenheter av ett uppköpt kooperativt 
företag. Dessa kom alla tre efter begäran från den fackliga organisationen att 
ingå i samma krets. 

4.2.3 Sammanfattning och kommentarer 
Såväl arbetsgivaren som de fackliga organisationerna kunde genom 
förändringar i sin organisation påverka indelningen i turordningskretsar. 
Arbetsgivaren kan påverka indelningen i turordningskretsar efter arbetsgivare 
genom bolagiseringar och fusioneringar. De fackliga organisationerna kan 
påverka indelningen efter avtalsområde genom att göra förändringar i sin 
organisationsstruktur eller i förhandlingsordningar. 

De fackliga organisationerna på arbetsplatserna i den empiriska 
undersökningen hade i de flesta fall när detta var aktuellt använt sig av sin 
möjlighet att slå samman olika driftsenheter på samma ort till en 
turordningskrets och detta även när det gällde hela Stockholmsområdet. 
Organisationernas avsikt med sammanslagningen var att öka genomslaget för 
senioritetsprincipen. Arbetsgivaren var ibland motståndare till en 
sammanslagning men förordade den ibland. Konsekvenserna av 
sammanslagningarna blev ibland att skyddsprincipen fick större genomslag 
och ibland tvärtom att kvalifikationskravet fick större genomslag. Vilken 
verkan de stora turordningskretsarna fick, var beroende på i vilken mån 
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arbetets organisation och förändringar i denna innebar att arbetstagares 
kvalifikationer prövades enligt regeln om tillräckliga kvalifikationer och på om 
frikvotsregeln användes. 
Konsekvenserna av vidgade kretsar beror på tillvägagångssättet i övrigt vid 
nedskärningarna. Detta kommer att framgå av följande kapitel. 

112 



5 Turordning efter anställningstid och 
ålder 

I direktiven till Åmanutredningen fokuserades intresset till de äldre 
arbetstagarnas problem. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder borde vidtagas 
bland annat för att öka deras möjligheter att behålla sin anställning. Sådana 
åtgärder skulle emellertid kunna medföra risk för att arbetstagare sades upp 
innan de uppnått den ålder där skyddet var tänkt att inträda. I direktiven 
lades därför tonvikten på att undersöka om de arbetsmarknadspolitiska 
åtgärderna behövde kompletteras med lagstadgad trygghet i anställningen. 
Uppdraget kom därför att avse anställningstryggheten för alla arbetstagare 
men med särskild uppmärksamhet på de äldres problem.296 Lagfästandet av en 
allmän anställningstrygghet framställdes närmast som en oundviklig följd av 
ambitionen att trygga de äldres anställningar.297 

När det gällde driftsinskränkningar som rörde en del av arbetsstyrkan, 
kunde ofta de regler som avgjorde vilka av arbetstagarna som fick gå kvar, 
upplevas som mest väsentliga för anställningstryggheten. Lagen om 
anställningsskydd borde därför innehålla regler om turordning vid 
uppsägning som skedde vid arbetsbrist. Genom bestämmelser om turordning 
och företrädesrätt vid nyanställning förhindrades bland annat kringgående av 
uppsägningsskyddet genom att arbetsgivaren vidtog förmenta 
driftsinskränkningar som efterföljdes av nyanställning av andra arbetstagare.298 

Turordningen vid uppsägningar på grund av arbetsbrist borde bestämmas på 
grundval av omständigheter som tog sikte på den arbetskraft som behövde 
särskilt skydd. Vidare borde man eftersträva objektivt fastställbara kriterier. 
De kriterier som kunde komma ifråga var huvudsakligen arbetstagarens ålder 
och anställningstidens längd. När det gällde att bestämma uppsägningstidens 
längd hade Åmanutredningen med hänsyn till direktiven valt arbetstagarens 
ålder. När det gällde turordningen ansåg den emellertid att anställningstidens 
längd var alltför vedertagen som kriterium för att kunna utmönstras. 
Utredningen hade därför stannat för att låta anställningstiden vara det 
huvudsakligen avgörande.299 

296 Ur anförande av statsrådet Holmqvist till statsrådsprotokollet den 5 december 1969. 
297 Henning, Tidsbegränsad anställning, 1984, s. 84. 
298 

Prop. 1973:129 s. 69. 
299 SOU 1973:7 s. 157 f. 
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Målsättningen med anställningsskyddslagstiftningen sades vid 
anställningsskyddslagens tillkomst vara att ge alla grupper av arbetstagare ett 
tillfredsställande anställningsskydd och att bryta trenden mot en allt hårdare 
utstampning av de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden genom att 
lägga ett större socialt ansvar på arbetsgivarna och minska utrymmet för ett 
snävt företagsekonomiskt effektivitets- och lönsamhetstänkande.300 Sociala 
synpunkter och arbetstagarnas behov av trygghet i anställningen borde 
beaktas mer än som skedde vid tillämpningen av de då existerande 
kollektivavtalen, vilkas grundtanke var att företagen skulle få behålla den mest 
effektiva arbetskraften. Det var enligt departementschefens mening 
ofrånkomligt att man i en lag om anställningsskydd förde in turordningsregler 
som först och främst tillgodosåg trygghetsbehovet för den arbetskraft som 
hade svårast att klara sig på arbetsmarknaden. Anställningstiden borde därför 
vara utslagsgivande. Eftersom lång anställningstid också innebar tilltagande 
ålder, tillgodosågs därmed i viss mån även åldersaspekten.301 

5.1 Rättsreglerna 

Anställningsskyddslagens regel om turordning vid uppsägning efter 
anställningstid och ålder finns intagen i 22 § 3 st. och lyder: 

"Arbetstagarnas plats i turordningen bestäms med utgångspunkt i varje 
arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. 
Arbetstagare med längre anställningstid har Företräde framför arbetstagare 
med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder 
företräde." 

Stadgandet innebär en stark betoning på anställningstiden, medan ålder ges 
betydelse endast vid lika anställningstid. Vid sidan av huvudregeln infördes 
emellertid en bestämmelse om rätt för äldre arbetstagare att vid beräkning av 
anställningstiden räkna sig tillgodo ett antal extra anställningsmånader. 
Arbetstagare som fyllt 45 år fick tillgodoräkna sig en extra anställningsmånad 
för varje påbörjad månad efter fyllda 45 år, dock högst 60 sådana månader.302 

Denna regel infördes av hänsyn till äldre arbetstagare med kort 
anställningstid. I och med att bestämmelsen inte var knuten till 
anställningstiden utgjorde den inget hinder mot byten av anställning. 

300 Prop. 1973:129 s. 109 ff. och s. 145. 
301 Prop. 1973:129 s. 156. 

Prop. 1973:129 s. 155 f. Bestämmelsen fanns ursprungligen intagen i 22 § 3 st. i lagen 
(1974:12) om anställningsskydd, men är nu placerad i 3 § 2st. anstallningsskyddslagen. 
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Som anställningstid får räknas den sammanlagda tiden hos arbetsgivaren. 
Hur anställningstiden skall beräknas i vissa avseenden framgår av 3 § 
anställningsskyddslagen. Arbetstagaren får tillgodoräkna sig varje dag som 
anställningsförhållandet förelegat. Anställningens art eller omfattning saknar 
betydelse.303 Det saknar betydelse om arbetet utförts på heltid eller på deltid 
(AD 1984 nr 82) och likaså om det utförts i en tidsbegränsad anställning eller 
en tillsvidareanställning. Till anställningstiden räknas tid då arbetstagaren 
varit föräldraledig eller studieledig, sjuk eller permitterad eller deltagit i 
stridsåtgärder.304 Anställningstiden beräknas oberoende av på vilken befattning 
och inom vilket avtalsområde hos arbetsgivaren som arbetstagaren varit 
verksam.305 Slutligen får räknas all t id som någon varit anställd oberoende av 
om anställningen omfattats av anställningsskyddslagen eller inte. Även 
beredskapsarbete, praktikarbete och arbete i ungdomslag, arbetslivsutveckling, 
får alltså tas med i beräkningen.306 Det krävs inte att tiden i anställning hos 
arbetsgivaren är sammanhängande och det finns inte heller några 
begränsningar av möjligheterna att räkna anställningstid som ligger långt 
bakåt i tiden.307 

I 3 § 1 st. anställningsskyddslagen föreskrivs att arbetstagaren under vissa 
omständigheter får tillgodoräkna sig t id hos tidigare arbetsgivare. Denna rätt 
finns vid byte av arbetsgivare inom en och samma koncern och vid övergång 
av rörelse från en arbetsgivare till en annan. Enligt 3 § 1 st. 1 p. har 
arbetstagaren rätt att tillgodoräkna sig anställningstiden hos en tidigare 
arbetsgivare om de båda arbetsgivarna vid tiden för övergången tillhörde 
samma koncern.308 En förutsättning för att hon skall få tillgodoräkna sig den 
tidigare anställningstiden är att arbetstagaren går direkt från den ena 
arbetsgivaren i koncernen till den andra utan annan anställning eller uppehåll 
däremellan.309 Inom den offentliga sektorn gäller speciella förhållanden. Staten 
räknas som en enda arbetsgivare och en arbetstagare hos staten får därför 

Prop. 1981/82:71 s. 117. 
304 Lunning, Anställningsskydd, 1989, s. 73. 
305 Reglerna om hur anställningstiden skall beräknas skall skiljas fr ån reglerna om indelning i 

turordningskretsar, som bestämmer vilka arbetstagare som skall konkurrera med varandra 
med sina anställningstider om de kvarvarande arbetsuppgifterna vid en driftsinskränkning. 

306 Prop. 1981/82:71 s. 117. 
307 Här kan nämnas att 1992 års arbetsrättskommitté föreslog att en arbetstagare inte skulle fa 

tillgodoräkna sig anställningstid som hänförde sig till en anställning som nade avslutats för 
mer än tio år sedan, SOU 1993:32, s. 260. 

308 Om innebörden av beg reppet koncern i detta sammanhang, se Lunning, Anställningsskydd, 
1989, s. 76. 
Lunning, Anställningsskydd, 1989, s.73. 
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tillgodoräkna sig all anställningstid hos statliga myndigheter.310 Däremot 
räknas inte dit anställning i statliga bolag, vilka i stället bildar egna koncerner. 
För anställda inom kommun och landsting räknas tiden inom kommunen 
respektive landstinget i fråga. 

En anpassning till regelsystemet inom EU har skett genom förändringar av 
3 § 1 st. 2 p. anställningsskyddslagen. Tidigare gällde att en arbetstagare, som 
bytte anställning i samband med att ett företag eller en del av ett företag 
övergick från en arbetsgivare till en annan, fick tillgodoräkna sig 
anställningstiden hos den förre arbetsgivaren, när anställningstiden skulle 
beräknas hos den senare. Från och med år 1995 gäller i stället dels att 
övergången i sig inte innebär saklig grund för uppsägning och dels att 
arbetstagaren får tillgodoräkna sig anställningstid hos den förre arbetsgivaren, 
om anställningen har överförts till en ny arbetsgivare genom en sådan 
övergång av företag, som omfattas av 6 b § anställningsskyddslagen. I denna 
paragraf finns emellertid ingen bestämning av vad som skall menas med 
övergång av företag, utan ledning får i stället hämtas ur rättspraxis vad gäller 
såväl EG-direktivet 77/187/EEG som den svenska lagregeln. 

Reglerna om beräkning av anställningstid är dispositiva, trots att 3 § inte 
ingår i uppräkningen i 2 § 3 st. anställningsskyddslagen av de regler i lagen 
som får ersättas av kollektivavtal. Detta får förmodligen förklaras med att 
bestämmelserna om beräkning av anställningstid vid placeringen i 
turordningen i 1974 års lag fanns intagna i 22 § 3 st. 
anställningsskyddslagen.311 Dispositiviteten innebär att kollektivavtal kan 
innehålla bestämmelser om avvikande beräkning av anställningstid (AD 1985 
nr 31) och dessutom att parterna vid upprättande av en avtalsturlista inte är 
förhindrade att bestämma att anställningstiden skall beräknas på avvikande 

312 satt. 

5.1.1 Sammanfattning och kommentarer 
Bestämmelserna om hur anställningstiden skall beräknas gynnar arbetstagare 
som arbetat länge hos en och samma arbetsgivare oavsett inom vilket 

310 Prop. 1974 nr 174 s. 55. Enligt 10 § TurA-S skall all anställningstid hos staten räknas när en 
arbetstagares plats i turordningen skall bestämmas. I AD 1996 nr 66 konstaterade domstolen 
följande: "Staten är vad man Kallar en juridisk person till skillnad från en myndighet, som 
saknar denna egenskap. Den statliga myndigheten kan t.ex. inte uppträda som part i ett 
avtalsförhållande (...) Myndigheten som sådan kan inte själv i formell juridisk mening vara 
arbetsgivare. Visserligen f anns det i propositionen till 1994 års lag om offentlig anställning 
uttalanden som verkade tala i en annan riktning, men någon forändring hade inte varit 
avsedd. Staten är arbetsgivare för den som har en statlig anställning." 

311 Prop. 1981/82:71 s. 135. 
312 Se t.ex. AD 1996 nr 12. 
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avtalsområde arbetet utförts eller vilken typ av arbete det gäller. Reglerna 
hindrar därför inte rörligheten inom en arbetsgivares verksamhet men 
motverkar rörlighet mellan olika arbetsgivare. Alla typer av anställningar far 
räknas. Även anställningstid hos tidigare arbetsgivare, får räknas vid byte av 
arbetsgivare inom en och samma koncern samt vid övergång av en rörelse från 
en arbetsgivare till en annan. Ingen begränsning råder vad gäller rätten att 
beräkna anställningstid bakåt i tiden. Störst är möjligheterna till rörlighet med 
bevarad senioritet i statlig anställning, eftersom all stadig anställningstid får 
tillgodoräknas. I och med bestämmelserna om att deltidsarbete skall jämställas 
med heltidsarbete och lagstadgad tjänstledighet skall jämställas med arbetad 
tid gynnar de också jämställdhet mellan kvinnor och män. Ett viktigt faktum 
är även att reglerna om beräkning av anställningstid är dispositiva. 
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5.2 Arbetsplatsundersökningen 

På ett relativt stort antal arbetsplatser följde uppsägningarna helt eller så gott 
som helt anställningstid och ålder inom de turordningskretsar som föreskrivits 
i lagen. Inom åtta av de arbetsplatser som ingår i undersökningen hade man 
på åtminstone det ena avtalsområdet uteslutande följt anställningstid och 
ålder vid upprättandet av turordningen. Det var fallet på: Grossisten (på 
tjänstemannasidan), Musteriet, Hissinstallatören, Lamellfabriken, 
Släpvagnsfabriken, Träindustrin (på LO-sidan), Måleriet och Bageriet. Sju av 
de turordningarna som följde anställningstid och ålder var upprättade inom 
LO-området.313 Alla arbetsgivarna hade färre än 100 anställda och i de flesta 
fall betydligt färre anställda än så. Fyra av de aktuella arbetsplatserna befann 
sig i Stockholms län och fyra i Västerbottens län. 

De nu nämnda arbetsgivarna hade uteslutande följt turordningen enligt 
anställningstid och ålder. Vissa andra arbetsgivare hade med bara något 
enstaka undantag följt denna turordning. Bland dessa fanns även större 
arbetsgivare. Hit hörde Prispilen Stor marknad, där det vid sidan av ett antal 
avtalspensioneringar hade gjorts endast ett avsteg för kvalifikationer eller 
Sjukhuset där personalen enligt lokalt avtal delades in i två turordningskretsar, 
men i övrigt anställningstiden följdes, samt Elfirman där arbetsgivaren använt 
frikvotsregeln men i övrigt följt anställningstiden.314 

För de fackliga organisationerna på dessa arbetsplatser var turordning efter 
anställningstid och ålder en viktig princip, som de ogärna accepterade 
undantag ifrån. Principen var relativt oproblematisk i situationen i fråga också 
för arbetsgivaren. Träindustrin hade tillhört en koncern och använt sig av ett 
separat försäljningskontor inom denna. Försäljningskontoret gick emellertid i 
konkurs och Träindustrin kom att stå utan försäljare. Företaget byggde då 
upp en egen försäljningsorganisation, men det dröjde innan det åter hade 
etablerat sig på exportmarknaden. Ekonomin försämrades och tillät inte 
längre en stor organisation. Bolaget beslöt minska ner organisationen och att 
samtidigt gå över från tvåskift till treskift i produktionen.(ag) Vid 
uppsägningarna på LO-sidan följde man med ett undantag anställningstiden. 
Undantaget berodde emellertid på att den anställde själv bett att få komma 
med bland de uppsagda, eftersom han ändå stod i begrepp att flytta till annan 

Detta kan jämföras med förhållandena i He llbergs & Vrethems undersökning där ett antal 
företag haae följt anställningstid och ålder men bara et t av dessa fall gällde tjänstemän. Se 
kapitel 1.2 om forskningen på området. 
Se kapitlen om tillräckliga kvalifikationer, turordningskretsar respektive frikvotsregeln. 
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ort. Vid tidigare neddragningar hade undantag gjorts för specialarbetare som 
t.ex. elektriker, slipare och fingerskarvare. De gällde yrkesgrupper som inte 
kunde tas bort, antingen därför att myndigheterna krävde att de skulle finnas 
eller för att det inte gick att ersätta dem. Företaget hade tidigare också 
tillämpat frivilliga avgångar för de äldsta anställda. 

"Kan man lösa det så att de själva får välj a om de vill gå är det bra. Det 
finns väl inga som var så lyckliga som d e som slutade vid 58,3 års ålder 
förut. "(Pappers) 

På Musteriet, som på grund av ökande konkurrens hade gått från en vinst på 
två miljoner kronor till en förlust på en miljon kronor, måste arbetsstyrkan på 
sjutton personer minskas med sex personer. Man hade tidigare infört två-skift 
och nedskärningarna nu bestod i att ett av skiften avskaffades. Arbetsbrist på 
skiftarbete uppstod därmed. Övergången till dagtid innebar inte i sig något 
hinder för de anställda och den fick därför inga konsekvenser för vilka som 
blev uppsagda. (Livs) De sex uppsagda arbetstagarna hade samtliga varit 
anställda i mindre än två år. Ombudsmannen från 
livsmedelsarbetarförbundet, som hade deltagit i förhandlingarna, eftersom det 
inte fanns någon fackklubb på industrin i fråga, kommenterade resultatet med 
att det var fråga om okvalificerade arbetsuppgifter och att man inom 
branschen inte gjorde några avsteg.315 

På Lamellfabriken berodde arbetsbristen på att ägaren inte var beredd att 
gå in med mera "riskpengar", när banken ville att han skulle göra 
amorteringar på ett stadig lån. Hans riskbedömning "blev en arbetsbrist". 
Lamellfabriken hade tolv anställda och fem arbetstagare med bara ett halvt års 
anställning blev uppsagda. Att man helt hade följt anställningstiden berodde 
enligt arbetsgivaren på att alla anställda hade samma kvalifikationer. Den 
enda utbildning de hade var "ett utbildningspaket på 300 timmar om 
maskinerna och produkterna." Bara en anställd hade i egenskap av utbildad 
snickare särskilda kvalifikationer, men denne fick behålla sin anställning på 
grund av lång anställningstid. På en fråga om det förekom att uppsägningar 
av personliga skäl gjordes i samband med uppsägningar på grund av 
arbetsbrist uttalade VD:n på företaget, vilket saknade lokal facklig 
organisation, följande: 

"Har jag någon som inte platsar i gänget, är det hur enkelt som helst att 
kringgå Man kan ju börja med att psyka personen. Om man känner 
att man inte är uppskattad varken yrkesmässigt eller personligt, så slutar 
man själv (...) Med ett större företag blir det helt andra problem. Där har 
man inte kontakt med de anställda. Där är det för stort för att man skall 
klara det den smutsiga vägen. Där kan jag inte säga till någon att det är 
bättre att han ser sig om efter ett annat jofcb, för då går h an till facket. I 

Arbetsgivaren uppgav sig inte ha tid för att ställa upp på en intervju. 
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den lilla organisationen behöver jag bara antyda något sådant. Där är vi 
så nära inpå varandra, så det går inte för honom att fortsätta jobba då." 

På Bageriet skulle man skära ned verksamheten med 10.000 timmar. På 
kollektivsidan fanns anställda av kategorierna bagare, expeditörer, paketerare, 
en konditor och en städare. Vid bestämningen av området för arbetsbristen 
uppstod en diskussion, när arbetsgivaren ville ta bort en befattning som 
paketerare och i stället inrätta en hygientjänst. Arbetstagarsidan "gick stenhårt 
på lagen" och accepterade inte förslaget utan omarbetade det på så sätt att tre 
arbetstagare fick dela på en hygientjänst och paketeraren fick stanna kvar.(livs) 
En arbetstagare sade upp sig själv och tre blev uppsagda, varvid man helt 
följde anställningstiden. (Av de tre uppsagda arbetstagarna blev två emellertid 
samtidigt återanställda som vikarier. För att bli anställd som vikarie krävdes 
att man kunde utföra alla uppgifterna i bageriet. Slutresultatet blev att den 
arbetstagare som var placerad som nummer fyra från slutet på 
turordningslistan blev uppsagd utan att bli återanställd, eftersom han inte 
hade kompetens för att arbeta med konditoruppgifterna. Han hade tidigare 
arbetat med hygien och paketering). Två avtalspensioneringar genomfördes. 
Diskussioner fördes även om en pensionering av en man som hade ett år kvar 
till pensionen, men det ansågs uteslutet att pensionera honom, eftersom hans 
hustru nyligen avlidit. 

Bakgrunden till uppsägningarna på Måleriet var att arbetsgivaren ville 
gardera sig i konjunkturen. Han hade inte fått några positiva svar på sina 
anbud, och därför blev det uppsägningar, (ag) På Måleriet gjordes 
uppsägningar helt efter anställningstid. Att följa anställningstid och ålder 
innebar i sig inget större problem för arbetsgivaren. Han ansåg att hög ålder 
ofta var positivt i branschen eftersom det gav erfarenhet. Efter 60 års ålder 
kunde åldern eventuellt bli ett problem för en målare. Synen brukade bli svag, 
rörelseapparaten försämrades och axlarna var utslitna. De äldre kunde också 
utgöra problem för planeringen av verksamheten, eftersom många av dem var 
pensionerade på deltid. De avsteg som arbetsgivaren hade velat göra från 
turordningen gällde bristande kvalifikationer i individuella fall. De äldsta var 
anställda "på den tiden när man kunde välja och vraka", men på 1980-talet 
hade man blivit tvungen att "ta vem som helst" och arbetsgivaren menade att 
tolv av dem som arbetade i firman inte var kvalificerade målare: 

"Några av dem borde få bevisa att de kan måla. Fick jag bestämma skulle 
man i samråd med facket säga upp dem som är skadliga för 
verksamheten." (ag) 

Eftersom företaget konkurrerade med många bolag på en osäker marknad, 
måste det ha de bästa u tbildade målarna. Ekonomin urholkades av att man 
försökte behålla alla anställda med olönsamma projekt och det var omöjligt 
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att utbilda alla till bra målare. Arbetsgivaren ansåg också att det vore önskvärt 
att man kunde förhandla i varje enskilt företag i stället för med förbundet, 
men det fanns ingen facklig företrädare på arbetsplatsen. Förbundet höll 
enligt hans mening "benhårt" på att inte förhandla om avsteg från 
turordningen. 

Målarförbundets ombudsman menade att det relativt ofta i 
måleribranschen inträffade att företag varslade om uppsägningar på grund av 
arbetsbrist men sedan återtog varslen. Under det gångna året hade 
fastighetsägarna fått göra stora skatteavdrag vid renoveringar och 
orderingången på målerierna hade därför varit god. Efter nyåret däremot var 
möjligheterna att göra avdrag borttagna. Beställarna drog in på underhåll och 
målerierna gjorde uppsägningar för säkerhets skull. Enligt förbundets 
ombudsman gjorde målerifirmorna ofta uppsägningar på grund av arbetsbrist 
för att "rensa ut" anställda som inte var önskvärda och anlitade entreprenörer 
i stället. Ombudsmannen menade att det i vissa fall kunde bli rimligt att 
undanta vissa personer, som t.ex. dem som sysslade med dekorativt måleri, 
med ådring och marmorering. Sådant arbete skulle man ha känsla för, det var 
oerhört kvalificerat och ingenting alla kunde lära sig. Ett annat exempel där 
man i undantagsfall kunde göra undantag vid förhandlingarna var om någon 
var deltidspensionerad och trött och utsliten och gärna ville sluta. Sådana 
undantag var emellertid ovanliga, (målarna) 

Grossisten var den enda arbetsplats där man på tjänstemannaområdet helt 
hade följt anställningstiden inom de turordningskretsar som lagen föreskriver. 
Två lager skulle slås ihop och det "blev för mycket folk" och uppsägningar på 
grund av arbetsbrist gjordes. Alla de aktuella tjänstemännen hade i och för sig 
jämbördiga kvalifikationer, men det skulle orsaka svårigheter att omplacera 
mellan de olika områdena drift, inköp, administration och försäljning. 
Ursprungligen hade åtta personer varslats om uppsägning, men bara fem blev 
uppsagda. Två arbetsledare hade varslats men fick stanna kvar eftersom de 
kunde omplaceras till vakanser på andra arbetsuppgifter. En av de anställda på 
försäljningsavdelningen hade fått ett vederlag mot att hon pensionerade sig 
efter ett år. På så sätt fick en annan yngre tjänsteman behålla sin anställning. 
Ett mindre avsteg från turordningen efter anställningstid bestod i att en 
arbetstagare med trettio års anställning, som skötte kafeterian, blev uppsagd 
från en del av sin tjänst och fick minska sin arbetstid från 40 till 30 timmar i 
och med att en del administrativa uppgifter som hon tidigare skött, försvann. 
Personalchefen menade att man uppnått ett relativt gott resultat vid 
uppsägningarna. Arbetsgivaren hade inledningsvis gjort en bemanningsplan 
efter kompetens men hade så småningom insett, att detta innebar att utmana 
facket, eftersom det blev "fel" människor som hamnade i övertaligheten. Han 
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ändrade sig efter diskussioner. HTF:s företrädare hävdade att han ville ha 
fasta regler för att skydda sig själv som facklig företrädare: 

"Vad skulle hända på insidan och på utsidan om man skulle börja dribbla 
med arbetsgivaren? Det går inte."(HTF) 

De uppsagda var alla kvinnor och hade mellan fyra och sju års anställningstid. 
De var registrerare och konsulenter. En av dem var sjukskriven sedan ett år 
och en annan var föräldraledig. 

Den vikande svenska byggmarknaden var bakgrund till uppsägningarna 
hos Hissinstallatören. Orderingången hade även påverkats av det speciella 
förhållandet att det under de senaste åren mestadels hade byggts låga hus, i 
vilka det inte fanns behov av hissar, (ag) På företaget hade det varit något 
problematiskt att helt följa anställningstiden. Arbetsgivaren hade önskat göra 
olika turordningskretsar för olika yrkesinriktningar, men metallklubben gick 
inte med på det utan man behöll en gemensam turordningslista och 
uppsägningarna gjordes helt efter anställningstid. Arbetsgivaren hade skurit 
ned antalet uppsägningar i förhållande till vad han ursprungligen avsett till 
förmån för två installatörer som han absolut ville behålla, (ag) Strecket på 
turordningslistan hade även vid tidigare uppsägningar dragits ovanför de två 
installatörerna.(metall) Personalchefen menade att vissa arb etstagare, t.ex. de 
som hade kvalifikationer för att arbeta med rulltrappor, regelmässigt togs bort 
från listan.316 Det hade emellertid inte blivit aktuellt i situationen i fråga, 
eftersom dessa arbetstagare hade så l ång anställningstid att de inte riskerade 
uppsägning. Inte heller någon av dem som arbetade med ombyggnad blev 
uppsagd, eftersom de hade långa anställningstider. Annars skulle man ha gjort 
undantag och behållit dem.(ag) De uppsagda hade mellan ett och drygt fem 
års anställningstid. Den facklige företrädaren beklagade att de unga försvann i 
och med anställningsskyddslagen, men ansåg att "först in - sist ut" var rättvist 
och därför lätt att motivera. Medelåldern på företaget var 41 år, vilket han 
ansåg var alltför högt. Om han skulle sett till firmans bästa, skulle han ha 
gjort undantag. Å andra sidan hade företaget alltid möjlighet att köpa ut de 
arbetstagare man ville bli av med. 

Speciella förhållanden gällde på Släpvagnsfabriken. Där användes 
återkommande fast anställning med uppsägning efter sex månader som en typ 
av tidsbegränsad anställning. Enligt kollektivavtalet var rätten till 
säsongsanställning begränsad till tre månader. Provanställning kunde i och för 
sig pågå i upp till sex månader, men var inte aktuell, eftersom de 

Här avses undantag i e nlighet med regeln om tillräckliga kva lifikationer som förutsättning 
för företräde till fortsatt anställning. 
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säsongsanställda redan tidigare varit anställda vid företaget. De som blev 
anställda under våren blev uppsagda till hösten: 

"Under våren tar vi in extrapersonal på säsongsanställningar. D e blir så 
småningom fast anställda, för de t säger vårt avtal, och samtidigt varslade 
om uppsägning. Det är samma människor som åker ut och in. Mellan 
anställningarna går de på a-kassa eller ALU. (...) Det är ungefär som en 
planerad konkurs. Man skriver på sin uppsägning samtidigt som man blir 
anställd, "(ag) 

De som anställts på detta sätt hade alla liknande kvalifikationer och inga 
undantag gjordes vid uppsägningarna. På företaget fanns andra yrkesgrupper 
- fräsare och NC-operatörer - som var kvalificerade, men de som tillhörde 
dessa yrkesgrupper hade lång anställningstid. Personalchefen ansåg att 
turordningsreglerna i stort sett var positiva. En person som hade arbetat länge 
var i regel mera värdefull för företaget än en som hade kortare anställningstid. 
Om man behövde göra undantag, kunde man i regel h itta en lösning. Lagen 
gjorde förmodligen störst nytta på oseriösa firmor. Ett företag som 
Släpvagnsfabriken kunde inte agera hur som helst, om det ville stanna kvar på 
orten. Massmedia och lokalbefolkningen såg till det. Den fackliga 
företrädaren menade att man enligt kollektivavtalet kunde göra undantag t.ex. 
för försörjningsbörda, men det hade aldrig inträffat.317 Ingen av de anställda 
hade bättre kvalifikationer än någon annan, eftersom alla var i stort sett 
självlärda på platsen. Samtliga äldre anställda hade några år tidigare efter en 
konkurs ställt sina platser till förfogande för de yngre. 

Här skall även nämnas Elfirman, där arbetsgivaren denna gång löste 
kvalifikationsfrågan med frikvotsregeln, men där motsättningarna för övrigt 
var hårda när det gällde turordningen.318 På Elfirman hade arbetsgivaren sagt 
upp fem personer men sedan tagit tillbaka några uppsägningar. Med de långa 
uppsägningstiderna och arbeten som varade en månad var möjligheterna till 
planering små.(ag) På den tid då firman hade haft betydligt fler anställda var 
det inte lika känsligt att tillämpa principen om sist in först ut, eftersom man 
då alltid hade kompetens kvar i företaget. Med reglerna i 
anställningsskyddslagen förlorade företaget hela den generationen som hade 
de nya kunskaperna. De som var födda på 1940-talet hade gamla kunskaper. 
Det skulle visserligen gå att utbilda dem, men det kostade pengar och skulle ta 
mellan ett halvt och ett år. Eftersom det var vanligt med förslitningsskador 
högre upp i åldrarna hade företaget dessutom några långtidssjukskrivna högt 
upp på turordningslistan och det fanns inga arbetsuppgifter att omplacera 

317 Se Träavtaleti avsnitt 8.3 om turordningsbestämmelser i kollektivavtal. 
Se vidare kapitlet om frikvotsregeln och kapitlet om indelning i turordningskretsar enligt 
avtal. Företaget nämns i detta kapitel, eftersom ingen indelning i kretsar enligt avtal haae 
gjorts på arbetsplatsen. 
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arbetstagare med skador till. Tidigare hade man kunnat förtidspensionera, 
men nu var det svårare att få arbetstagarna att acceptera sådant och företaget 
hade inte råd att köpa loss folk.(ag) 

Elektrikerförbundets ombudsman ansåg att arbetsgivarna på sista tiden 
gjort upprepade försök till utsortering. Förbundet höll strikt på turordningen, 
vilket berodde på att alla elektrikerna hade samma utbildning. Avsteg från 
principen om anställningstid och ålder gjordes bara undantagsvis.319 

5.2.1 Sammanfattning och kommentarer 
Senioritetsprincipen följdes helt inom de turordningskretsar som lagen 
föreskriver på ett antal arbetsplatser i undersökningen, närmare bestämt på 
ungefär en fjärdedel av arbetsplatserna. Det rörde sig om verksamheter, där de 
anställda hade sinsemellan liknande eller samma kvalifikationer och mestadels 
där kvalifikationskraven var relativt låga. Arbetstagare med särskilda 
kvalifikationer hade ibland längre anställningstid och antalet uppsägningar 
kunde eventuellt avpassas efter detta förhållande. I några fall gjordes samtidigt 
med uppsägningarna efter anställningstid en eller flera avtalspensioneringar. 

I ett par fall följdes emellertid anställningstiden även i verksamheter med 
mera kvalificerade arbetsuppgifter av hantverkskaraktär, där lång erfarenhet i 
och för sig kunde anses vara av värde för verksamheten, men där arbetsgivaren 
ansåg de anställda sinsemellan mycket olika kvalifikationsmässigt. 
Arbetsgivarna där var mycket angelägna om att få göra undantag från 
senioritetsprincipen och göra uppsägningar av arbetstagare som ansågs sakna 
de kvalifikationer som verksamheten krävde. Det gällde dels arbetstagare som 
enligt arbetsgivarens mening misskötte sig och dels arbetstagare, vilkas 
kunskaper arbetsgivaren ansåg föråldrade. Arbetsgivaren försökte förmå den 
fackliga organisationen att göra undantag från turordningen enligt 
anställningstid och ålder. Den fackliga organisationen motsatte sig emellertid 
sådana undantag och menade att arbetsgivaren i stället borde göra 
utbildningsinsatser. 
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6 Tillräckliga kvalifikationer 

Det enda undantaget i 22 § anställningsskyddslagen från reglerna om 
företrädesrätt för arbetstagare med lång anställningstid och hög ålder är kravet 
på att arbetstagaren måste ha tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta 
arbetet.320 Innebörden i detta krav blir därför avgörande för 
genomslagskraften hos senioritetsprincipen, när turordningen upprättas enligt 
lag. 

Kravet på att arbetstagaren skall ha tillräckliga kvalifikationer för att ha 
rätt till fortsatt arbete ställs i anställningsskyddslagen förutom i 22 § även i 7 
§ 2 st., som reglerar saklig grund för uppsägning och i 25 § 1 st., som reglerar 
företrädesrätten till återanställning.321 Kravet återfinns dessutom i 25 a § 
anställningsskyddslagen, som rör företrädesrätt för redan anställda 
deltidsarbetande till heltidsarbete. Begreppet tillräckliga kvalifikationer har 
enligt förarbetena samma innebörd i de olika bestämmelserna.322 För fackliga 
förtroendemän finns speciella regler om företrädesrätt till fortsatt anställning i 
8 § 1 st. förtroendemannalagen (1974:358). Även där finns kravet på 
tillräckliga kvalifikationer med motsvarande innehåll. För fackliga 
förtroendemän kan emellertid det så kallade efterskyddet få betydelse för hur 
bedömningen av kvalifikationerna skulle göras.323 

Regeln om tillräckliga kvalifikationer har — som kommer att framgå nedan 
— en stor betydelse för frågan om vilka arbetstagare som skall ha rätt till 
fortsatt anställning. Det har framhållits att det vanligen är 
turordningskretsarna och anciennitetsprincipen som ges uppmärksamhet i 
debatten om anställningsskyddet, men att kravet på tillräckliga kvalifikationer 
kanske är det viktigaste momentet i turordningsreglerna.324 Vissa 
omständigheter kan emellertid göra att bestämmelsen förlorar i betydelse eller 

320 I AD 1984 nr 144 betecknas regeln som "det viktiga undantaget" från principen om att 
anställningstid och ålder skall avgöra turordningen. Den så kallade frikvotsregeln utgjorde år 
1994 ytterligare ett undantag. 

321 Vad gäller 7 § 2 st. anställningsskyddslagen uttrycks kravet på tillräckliga kvalifikationer inte 
direkt i lagtexten, utan det framgår av förarbetena att ett sådant krav ställs på a rbetstagaren. 
Se t.ex. prop. 1973:129 s. 121. 

322 Se prop. 1973:129 s. 165. I AD 1996 nr 5 framhåller domstolen att "den bedömning av 
frågan om tillräckliga kvalifikationer som domstolen har att göra blir densamma oavsett om 
det är fråga om omplaceringar med tillämpning av 7 § anställningsskyddslagen eller 
omplaceringar med tillämpning av 22 § samma lag." I AD 1994 nr 88 framhålls att 
uttrycket har samma betydelse i 22 § som i 25 § anställningsskyddslagen. 

323 Se kapitel 12 om företräde för facklig förtroendeman. 
324 

G lavå, Arbetsbrist och saklig grund, 1999, s. 519. 
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inte får någon betydelse alls vid en driftsinskränkning. Om 
turordningskretsarna, som utgör den yttre gränsen för möjligheterna till 
omplacering enligt 22 § anställningsskyddslagen, är små, blir möjligheterna 
till omplacering små och därmed får också kravet på tillräckliga kvalifikationer 
liten betydelse. När indelningen i kretsar drivs så långt som till 
"enpersonskretsar", eller till att omfatta bara de arbetstagare som utför "i 
huvudsak jämförbara arbetsuppgifter", blir omplacering och därmed 
tillämpning av regeln i princip inte aktuell.325 

Om arbetsgivaren och den fackliga organisationen ingår en lokal 
överenskommelse om turordningen och upprättar en avtalsturlista, blir denna 
gällande som kollektivavtal och det är då andra kriterier än 
anställningsskyddslagens regler som avgör giltigheten av överenskommelsen.326 

Parterna frångår därigenom lagens regler och därmed bestämmelsen om 
tillräckliga kvalifikationer.327 

Regelns betydelse kan också påverkas av bestämmelser som ger 
arbetsgivaren rätt att undanta arbetstagare från turordningen och behålla dem 
i sin tjänst, eftersom sådana bestämmelser fyller en liknande funktion som 
regeln om tillräckliga kvalifikationer. Sådana bestämmelser återfanns i 
anställningsskyddslagen under år 1994 och kan åtminstone i princip 
förekomma i kollektivavtal. 1994 års frikvotsregel kunde emellertid användas 
även vid sidan av regeln om tillräckliga kvalifikationer.328 

Regeln om krav på tillräckliga kvalifikationer kan liksom övriga 
turordningsbestämmelser i 22 § anställningsskyddslagen ersättas av 
bestämmelser i kollektivavtal. Mig veterligt förekommer emellertid inte att 
man i förbundsavtal genomfört förändringar i förhållande till lagen genom att 
föreskriva att begreppet "tillräckliga kvalifikationer" skall få ett förändrat 
innehåll.329 

Se SOU 1993:32 s. 499. Efter en beskrivning av en situation, där turordningskretsarna 
bestod av arbetstagare med "i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter" konstaterade 
utredningen att "lagtexten inte längre särskilt benöver föreskriva något om omplacering och 
tillräckliga kvalifikationer i denna situation." En sådan omplacering är emellertid inte 
utesluten vid tillämpningen av TurA-S. 
Se vidare kapitel 10 om avtalsturlistor. 

327 Att principen om att anställningstid och ålder och vissa kvalifikationskrav ofta är 
utgångspunkt även vid upprättande av avtalsturlistor är en annan sak. 
Se kapitel 7 om frikvotsregeln. 

329 AD 1996 nr 39 rörde tolkning av kollektivavtal om företrädesrätt till återanställning i en 
liknande fråga. Tvisten gällde bland annat om det så kallade tillsättningsavtalet mellan 
parterna innebar att bolaget kunde ställa högre krav än som följde av 
anställningsskyddslagens begrepp tillräckliga kvalifikationer för rätt till återanställning, när 
en verksamhet övergick från en myndighet till ett aktiebolag. 
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6.1 Rättsreglerna 

Arbetsgivaren ansvarar ensam för bedömningen av om en arbetstagare har 
tillräckliga kvalifikationer för en arbetsuppgift. Det är också arbetsgivaren som 
vid tvist har bevisbördan för riktigheten av sitt påstående att en arbetstagare 
inte har tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete efter omplacering.330 

Denna bevisbörda gäller varje arbete som skulle ha kunnat komma i fråga för 
omplacering (AD 1994 nr 1). Kollektivavtalsslutande fackliga organisationer 
kan emellertid ge sina synpunkter på omplaceringsmöjligheterna under de 
förhandlingar som arbetsgivaren enligt 29 § anställningsskyddslagen med 
hänvisning till 11-14 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, 
medbestämmandelagen, är skyldig att ta initiativ till inför uppsägning på 
grund av arbetsbrist. Även andra fackliga organisationer har enligt en särskild 
bestämmelse i 13 § 2 st. medbestämmandelagen rätt att förhandla enligt 11 § 
medbestämmandelagen med en icke kollektivavtalsbunden arbetsgivare bland 
annat i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist.331 Det har varit 
lagstiftarens avsikt att turordningsfrågor skall behandlas under förhandlingar 
om uppsägningar på grund av arbetsbrist.332 Även i kollektivavtal kan 
arbetsgivaren ges skyldighet att förhandla om turordningen, innan denna 
fastställs. Att förhandlingar i dessa frågor skall hållas med den fackliga 
organisationen är bakgrunden till uttryck i dagligt tal som att "facket inte 
tillåter" undantag för kvalifikationer. 

Regeln om krav på tillräckliga kvalifikationer är en avvägningsnorm, vilket 
innebär att "avgöranden skall träffas under beaktande av omständigheterna i 
det enskilda fallet efter avvägning av motstående intressen i enlighet med 
riktlinjer vilka styr bedömningen i viss riktning utan att innefatta distinkta 
direktiv."333 Avvägningen skall göras mellan å ena sidan arbetsgivarens intresse 
av största lämplighet och effektivitet och å den andra sidan den först 
anställdes intresse av skydd (AD 1983 nr 51). Lagregeln i 22 § 3 st. 4 p. lyder: 

"Kan en arbetstagare endast efter omplacering beredas fortsatt arbete hos 
arbetsgivaren, gäller som förutsättning för företräde enligt turordningen 
att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet." 

Se till exempel AD 1978 nr 84, 1983 nr 51, 1995 nr 59 och 1996 nr 140. I vissa fall 
uttrycker sig domstolen som att arbetsgivare "i princip" har bevisbördan, till exempel i AD 
1991 nr 66, 1993 nr 197 och 1994 nr 73. 

331 SFS 1994:1686. Lagändringen innebär en anpassning till EG-direktiven 75/129 och 92/56 
om kollektiva uppsägningar. 

332 
Prop. 1981/82:71 s. 90. 

333 Sigeman i Löntagarrätt, 1994, s. 18. 
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1 detta avsnitt skall undersökas hur avvägningen mellan de olika intressena har 
gjorts i lagstiftning och rättspraxis vid bestämningen av innebörden av regeln 
om tillräckliga kvalifikationer. De centrala begreppen för en förståelse av 
lagregelns innebörd är "omplacering", "tillräcklig" och "kvalifikationer." 
Redogörelsen nedan är disponerad efter dessa begrepp. 

6.1.1 Allmänt om omplaceringsskyldigheten 
Innan begreppet omplacering analyseras närmare, skall förhållandet mellan 
arbetsgivarens omplaceringsskyldighet enligt 7 § 2 st. anställningsskyddslagen 
och omplaceringsskyldigheten enligt 22 § samma lag diskuteras. Enligt båda 
stadgandena är det en förutsättning för omplacering att den aktuelle 
arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet. En 
avgörande skillnad mellan de två bestämmelserna är att en tillämpning av 7 § 
2 st. förutsätter att det hos arbetsgivaren finns en ledig befattning eller eljest 
lediga arbetsuppgifter, d.v.s. att en omplacering kan ske utan att någon annan 
arbetstagare friställs.334 Bestämmelsen i 22 § däremot innebär att arbetsgivaren 
är skyldig att säga upp en anställd med kortare anställningstid för att på så sätt 
kunna bereda en arbetstagare med längre anställningstid fortsatt arbete. En 
annan viktig skillnad mellan de båda reglerna är att omplaceringsskyldigheten 
enligt 7 § 2 st. i princip gäller alla arbetsuppgifter inom arbetsgivarens 
verksamhet,335 medan omplacering enligt 22 § bara behöver ske inom 
turordningskretsen. Sist men inte minst är olika rättsföljd föreskriven vid 
brott mot de båda reglerna. Ett brott mot 7 § 2 st. anställningsskyddslagen 
kan medföra ogiltigförklaring av uppsägningen,336 medan däremot en felaktig 
tillämpning av regeln om tillräckliga kvalifikationer i 22 § endast kan leda till 
skadeståndspåföljd.337 

Det förekommer inte sällan att de båda slagen av omplacering blir aktuella 
på grund av en och samma omorganisation eller driftsinskränkning. Det 
förefaller att råda oklarhet om vilken omplaceringsskyldighet som i sådana fall 
skall fullgöras först. Ett argument för att omplacering till vakanta befattningar 
skall fullgöras innan turordningen upprättas, är att en prövning av en 
uppsägnings rättsenlighet skall ske i två led. Det första ledet består i en 
prövning av om uppsägningen i fråga har saklig grund, inklusive om 

Se AD 1993 nr 80, AD 1994 nr 1 och AD 1995 nr 2. 
335 En viss begräns ning i omplaceringsskyldigheten enligt 7 § gäller en ligt AD 1984 nr 141 i 

vissa fall da arbetsgivaren Bedriver rörelse ino m olika områden och organiserar verksamheten 
så a tt de olika områdena bildar mer eller mindre självständiga grenar. Att detta skall gälla 
även på det statliga området framgår av AD 1996 nr 66. 

336 Enligt 34 § 1 st. 1 p. anställningsskyddslagen. 
I enlighet med 34 § 1 st. 2 p. samma lag. 
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omplacering enligt 7 § har genomförts. Det andra ledet består i det fall 
uppsägningen har skett på grund av arbetsbrist i en prövning av om 
turordningen har upprättats på ett riktigt sätt. Enligt detta resonemang 
tillämpas turordningsreglerna i 22 § med den omplacering som förutsätts där 
först i det andra ledet, d.v.s. först när uppsägning skall göras (AD 1997 nr 
121). Med denna ordning i proceduren kan en arbetstagare med relativt sett 
kortare anställningstid "räddas" genom en omplacering enligt 7 § 2 st., till 
exempel till en annan av arbetsgivarens driftsenheter eller till arbetsuppgifter 
som omfattas av ett annat kollektivavtalsområde än det som arbetstagaren för 
närvarande tillhör. Detta följer av att ingen turordning skall tillämpas vid 
omplacering enligt 7 § 2 st.338 Ett argument för att en turordning enligt 22 § 
anställningsskyddslagen skall upprättas först, är att en arbetstagare mot sin 
vilja kan omplaceras till ett arbete utanför sin arbetsskyldighet, endast om 
uppsägning är alternativet. För att arbetsgivaren skall kunna veta om 
uppsägning är alternativet, d.v.s. kunna veta vem som är uppsägningshotad 
krävs i sin tur att han har upprättat en turordning. Det förefaller som om 
rättsläget på denna punkt är oklart.339 Frågan har mycket knapphändigt 
berörts i den rättsvetenskapliga litteraturen. Malmberg anser att det är oklart 
vilken omplacering som bör ske först.340 Mot detta har Zethraeus invänt att 
turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagens skall tillämpas först sedan 
möjligheterna till omplacering till lediga befattningar eller arbetsuppgifter 
enligt 7 § 2 st. anställningsskyddslagen är uttömda och friställning är 
oundviklig. Turordningsreglerna har till uppgift att välja ut vem som i det 
läget skall friställas. När friställningssituationen emellertid uppkommit på 
grund av att en arbetstagare avvisat fortsatt anställning på nya villkor, skall 
inte turordningen beaktas.341 Det har även ansetts att 22 § 
anställningsskyddslagen är subsidiär i förhållande till 7 § 
anställningsskyddslagen, eftersom en uppsägning inte är sakligt grundad om 
möjligheten till omplacering till en ledig befattning finns.342 

Enligt ett förslag från 1992 års arbetsrättskommitté skulle omplacering 
motsvarande den i 7 § 2 st. anställningsskyddslagen ske enligt turordning. 
Enligt förslaget borde inledningsvis de regler iakttas som talade om hur 
indelningen i turordningskretsar skulle äga rum. Först när det stod klart vilka 

338 Ds A 1981:6 s. 233. 
339 Såvitt framgår av intervjuerna tillämpas i praktiken än det ena än det andra 

tillvägagångssättet. Ibland håller man inte heller isär de olika omplaceringsskyldigheterna 
utan Törsöker finna en lösning med ett lämpligt slutresultat. 

340 Malmberg, Anställningsavtalet, 1997, s. 367, med hänvisning till bland annat Ds A 1981:6 s 
233 och AD 1996 nr 56 och 1996 nr 144. 

341 
Zethraeus i JT 1997-98 s. 1215 ff. 

342 Johansson, Andring av anställningsvillkor och prövning i domstol, JT 94/95 s. 1128 ff. 
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arbetstagare som inte kunde beredas fortsatt anställning inom 
turordningskretsen skulle det alltså bli fråga om att inventera förekomsten av 
lediga befattningar i verksamheten i stort. Fanns det sådana lediga 
befattningar skulle dessa fördelas mellan arbetstagarna i turordning. Om 
arbetsgivaren på ett felaktigt sätt fördelade de lediga tjänsterna utom den 
egentliga turordningskretsen gjorde han sig skyldig till turordningsbrott. Den 
nuvarande ordningen innebar enligt utredningen att stort utrymme gavs för 
en arbetsgivare att genom omplaceringsåtgärder inför en driftsinskränkning 
blockera sådana platser som annars skulle ha kunnat tas i anspråk av de 
arbetstagare, kanske med lång anställningstid, som hotades av uppsägning på 
grund av turordningen.343 

Den följande framställningen gäller omplacering enligt 22 §. 

6.1.2 Närmare om begreppet omplacering 
Eftersom en omplacering enligt 22 § är en förutsättning för att en 

prövning av en arbetstagares kvalifikationer skall äga rum, är innebörden av 
begreppet omplacering avgörande för hur intresseavvägningen utfaller. I 
rättstillämpningen har understrukits att regeln inte blir tillämplig, om frågan i 
stället gäller ifall en arbetstagare skall få behålla sina dittillsvarande 
arbetsuppgifter. 

I AD 1991 nr 136 hade en ekonomiadministratörs arbetsuppgifter 
datoriserats och en vikarie tillsatts un der en tid då han var sjukskriven. 
Efter återkomsten till arbetsplatsen blev administratören uppsagd under 
åberopande av arbetsbrist. Arbetsgivaren menade att arbetstagaren efter 
datoriseringen saknade kvalifikationer både för arbetsuppgifterna i den 
tjänst han själv tidigare hade innehaft (och som nu utfördes av den 
tidigare vikarien) och för andra arbetsuppgifter. Arbetsdomstolen drog 
slutsatsen att uppsägningen i själva verket haft sin grund i förhållanden 
som var att hänföra till arbetstagaren personligen, nämligen påstådd 
bristande kompetens. Någon arbetsbrist nade inte förelegat på kontoret 
utan arbetsgivaren hade helt enkelt velat byta u t en arbetstagare mot en 
annan. Domstolen slog fast att situationen i fråga var en helt annan än 
den som avses i 22 § anställningsskyddslagen, när det uppställs krav på 
att en arbetstagare, som endast efter omplacering kan beredas fortsatt 
arbete hos arbetsgivaren, måste ha tillräckliga kvalifikationer för det 
fortsatta arbetet. I förevarande fall hade frågan inte varit, om 
arbetstagaren hade kunnat göra anspråk på en omplacer ing, utan i stället 

i  1 J 1  o i  o  r o i i ^ o i i  •  i  •  » i l  J  om han hade kunnat göra ansprak pa att ra behålla sin dittillsvarande 
anställning. 

Detta resonemang förutsätter att utredningen ansåg att den nuvarande ordningen är att 
omplacering enligt 7 § anställningsskyddslagen skall ske först. 
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Med en snäv definition av begreppet omplacering blir en prövning av 
arbetstagarnas kvalifikationer sällan aktuell och senioritetsprincipen får stort 
genomslag relativt sett. Med en vid definition blir en prövning av 
kvalifikationerna tvärtom oftare aktuell och senioritetsprincipen får mindre 
betydelse. I rättstillämpningen och i litteraturen har frågan om vad som skall 
anses vara en omplacering behandlats mycket sparsamt. Begreppet 
omplacering har sagts beteckna en övergång till annat arbete som tänks bli 
permanent. Denna definition av begreppet omplacering tar emellertid sikte 
på innebörden av begreppet vad gäller arbetsgivarens rätt att leda och fördela 
arbetet. I vilken mån denna definition och då närmast begreppet övergång har 
någon bäring på arbetsgivarens skyldighet enligt såväl 7 § som 22 § 
anställningsskyddslagen att under vissa förutsättningar bereda arbetstagaren 
fortsatt arbete, är oklart. 

Den typiska förutsättningen för en omplacering är att en arbetstagares 
arbetsuppgifter har försvunnit vid en rationalisering. De skall helt enkelt inte 
längre utföras i arbetsgivarens verksamhet. Bakgrunden kan variera och kan 
t.ex. vara att arbetsgivaren har beslutat att lägga ned en viss gren av sin 
verksamhet eller att fördela arbetstagarens arbetsuppgifter på andra 
befattningshavare. I dessa fall är det tydligt att en omplacering måste ske, om 
arbetstagaren skall kunna behålla sin anställning. 

Innehållet i en arbetstagares arbetsuppgifter kan emellertid förändras på 
andra sätt än att en övergång skett. Frågan kan då uppstå när en förändring av 
arbetsuppgifterna är så långtgående, att den skall anses vara att jämställa med 
en omplaceringssituation i den meningen att en prövning av arbetstagarens 
kvalifikationer får göras. Vilka organisatoriska förändringar innebär enligt 
rättspraxis att en omplacering har ägt rum? Innebär förändrad apparatur och 
teknik eller nya kunder en omplacering? Kan det anses vara en omplacering 
om verksamheten har förändrats från att vara myndighetsbetonad till att bli 
mer kundinriktad? 

Frågan mellan förändrade kvalifikationskrav45 och omplacering har berörts 
i domen AD 1994 nr 81. 

En arbetsgivare menade att en grovplåtslagare inte hade tillräckliga 
kvalifikationer för fortsatt arbete. Med den inriktning som arbetet på 
bolaget fatt på grund av det ekonomiska läget, var det nödvändigt att 
varje grovplatslagare klarade av alla arbetsmoment och själv kunde 
fullgöra ett arbete i sin helhet. Domstolen menade, att trots att 
kompetenskraven på grovplåtslagarna hade ökat sedan arbetstagaren 
placerats i smedjan, var de t inte visat att uppgifterna omedelbart ändrats 
så väsendigt, att det inte var möjligt för arbetstagaren att inom ramen för 
anställningen utveckla sin kompetens. Fråga var alltså inte om en sådan 

344 Eklund i Schmidt, Löntagarrätty 1994, s. ITI. 
345 

Om förändrade kvalifikationskrav, se även AD 1994 nr 15 och AD 1996 nr 94. 
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situation som var att jämställa med en omplaceringssituation (min 
kursivering/ 

Problematiken illustrerades även i AD 1995 nr 59, som gällde om en 
arbetsledare hade tillräckliga kvalifikationer för uppgifterna som objektledare. 
Domstolen påpekade att de gradskillnader i olika hänseenden, som det syntes 
vara fråga om mellan arbetsuppgifterna för en arbetsledare och för en 
objektledare knappast hade gjorts gripbara. I målet var det emellertid ostridigt 
mellan parterna, att fortsatt arbete för arbetstagaren skulle ha inneburit en 
omplacering, och frågan om en omplacering ägt rum blev inte prövad. 

Frågan om vad en omplacering skall anses vara, kan uppstå när den 
tekniska utvecklingen i fråga om arbetsredskap och dylikt har inneburit att 
arbetsuppgifter fått ett förändrat innehåll: Ar den tekniska förändringen så 
avgörande, att den skall anses innebära en omplacering? Detta diskuterades i 
AD 1994 nr 4: 

En NC-operatör hade varit tjänsdedig för studier. När han återkom efter 
ledigheten fanns arbetet som NC-operatör visserligen kvar, men 
arbetsgivaren hade låtit installera ett CAD/CAM-system. 
Arbetsdomstolen menade att en situation hade förelegat so m var "att 
jämställa med en omplacering" och kvalifikationskravet således varit att 
tillämpa, eftersom en viktig förändring hade skett genom införandet av 
CADiCAM-systemet. 

En jämförelse kan göras med det ovan refererade AD 1991 nr 136 som gällde 
arbetsuppgifter som hade datoriserats, och som en annan arbetstagare hade 
vikarierat på, men där domstolen med bestämdhet underströk att frågan inte 
gällde omplacering. Parallellen mellan de två fallen är tydlig. Det förefaller att 
råda en gradskillnad mellan dem snarare än en artskillnad. Att domstolen har 
dragit olika slutsatser i de båda fallen har eventuellt att göra med 
inlärningstiden, där det föreligger en väsentlig skillnad. I det senare fallet 
skulle inlärningstiden efter datoriseringen bara ha varit en eller ett par dagar 
och i det förra fallet betydligt längre. En näraliggande problematik berördes i 
AD 1993 nr 197: 

Två serviceingenjörer hade blivit uppsagda som följd av att arbetsgivaren 
ansett, att de inte hade tillräckliga kvalifikationer för de tjänster som 
fanns kvar i företaget efter en omorganisation. Arbetstagarorganisationen 
gjorde gällande att de två arbetstagarna int e hade behövt omplaceras för 
fortsatt anställning. De ingenjörstjänster som fanns kvar i verksamheten 
var i princip identiska mea de tjänster som arbetstagarna i fråga 
innehade. Skillnaden låg i olikheter i internutbildning mellan olika 
arbetstagare. Därför skulle de båda arbetstagarnas rätt till fortsatt 
anställning bedömas enbart utifrån anställningstiden i bolaget. 
Domstolen konstaterade att omorganisationen nade medfört att 
serviceingenjörerna skulle komma att arbeta med annan apparatur än 
tidigare och slöt sig utan närmare motivering till att det inte rådde någon 
tvekan om att ett skifte mellan de olika arbetsuppgifterna var att uppfatta 
som en omplacering i den mening som avses i anställningsskydasuzgens 
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turordningsregler (min kursivering^. En omplacering hade följaktligen 
krävts för a tt bereda de båda arbetstagaçrja fortsatt arbete och kravet på 
tillräckliga kvalifikationer aktualiserades. 

I detta fall gäller det inte arbetsredskap utan de apparater som arbetstagarna 
har utfört service på. I inget av dessa fall har domstolen försökt göra någon 
allmän bestämning av hur långtgående de tekniska förändringarna av 
arbetsuppgifterna far vara utan att det anses vara en omplacering. Troligen 
har inlärningstiden i själva verket en stor betydelse för bedömningen av vad 
som skall anses vara en omplacering. 

Innehållet i arbetsuppgifterna kan också förändras i och med att någon 
ensam får ansvaret för dem. Frågan om betydelsen av det ökade ansvar som 
ensamarbete kan innebära, har berörts av Arbetsdomstolen i ett par fall. I det 
ena fallet, AD 1978 nr 84, som gällde tillämpningen av turordningsreglerna 
på en elfirma, kom emellertid själva frågan om omplacering inte till 
bedömning. I det fallet skulle uppsägningar enligt en turordning efter 
anställningstid innebära, att en treårsmontör skulle komma att arbeta ensam, 
efter att tidigare ha arbetat tillsammans med en sexårsmontör med avsevärt 
större yrkeserfarenhet. Eftersom det i målet inte ifrågasattes annat än att 
ensamarbetet skulle innebära en sådan förändring av den kvarvarande 
arbetstagarens arbetsuppgifter, att regeln om tillräckliga kvalifikationer som 
förutsättning för fortsatt arbete blev tillämplig, gick domstolen in på en 
prövning av frågan om tillräckliga kvalifikationer. Domstolen konstaterade att 
treårsmontören som hade längre anställningstid hade tillräckliga 
kvalifikationer och därför enligt lagens huvudregel skulle ha företräde till 
fortsatt anställning. I ett annat fall prövades frågan om den uppkomna 
situationen med ensamarbete innebar en så långtgående förändring att den 
var att likna vid en omplaceringssituation: 

Ritningsarbete, som tidigare hade utförts av två ritare, skulle efter en 
rationalisering utföras av en av ritarna ensam. Arbetsgivaren hade 
uttryckligen förklarat, att det inte rörde sig om en omplacenngssituation, 
men gjorde gällande att bara den ritare som hade den kortaste 
anställningstiden skulle ha tillräckliga kvalifikationer för att ensam klara 
det kvarvarande ritningsarbetet. Den andre hade följakdigen blivit 
uppsagd. Domstolen ansåg att det inte kunde komma i fråga att betrakta 
detta fall som en sådan omplaceringssituation som avsågs i 22 § 
anställningsskyddslagen, utan frågan i målet gällde om arbetstagaren 
hade kunnat göra anspråk på att fa behålla sin cuttillsvaran de anställning 
på bolagets r itkontor. Eftersom så var fallet och det alltså i nte rörde sig 
om en omplacering, var regeln om tillräckliga kvalifikationer som 
förutsättning för företräde till fortsatt arbete inte tillämplig. 

346 Glavå, Arbetsbrist och saklig grund, 1999, har påpekat att målet i fråga visar att den 
arbetsgivare som omorganiserar tjänstestrukturen relativt enkelt uppnår att det rör sig om en 
omplaceringssituation. Se även nedan i avsnittet om arbetsplatsundersökningen. 
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Turordningen mellan arbetstagarna skulle därför bestämmas med hänsyn 
tagen enbart till anställningstid (AD 1993 nr 104). 

I detta fall ansågs ensamarbetet tydligen inte utgöra en så långtgående 
förändring att den var att jämställa med omplacering. 

Av det ovanstående är det svårt att dra några slutsatser om när situationen 
är sådan att en prövning av en arbetstagare skall göras. Att det inte bara gäller 
situationer av förflyttning till ett annat ställe, är tydligt. Av AD 1994 nr 81, 
som rörde förändrade kvalifikationskrav, kan man eventuellt dra slutsatsen att 
en prövning av kvalifikationerna får ske om det kan ifrågasättas om 
arbetstagaren inom ramen för sin anställning kan utveckla sin kompetens 
tillräckligt för de förändrade arbetsuppgifterna. 

Att en prövning enligt regeln om tillräckliga kvalifikationer inte blir 
aktuell i fråga om en arbetstagare som får behålla sina arbetsuppgifter 
oförändrade vid en omorganisation, framgick ovan av AD 1991 nr 136. Detta 
hindrar emellertid inte att arbetstagaren kan bli förbigången vid uppsägningar 
av arbetstagare med kortare anställningstid, förutsatt att dessa och endast 
dessa har kvalifikationer för vissa för verksamheten nödvändiga 
arbetsuppgifter. Detta förhållande illustrerades med ett exempel i förarbetena 
till 1974 års anställningsskyddslag: 

Vid ett verkstadsföretag finns två tjänstemän och tio arbetare. Av 
arbetarna skall två friställas på grund av arbetsbrist. De tio arbetarna 
utgör då en enhet vid bestämmande av turordning. Avgörande blir i 
första hand anställningstidens längd, d.v.s. de två senast anställda 
arbetarna skall friställas, om ej någon av dem på grund av ålder har rätt 
till extra anställningsmånader och därmed rycker upp i turordningen. 
Det förutsätts dock att de åtta kvarvarande kan sköta de kvarstående 
arbetsuppgifterna. Har någon av de två senast anställda speciella 
yrkeskunskaper som krävs vid företaget, kan hanfij^^anna, om inte någon av 
de åtta tidigare anställda har dessa yrkeskunskaper (min kursivering). 

Att de två arbetstagarna med specialkunskaper fick behålla sina anställningar 
trots sin korta anställningstid, är en konsekvens av regelns syfte: 
Turordningsreglerna fick inte ge det resultatet att en arbetstagare fick 
företrädesrätt till ett arbete som han inte kunde sköta.348 Arbetstagarna med 
längre anställningstid i exemplet ovan skulle inte kunna sköta de uppgifter 
som krävde särskilda yrkeskunskaper. Detta har den mycket viktiga 
347 Prop. 1973:129 s. 159. Situationen och tankegången uppstod inte med 

anställningsskyddslagen. Den illustreras redan i t.ex. AD 1937 nr 20, där domstolen 
konstaterar att om någon av de senare anställda arbetstagarna hade blivit uppsagd, skulle 
bolaget ha saknat kompetent och tillförlitlig personal för nödvändiga arbetsuppgifter. På 
grund av detta kunde förbundets talan om uppsägningarna inte bifallas. 
Prop. 1973:129 s. 159. Regeln innebär i denna sin konsekvens ett tillgodoseende av 
arbetsgivarorganisationernas i lagstiftningsdiskussioner återkommande önskemål om att 
arbetstagare med "särskilt yrkeskunnande" eller "särskild lämplighet" skulle ges rätt till 
företräde i turordningen. 
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innebörden att varje arbetstagare som har kvalifikationer, som anses 
nödvändiga för verksamheten och som ingen annan arbetstagare besitter, får 
företräde till fortsatt arbete oavsett anställningstid. Detta är vad som i dagligt 
tal uttrycks som att en arbetstagare "undantas från turordningslistan" på 
grund av sina kvalifikationer.349 

En situation liknande den i exemplet ovan har behandlats i rättspraxis: 

Sju elektriker hade blivit uppsagda medan tre andra elektriker med 
kortare anställning fatt behalla sina arbeten. Parterna hade i målet 
argumenterat om ifall de tre arbetstagarna hade sådana särskilda 
kvalifikationer att de skulle få undantas från turordningslistan. 
Domstolen framhöll att frågan om någon skulle undantas från 
turordningslistan kunde diskuteras i förhandlingar om en avtalsturlista, 
men något sådant var inte aktuellt i målet. Pa en särskild fråga ha de 
parterna uppgett att vad som skulle prövas var om de uppsagda 
arbetstagarna hade tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som 
utfördes av de arbetstagare som hade undan tagits från uppsägningar. 
Domstolen bortsåg från att förbundet även hade gjort gällande att aen 
frågan inte skulle Komma upp, eftersom det enligt förbundets mening 
inte skulle ha blivit aktuellt med omplaceringar av de uppsagda om ^ 
eller några av dem fått stanna kvar och andra sagts upp i stället. 
Domstolen underströk att den väsentliga frågan var vilka kvalifikationer 
de arbetsuppgifter som utfördes av de tre elektrikerna krävde och om 
någon av de uppsagda hade tillräckliga kvalifikationer för dessa (AD 
1996 nr 59). 

Arbetsdomstolen har emellertid även yttrat att en prövning av en arbetstagares 
kvalifikationer undantagsvis kan äga rum, även om ingen omplacering sker. 
Detta framgår av AD 1995 nr 2, som bland annat gällde om en lärare hade 
tillräckliga kvalifikationer för arbete på andra lärartjänster. Arbetsdomstolen 
framhöll där att det inte var uteslutet att en prövning av arbetstagarens 
personliga förhållanden kunde leda till, att denne inte ansågs ha tillräckliga 
kvalifikationer för fortsatt anställning i det fall det fortsatta arbetet skulle 
innefatta samma eller i allt väsentligt samma uppgifter som de arbetstagaren 
sysslade m ed vid uppsägningen. Domstolen framhöll emellertid även att en 
arbetstagare, som har sagts upp på grund av arbetsbrist, normalt torde anses 
ha tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet, när det är fråga om 
fortsatt arbete av samma eller i allt väsentligt samma slag som denne utfört 
hos arbetsgivaren, om arbetsgivaren inte har saklig grund för att säga upp 
honom av personliga skäl.351 

349 Tillvägagångssättet är inte ovanligt i praktiken. Se avsnitt om arbetsplatsundersökningen i 
detta Kapitel. 
Domstolen menade att det saknades utredning som visade om de uppsagda saknade 
tillräckliga kvalifikationer eller ej. Utgången i målet i denna fråga var att arbetsgivaren ansågs 
inte ha visat att de uppsagda saknade kvalifikationer och hade gjort sig skyldig till 
turordningsbrott genom att säga upp dem. 
Glavå, Arbetsbrist och saklig grund, 1999, s. 531 ff., antar att den egentliga 
uppsägningsgrunden i detta fall var personliga förhållanden, men att domstolen inte kan 
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Här skall även nämnas ett par andra förhållanden som kan skapa oklarhet 
när arbetsgivaren skall fullgöra sin omplaceringsskyldighet för att undvika 
uppsägning. 

Det kan råda oklarhet om vilka arbetsuppgifter en arbetstagare tidigare har 
utfört så till vida som gränserna kan vara oklara mellan olika arbetstagares 
uppgifter. I sådana fall är det avgörande vilka arbetsuppgifter de anställda 
huvudsakligen har varit knutna till. Förhållandet behandlades i AD 1994 nr 
72): 

På ett sågverk hade arbetstagarna i viss mån roterat mellan olika 
arbetsuppgifter. Vid frånvaro hade de ryckt in och utfört varandras 
arbete. När orderingången minskade vid bolaget beslutades att 
avsyningen skulle minska Kraftigt. Frågan i Arbetsdomstolen var om en 
omplacering skulle anses nödvändig (och därmed en prövning av 
arbetstagarens kvalifikationer) för att en kvinna som tidigare hade arbetat 
framför allt med avsyning, so rtering och spackling, skulle få behålla sin 
anställning. Arbetsdomstolen konstaterade efter vittnesförhör och syn på 
arbetsplatsen, att de anställda tidigare huvudsakligen hade varit knutna till 
särskilda arbetsuppgifter, även om det hade förekommit en viss 
arbetsrotation. Kvinnan i fråga hade huvudsakligen arb etat med sådana 
arbetsuppgifter som skulle forsvinna och situationen fick därför anses 
vara såaan att en omplacering krävdes för att hon skulle ku nna beredas 
fortsatt anställning. 

En annan väsentlig fråga i sammanhanget är vem omplaceringsåtgärden skall 
gälla. Denna fråga kan uppstå ifall omplacering enligt 22 § måste ske i två steg 
- d.v.s. också involvera en arbetstagare som egentligen inte riskerar sin 
anställning — för att man skall kunna finna en arbetsuppgift som en 
uppsägningshotad arbetstagare har kvalifikationer för. I förarbetena till 1974 
års anställningsskyddslag framhölls att arbetsgivaren i sådana fall var skyldig 
att använda sig av de möjligheter som stod till buds för att bereda fortsatt 
anställning genom att omplacera en arbetstagare, även om detta krävde 
omplacering i mer än ett led: 

Om någon omplacering inte behöver ske, gäller således det på 
anställningstid (eller levnadsålder) grundade företrädet utan någon 
prövning av arbetstagarens kvalifikationer. Reglerna innebär vidare att 
det krävs av arbetsgivaren att han utnyttjar annan föreliggande möjlighet 
att fortsätta driften utan att omplacera den företrädesberättigade 
arbetstagaren, om sådan möjlighet står till buds. Därvid kan det 
självfallet komma i fråga att i stället förflytta annan arbetstagare med de 

eller vill föreställa sig att upp sägningsgrunden i förhållande till individen kan vara personliga 
skäl när det otvistigt föreligger en arbetsbristsituation. Glavå menar att när domstolen sfar 
fast att turordningsreglerna kan tillämpas så, att en person antas sakna tillräckliga 
kvalifikationer därför att det föreligger saklig grund för uppsägning av personliga skäl, bidrar 
den till föreställningen om att det är bättre att säga upp pa grund av arbetsbrist än att öppet 
åberopa personliga förhållanden. Detta uppmuntrar i sin tur konstruktioner under 
beteckningen "arbetsbrist". I detta instämmer jag helt. 
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erforderliga kvalifikatigçerna, även om denne skulle kunna åberopa ännu 
längre anställningstid. 

Frågan om hur långt arbetsgivarens skyldigheter sträcker sig, vad gäller olika 
organisatoriska åtgärder för att bereda en arbetstagare med lång 
anställningstid fortsatt anställning, aktualiserades i AD 1997 nr 98: 

Arbetstagarsidan menade i målet att arbetsgivaren borde säga upp en 
arbetstagare med kort anställningstid, som hade särskilda kvanfikationer 
och i stället låta en arbetstagare med längre anställningstid stanna kvar på 
de arbetsuppgifter som han själv redan utförde, medan två andra 
montörer med lång anställningstid (frivilligt) delade upp den först 
nämndes arbetsuppgifter mellan sig. Arbetsdomstolen menade att 
situationen inte var densamma som beskrevs i regeln om tillräckliga 
kvalifikationer i 22 § anställningsskyddslagen. Omplaceringsåtgärderna 
skulle nämligen ha gällt andra arbetstagare än den som bereddes fortsatt 
arbete hos arbetsgivaren. Domstolen påpekade att varken lagtexten, 
Arbetsdomstolens hittillsvarande praxis eller motivuttalanden kunde 
sägas ge något besked om hur långt arbetsgivarens skyldigheter sträckte 
sig i det aktuella hänseendet. Den ansåg sig inte heller na anledning att ta 
ställning till om en arbetsgivare i någon situation kunde vara skyldig att 
vidta en eller flera omplaceringar av någon eller några arbetstag are för att 
en annan arbetstagare skulle få behålla sina arbetsuppgifter. Arbetsgivaren 
skulle nämligen enligt arbetstagarsidans förslag till lösning vara tvungen 
att inrätta andra befattningar än de som tidigare funnits. Detta skulle i 
sin tur gå utöver den omplaceringsskyldighet som enligt 
anställningsskyddslagen åvilade arbetsgivaren och innebära en 
inskränkning i arbetsgivarens arbetsledningsrätt. 

Lunning menar att en allmän uppfattning på arbetsmarknaden synes vara, att 
en arbetstagare med längre anställningstid inte mot sin vilja skall behöva flytta 
till ett annat arbete, för att en senare anställd skall kunna erbjudas ett arbete 
som han eller hon behärskar.353 

Slutligen är arbetsgivaren skyldig att försöka omplacera en arbetstagare, 
även om omplaceringen innebär en hierarkisk förändring. Detta framgår av 
AD 1991 nr 66. Arbetsgivaren ansågs där skyldig att erbjuda en arbetstagare 
som riskerade uppsägning en omplacering till en lägre tjänst. Han fick inte 
utgå ifrån att denne skulle avvisa erbjudandet, eftersom det inte kunde anses 
uteslutet att arbetstagaren framför arbetslöshet för en längre eller kortare tid 
skulle föredra en lägre befattning. En omplacering till en högre tjänst har 
dock i någon mån förhindrats av domstolens avgörande i AD 1993 nr 61, där 
det förutsattes att den som omplacerades till en arbetsledande ställning för att 
kunna fullgöra sina arbetsuppgifter måste åtnjuta arbetsgivarens särskilda 
förtroende.354 

352 Prop. 1973:129 s. 261. 
Lunning, Anställningsskydd, 1989, s. 367 f. 

354 
Se nedan avsnitt 6.1.5.3. 
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6.1.3 Allmänt om kvalifikationskravet 
Avgörande för räckvidden av kravet på att en arbetstagare vid en omplacering 
skall ha tillräckliga kvalifikationer är även vad som skall få inrymmas i 
begreppet "kvalifikation." Utgångspunkten för bedömningen är att 
arbetsgivaren själv bestämmer, vilka kvalifikationer som krävs för en viss 
befattning. Denna rätt anses ingå i arbetsgivarens antagningsrätt respektive 
arbetsledningsrätt. I förarbetena anknöts kravet på tillräckliga kvalifikationer 
vid omplacering till de kvalifikationer som krävdes i en 
nyanställningssituation på så sätt att det slogs fast att arbetsgivaren inte fick 
ställa högre krav på kvalifikationer vid fullgörandet av sin 
omplaceringsskyldighet än vid nyanställningar.355 

Vid en nyanställning är arbetsgivarens rätt att bestämma 
kvalifikationskraven för en befattning underkastad endast ett fåtal 
begränsningar.356 Frågan är i detta sammanhang vilka begränsningar som finns 
i rätten att bestämma kvalifikationskraven vid en omplacering. 

En allmän begränsning av arbetsgivarens rätt att såväl bestämma 
kvalifikationskraven vid anställning och omplacering som att göra 
uppsägningar finns i lagstiftningen mot diskriminering. Ifall förhållanden, 
som har direkt eller indirekt samband med arbetstagarens kön, läggs till grund 
för en uppsägning, skall enligt 20 § jämställdhetslagen (1991:433) otillbörlig 
könsdiskriminering anses föreligga.357 Detta gäller dock icke, om beslutet är 
ett led i strävanden att främja jämställdhet i arbetslivet eller om det är 
berättigat av hänsyn till ett sådant ideellt eller annat särskilt intresse, som 
uppenbarligen inte bör vika för intresset av jämställdhet i arbetslivet.358 

Liknande förbud mot diskriminering finns i lagen (1999 nr 130) om åtgärder 
mot etnisk diskriminering i arbetslivet, i lagen (1999:132) om förbud mot 
diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder samt i lagen 
(1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell 
läggning. Denna lagstiftning innebär att en arbetsgivare inte får missgynna en 
arbetssökande eller en arbetstagare genom att behandla henne eller honom 
mindre förmånligt än arbetsgivaren behandlar eller skulle ha behandlat 
personer med annan etnisk tillhörighet, respektive personer utan sådant 

355 Prop. 1973:129, se t.ex. s. 18, 44, 158 f., 165 och 260. 
De begränsningar som finns är bestämmelser i lagstiftningen mot diskriminering (se följande 
sida) och i statlig tjänst kravet i 11 kaç 9 § 2 st. regeringsformen (1974:152) och 4 § lagen 
(1994:260) om offentlig anställning pa att förtjänst och skicklighet skall vara avgörande vid 
anställning. Även skyldigheten att beakta en arbetstagares rätt till återanställning kan utgöra 
en begränsning av arbetsgivarens bestämmanderätt. Se även AD 1985 nr 129. 
Frågan om kvalifikationskrav vid tillämpning av 22 § anställningsskyddslagen är 
diskriminerande har emellertid aldrig kommit till rättslig prövning. 
20 § 2 st. jämställdhetslagen jämfört med 16 § 2 st. 2 och 3 pp. samma lag. 

138 



funktionshinder eller personer med annan sexuell läggning i en likartad 
situation. Det nu sagda gäller om inte arbetsgivaren kan visa att 
missgynnandet saknar samband med den etniska tillhörigheten respektive 
funktionshindret eller den sexuella läggningen.359 Förbudet gäller även 
indirekt diskriminering, d.v.s. om arbetsgivaren tillämpar en bestämmelse, ett 
kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i 
praktiken särskilt missgynnar personer av de kategorier som skyddas av 
lagstiftningen. Detta gäller såvida inte syftet med bestämmelsen, kriteriet eller 
förfaringssättet kan motiveras av sakliga skäl och åtgärden är lämplig och 
nödvändig för att syftet skall uppnås.360Vad som är aktuellt i detta 
sammanhang är om kravet på kvalifikationer ställs på ett sådant sätt att det 
missgynnar en person som tillhör någon av de kategorier som skyddas av 
lagstiftningen mot diskriminering. Frågan har inte diskuterats i 
rättstillämpningen, något som är naturligt i fråga om 1999 års lagstiftning 
men anmärkningsvärt framförallt vad gäller jämställdhetslagen, vars förbud 
mot otillåten könsdiskriminering har funnits sedan 1979. 

Diskrimineringsförbuden gäller på hela arbetsmarknaden. I all offentlig 
verksamhet gäller regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet i den 
offentliga verksamheten.361 Detta krav gäller följaktligen vid en omplacering 
av en arbetstagare i offentlig anställning. Arbetsdomstolen har emellertid 
framhållit att bestämmelsen är ett allmänt hållet principstadgande, som ger 
föga ledning i konkreta situationer. I fråga om de offentliga organens 
uppträdande som arbetsgivare ger den närmast uttryck för den allmänna 
arbetsrättsliga principen om skyldigheten att handla i enlighet med god sed på 
arbetsmarknaden (AD 1985 nr 129). 

Om arbetsgivaren utöver de nu nämnda begränsningarna helt på egen 
hand kunde bestämma vad som skulle anses vara tillräckliga kvalifikationer för 
en befattning, skulle rätten till omplacering riskera att bli innehållslös för 
arbetstagaren. Arbetsgivaren skulle alltid - om han så önskade - kunna 
besluta att en kvalifikation som den aktuella arbetstagaren saknade, var 
nödvändig för befattningen. Anställningsskyddet skulle bli kraftigt urholkat. 
Arbetsgivarens beslut och bedömningar vad gäller lagstiftningens krav på 
tillräckliga kvalifikationer kan därför underkastas rättslig prövning. I 
förarbeten och rättspraxis har ställts upp vissa normer för vad som skall få 

Se 8 § lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, 3 § lagen om förbud mot 
diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder samt 3 § lagen om förbud mot 
diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. 
Enligt 9 § lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, 4 § lagen om förbud 
mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder samt 4 § lagen om förbud 
mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. 
1 kap. 9 § regeringsformen. 
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anses vara kvalifikationer vid tillämpningen av reglerna om företrädesrätt till 
fortsatt arbete i anställningsskyddslagen och förtroendemannalagen. 

För det första avgränsas vissa förhållanden som över huvud taget inte får 
inrymmas i begreppet kvalifikationer. Denna avgränsning kan föras tillbaka 
på ett förarbetsuttalande om att kvalifikationskraven inte får ges en vidare 
innebörd, än att arbetstagaren skall ha de allmänna kvalifikationer, som 
normalt krävs av dem som söker det arbete det är fråga om.362 

I AD 1988 nr 160 hade arbetsgivaren som kvalifikation krävt att 
arbetstagaren skulle ha fullgjort sin värnplik t. Domstolen menade att det 
intresse arbetsgivaren måtte ha av att verksamheten skulle kunna bedrivas 
utan att kort efter anställningstillfället störas av e n längre ledighet för 
militärtjänst, var något annat än kravet att arbetstagaren skulle vara 
kompetent för arbetsuppgifterna. Domstolen slog fast att "när det i 
anställningsskyddslagen ställs upp krav på tillräckliga kvalifikationer för 
den nya anställningen, åsyftas emellertid arbetstagarens förmåga att 
utföra det arbete som kommer i fråga." 

I detta fall kom uttrycket "det arbete som kommer i fråga" att få den 
betydelsen att arbetstagarens användande av rätt till ledighet eller antaganden 
om sådan framtida ledighet inte kan ses som bristande kvalifikationer. En 
praktiskt mycket betydelsefull fråga är om detta skall anses gälla endast heltids 
tjänstledigheter eller även tjänstledigheter på deltid.363 Ett näraliggande 
problem är om det faktum att en arbetstagare kan förväntas vilja vara 
tjänstledig på en del av sin tjänst kan göra att hon anses sakna kvalifikationer 
för en arbetsuppgift. Detta problem har mig veterligt inte behandlats i 
rättspraxis. I rättstillämpningen har däremot slagits fast att enbart det 
förhållandet att sjukskrivningar skulle kunna förväntas, inte gav en 
arbetsgivare fog för att anse en arbetstagare sakna kvalifikationer för en 
befattning (AD 1984 nr 144). 

Ytterligare ett par avgränsningar mot förhållanden som inte far anses som 
kvalifikationer har gjorts i AD 1977 nr 215.1 detta intressanta avgörande som 
inte har fått någon efterföljd i Arbetsdomstolens praxis, slog domstolen fast 
att ett turordningsbrott inte fick göras av personliga skäl. 

I AD 1977 nr 215 hade ett antal tjänstemän blivit uppsagda efter lån g 
anställning hos arbetsgivaren med motiveringen att de saknade 
tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete vid företaget. Domstolen 

362 Prop. 1973:129 s. 158 f., 165 och 260. 
363 Vad gäller lagstadgad rätt till tjänsdedighet kan detta sägas svara mot särskilda förbud mot 

uppsägningar i de aktuella lagarna. Som exempel skall nämnas att en uppsägning enligt 16 § 
föräldralecnghetslagen ( 1995:584), 8 § lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet 
för utbildning, 6 § lagen (1986:163) om rätt till ledighet för svenskundervisning för 
invandrare samt 6 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt skall förklaras ogiltig på 
yrkande av arbetstagaren, om den sker enbart av det skälet att arbetstagaren begär eller tar i 
anspråk sin rätt till ledighet enligt lagen i fråga, respektive f ullgör sina skyldigheter enligt 
lagen. 
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ansåg att så in te var fallet och prövade om uppsägningarna berott enbart 
på felaktig tillämpning av turordningsreglerna eller om uppsägningarna 
skett av personliga skäl som ej utgjort saklig grund för uppsägning. 
Uppsägningarna ansågs vara gjorda av personliga skä l. För att personliga 
skäl varit avgörande för uppsägningen ansågs tala ett missnöje fran 
arbetsgivarens sida mot arbetstagarna, et t missnöje som enligt vad so m 
ansågs styrkt saknade fog. För personliga skäl talade även det sätt på 
vilket uppsägningarna verkställdes, att arbetsgivaren betett sie mycket 
bryskt mot arbetstagarna i fråga samt att andra tjänstemän anställdes kort 
därpå utan att de uppsagda erbjöds återanställning. 

Arbetsdomstolen preciserade hur gränsen skulle dras mellan å ena sidan vad 
som skulle anses vara bristande kvalifikationer vid uppsägningar på grund av 
arbetsbrist och å andra sidan vad som skulle anses vara en uppsägning som 
egentligen var gjord av personliga skäl respektive en föreningsrättskränkande 

364 uppsägning. 

"Arbetsgivaren kan tänkas frångå turordningen med hänsyn till sådana 
personliga moment som normalt brukar diskuteras i 
turordningssammanhang, t.ex. kvalifikationer för arbetsuppgifter som 
kan bli aktuella efter omplacering. Gör arbetsgivaren en missbedömning i 
en sådan situation, framstår överträdelsen av anställningsskyddslagen som 
ett turordningsbrott. Endast skadestånd kan då bli följden av 
uppsägningen. 

Arbetsgivaren kan också tänkas frångå turordningen och säga upp viss 
arbetstagare på grund av dennes foreningstillhörighet. I sådant fall 
föreligger en föreningsrättskränkning. Uppsägningen är inte sakligt 

frundad och kan ogiftigförklaras. På samma sätt bör ogiltigförklaring 
unna ske, om avsteget från turordningen sker på grund av andra 

personliga skäl än sådana som normalt beaktas i 
turordningssammanhang. Ett annat betraktelsesätt än det nu anförda 
skulle innebära att en arbetstagare i en arbetsbristsituation, som på g rund 
av turordningsreglerna egendigen inte berör honom, skulle ha ett mer 
inskränkt skydd mot uppsägning utan saklig grund än som eljest 
tillkommer honom." 

(...) "Enbart den omständigheten att arbetsbrist finnes ha förelegat 
utesluter alltså inte att ogiltigrörklaring av uppsägning sker" (AD 1977 nr 
215). 

Den fråga som måste ställas med anledning av detta avgörande är vilka skäl 
som normalt inte beaktas i turordningssammanhang. Denna fråga är i stort 
sett obesvarad, eftersom Arbetsdomstolen i senare avgöranden ställt sig 
avvisande till att se de personliga skälen som avgörande för en uppsägning i en 
situation där arbetsbrist ansetts föreligga. Frågan diskuterades i AD 1993 nr 
80. I detta fall ansåg domstolen emellertid att de personliga motsättningar 
mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, vilka arbetstagaren hade hävdat var 
den egentliga orsaken till uppsägningarna, inte hade orsakat uppsägningen. 

364 Frågor om föreningsrättskränkning vid uppsägningar på g rund av arbe tsbrist har prövats i 
till exempel AD 1982 nr 49, 1995 nr 40 ocn 1996 nr 67. 
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Problematiken aktualiserades även i AD 1994 nr 1, där domstolen 
karakteriserade vissa påstådda skäl för uppsägning som "för frågan om hans 
kvalifikationer för visst arbete främmande skäl, hänförliga till arbetstagaren 
personligen."365 De skäl, som arbetstagaren hade fört fram, var att han inte var 
fackligt organiserad, att han "klagade för mycket" och var "obekväm" samt att 
det hade förekommit tvistigheter mellan honom själv och bolaget. Det 
framgår inte av rättsfallet exakt vad "främmande skäl" är avsett att syfta på, 
men det förefaller klart att det faktum att en arbetstagare är oorganiserad lika 
litet som den fackliga tillhörigheten kan tillåtas påverka frågan om 
kvalifikationerna. Vad som i övrigt skall betecknas som "andra personliga skäl 
än sådana som normalt beaktas i turordningssammanhang" är i brist på 
uttalanden i rättspraxis oklart. 

Innebörden av uttrycket "arbete det är fråga om" har diskuterats i 
ytterligare ett par domar, som inneburit att betydelsen av begreppet 
kvalifikationer har preciserats. 

En fullärd montör ansågs inte sakna kvalifikationer för en befattning av 
det skälet att den var avsedd för en lärling. Lagens krav på tillräckliga 
kvalifikationer tog nämligen sikte på själva det arbete, som skulle utföras 
i den anställning som var i fråga. Bolaget hade därför åsidosatt montörens 
företrädesrätt genom att anställa lärlingen (AD 1986 nr 55). 

Av detta rättsfall går förmodligen att dra slutsatsen att det är utan betydelse 
hur en befattning har kategoriserats eller tjänsten benämnts. Det avgörande 
för bestämningen av kvalifikationskraven är de arbetsuppgifter som kommer i 
fråga. Ett annat rättsfall, som belyser vad "arbete som kommer i fråga" skall 
anses innebära, är AD 1986 nr 46: 

Arbetsuppgifterna för en smörjare hade förändrats. Arbetsgivaren 
hävdade at t en viktig del av arbetet i den nya befattning en bestod i att 
utföra tillsynsarbeten på en såglinje och att njälpa till med reparationer, 
uppgifter för vilka smörj aren inte ansågs ha kompetens. Utredningen 
visade emellertid att det reparations- och tillsynsarbete som faktiskt 
utfördes av den arbetstagare som senare innehade befattningen, var av 
begränsad omfattning. Arbetet hade också k unnat skötas av en avbytare 
och hade efter en kort övergångstid kunnat övertas av en annan 
arbetstagare. Domstolens slutsats var att det inte hade visats att smörjaren 
saknade kvalifikationer för de arbetsuppgifter som tvisten gällde. 

Här har följaktligen inte en allmän beskrivning av arbetsuppgifterna ansetts 
duga som utgångspunkt för bedömningen av kvalifikationskravet, utan det 
har i stället betonats vilket innehåll arbetsuppgifterna faktiskt hade. 

I målet tillerkändes arbetstagaren skadestånd, eftersom arbetsgivaren ansågs ha brutit mot 22 
§ anställningsskyddslagen genom att göra en felaktig bedömning av arbetstagarens 
kvalifikationer. Däremot ansags uppsägningen ej vara orsakad av personliga skäl. 
Målet gällde tillräckliga kvalifikationer för företrädesrätt till återanställning. 
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Slutligen får de uppställda kvalifikationskraven enligt allmänna 
arbetsrättsliga grundsatser inte utgöra försök att kringgå bestämmelser i lag 
eller avtal eller på annat sätt strida mot god sed på arbetsmarknaden. Det 
finns emellertid inget domstolsavgörande som preciserar innebörden av god 
sed och dylikt i detta sammanhang. Frågan har prövats i AD 1996 nr 54. 

Arbetsgivarverket, som nyligen hade ombildats från anslagsmyndighet till 
uppdragsmyndighet, skulle omprioritera sin verksamhet och strävade 
därvid efter att ändra organisationen från att bestå av anställda med 
generalistkompetens till att bestå av anställda med efterfrågad 
specialistkompetens, särskilt i ekonomiskt avseende. 
Arbetstagarorganisationen gjorde gällande att arbetsgivaren först i 
efterhand haae ställt upp de angivna kvalifikationskraven, som inte hade 
varit erforderliga för arbetsuppgifterna i befattningarna i fråga. 
Domstolen ansåg emellertid att utredningen visade att 
kvalifikationskraven var satta redan i samband med omorganisationen. 
Ingenting pekade på att kvalifikationskraven för rekrytering^^nsterna 
var satta i syfte att kringgå anställningsskyddet för de uppsagda. 

6.1.4 Begreppet tillräcklig 
Att regeln om krav på tillräckliga kvalifikationer är en avvägningsnorm 
markeras i lagregeln av begreppet "tillräckliga".368 Ett riktmärke för vad som 
skall anses vara tillräckligt, när det gäller kvalifikationer för en befattning, är 
enligt förarbetena att arbetstagaren skall ha de allmänna kvalifikationer, som 
normalt krävs av den som söker en sådan anställning, som det är fråga om.369 

Arbetsgivaren får följaktligen inte ställa högre krav på kvalifikationer än vid 
nyanställningar. En viss kortare upplärningstid får emellertid accepteras.370 

Arbetstagaren kan inte göra anspråk på arbetsuppgifter, som skulle kräva 
omskolning eller som kräver yrkesvana, som denne inte besitter.371 Återigen 
kan tankegången föras tillbaka på principen att turordningsreglerna inte får ge 
till resultat att en arbetstagare får företrädesrätt till ett arbete som han inte kan 
sköta. 

I rättspraxis har kraven uttryckts som att arbetstagaren måste uppfylla ett 
slags miniminivå i fråga om de allmänna kvalifikationer, framför allt 

Om förutsättningar för att en åtgärd skall anses som kringgående av lag, se avsnitt 9.1.3. 
Rimsten, Arbetsdomstolen och lagstifiaren, 1998, s. 49, använder begreppet 
"avvägningsmarkör". 

369 Prop. 1973:129 s. 165. Liknande formuleringar finns på s. 44, 159 och 260. Dessa 
förarbetsuttalanden har senare återgivits i en rad domar. Se Rimsten, Arbetsdomstolen och 
lagstifiaren, 1998, s. 147, som menar att Arbetsdomstolen är lagstiftarorien terad vid 
precisering av avvägningsnormer. 

370 Prop. 1973:129, se t.ex. s. 18, 44, 158 f., 165 och 260. 371 
Prop. 1981/82:71 s. 54 ff. 
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utbildning och erfarenhet, som befattningen kräver (AD 1984 nr 144). 
Skillnaden mellan brister i allmänna kvalifikationer och sådana brister i 
utbildning och erfarenhet, som kan avhjälpas med inskolning, har illustrerats i 
ett par rättsfall. När det gällde företrädesrätt till en befattning som 
ekonomichef, ansågs bristen på yrkeserfarenhet av redovisningsarbete och 
annat kameralt arbete inte kunna avhjälpas genom arbete under en rimlig 
inskolningstid. Den ansågs i stället närmast kunna betecknas som en bristande 
allmän kvalifikation för befattningen i fråga (AD 1986 nr 58). Skillnaden 
mellan en elektriker som var treårsmontör och en elektriker som var 
sexårsmontör bestod däremot inte i de allmänna kvalifikationerna utan i att 
en sexårsmontör normalt hade större erfarenhet än en treårsmontör (AD 1978 
nr 84). Bristen på erfarenhet av arbete i livsmedelsbutik betraktades som 
avsaknad av en grundläggande allmän kvalifikation för arbetet som fältsäljare 
och inte bara som en större eller mindre brist på vana e.d. av detta arbete. 
Den erfarenhet av arbete i livsmedelsbutik, som måste krävas för att vara 
meningsfull, ansågs inte kunna förvärvas genom en av arbetsgivaren 
tillhandahållen upplärning (AD 1994 nr 15). En byggnadsarbetare med lång 
erfarenhet av byggbranschen ansågs uppfylla de allmänna krav som kunde 
ställas på den som sökte en anställning som lagbas. Saken ställde sig emellertid 
annorlunda vad gäller de inslag i arbetet som var av administrativ och 
samordnande natur. Konkreta uppgifter om arbetstagarens kvalifikationer gav 
belägg för att han inte skulle klara dessa inslag i arbetet och inte skulle klara 
dem efter en tids inlärning (AD 1999 nr 30). 

I en arbetsbristsituation är det typiskt sett i arbetsgivarens intresse att få 
behålla den mest kvalificerade av flera arbetstagare. Detta har föranlett 
Arbetsdomstolen att i en rad domar understryka att lagens syfte är att ge 
företräde åt arbetstagare som har tillräckliga kvalifikationer men inte 
nödvändigtvis de bästa kvalifikationerna. Arbetsgivaren får inte välja den 
arbetstagare som han anser bäst kvalificerad. Så länge kravet på tillräckliga 
kvalifikationer är uppfyllt, skall han i stället välja den arbetstagare som har 
längst anställningstid och i fråga om personer med lika anställningstid låta 
levnadsåldern fälla utslaget (AD 1983 nr 51, 1986 nr 46, 1993 nr 104 och 
1998 nr 50). Detta krav har preciserats på olika sätt för olika situationer. 
Lagen innebar att arbetsgivaren inte fritt kunde välja den kandidat som enligt 
hans mening var den mest meriterade och kunde medföra att en arbetsgivare 
måste tåla en viss kvalitetssänkning i verksamheten (AD 1984 nr 82). Frågan i 
målet var inte hur snabbt en arbetstagare skulle kunna ersätta en annan 
arbetstagare, d.v.s. hur snabbt han skulle bli lika kvalificerad som en 
arbetstagare som tidigare innehaft befattningen, utan ifall arbetstagaren i fråga 
hade tillräckliga kvalifikationer för arbetet (AD 1993 nr 80). Det var inte 
lagens innebörd att arbetsgivaren skulle behålla de arbetstagare, som med 
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hänsyn till sina färska erfarenheter skulle kunna sköta arbetsuppgifterna bäst 
och utan ens någon tillfällig sänkning av kvaliteten hos arbetet (AD 1994 nr 
1). Arbetsgivaren hade inte friheten att träffa sitt val mellan flera arbetstagare 
utifrån sin mer eller mindre välgrundade uppfattning om vem som bäst kunde 
sköta de nya arbetsuppgifterna (AD 1995 nr 59). 

I rättspraxis har visats på olika sätt att fastställa om en arbetstagares 
kvalifikationer är tillräckliga. I vissa fall är prövningen relativt enkel. Ett 
sådant fall är att arbetstagaren kan visa att hon tidigare har utfört samma 
arbetsuppgifter på ett godtagbart sätt.071 Arbetsgivaren kan då normalt inte ställa 
högre krav på arbetstagarens kvalifikationer än vid tidigare tillfällen. 
Någonting som likaså anses tyda på att arbetstagaren har tillräckliga 
kvalifikationer, är att arbetsgivaren tidigare har erbjudit arbetstagaren i fråga 
samma arbete. I AD 1984 nr 82 hävdade staten att några tandläkare, trots att 
de hade formell behörighet, inte skulle ha reell kompetens för att utföra yrket 
väl, eftersom de inte hade hunnit skaffa sig det mått av pedagogisk skicklighet 
och erfarenhet av klinisk undervisning som krävdes. Domstolen ansåg sig 
emellertid inte behöva gå in på att pröva deras kompetens, eftersom 
arbetsgivaren själv tidigare hade visat att han ansåg dem tillräckligt 
kompetenta genom att erbjuda dem arbete. 

När det gäller tidigare arbete eller erbjudande om arbete, måste man 
emellertid ta hänsyn till, att det kan det ha förflutit tid sedan arbetstagaren 
utförde eller erbjöds arbetsuppgifterna i fråga eller att omständigheterna kan 
ha förändrats på annat sätt. Det avgörande har då sagts vara förhållandena vid 
uppsägningstillfället (AD 1977 nr 159). I AD 1994 nr 1 var frågan om en 
arbetstagares erfarenhet av arbete som import- och exportspeditör fem år 
tidigare låg alltför långt tillbaka i tiden, eftersom verksamheten hade 
utvecklats och förändrats kraftigt sedan dess. Arbetsdomstolen fann att 
bolaget hade satt kraven på kvalifikationer högre än vad lagen medgav. Att 
arbetstagaren skulle kunna gå in och omedelbart fungera väl som speditör, var 
inte ett krav som kunde ställas vid bedömningen av om arbetstagaren hade 
tillräckliga kvalifikationer (AD 1994 nr 1). 

Frågan om förändrade kvalifikationskrav har berörts i ett antal domar från 
senare tid. 

Förändringar i ett mejeris konkurrenssituation hade ansetts göra det 
nödvändigt att anpassa föreningens försäljningsorganisation till 
kundernas behov och önskemål. Kvalifikationskraven för en fältsäljare 
hade därför förändrats. Domstolen menade att det nytillkomna kravet på 
erfarenhet av arbete i livsmedelsbutik för en fältsäljare var sakligt grunaat 
och väl befogat (AD 1994 nr 15). 

372 Se t.ex. AD 1978 nr 162. 
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Efter att myndighetsgruppen AMU-Gruppen ombildats till ett antal 
bolag uppstod fragan om en arbetstagare hade tillräckliga kvalifikationer 
för en befattning som utbildare i fordonsteknik, vilken nan tidigare hade 
innehaft. Eftersom bara ett mindre antal utbildare kunde anställas i 
bolaget ansågs det viktigt att samdiga kunde utbilda inom såväl 
grundutbildningen som vid olika påbyggnadskurser. Lärarförbundet hade 
inte gjort någon invändning mot de i arbetsgivarens kravspecifikation 
angivna kriterierna. Domstolen fann att arbetstagaren hade 
kunskapsbrister på speciella ämnesområden och tillmätte även hans brist 
på bred yrkeserfarenhet som personbilsmekaniker betydelse. 
Arbetstagaren ansågs betydligt mindre användbar än tidigare i det nya 
läge som uppstått i samband med bolagiseringen och ansågs ej na 
tillräckliga kvalifikationer för befattningen i fråga (AD 1996 nr 9 4). 

I A D 1998 nr 94 gällde tvisten om två arbetstagare, som var anställda 
som fotografer men långt tidigare arbetat också som skrivande 
journalister hos arbetsgivaren, hade tillräckliga kvalifikationer för att 
omplaceras till arbete som skrivande journalister. Arbetsgivaren menade 
att omfattande rationaliseringar i branschen hade inneburit ökade krav 
på de kvarvarande journalisterna vad gäller textanalys, textkritik, 
bearbetning av texter och produktivitet. Domstolen slog fast att 
utgångspunkten vid bedömningen av frågan om tillräckliga 
kvalifikationer för ett arbete måste vara de kvalifikationskrav som 
uppställs för arbetet vid den tidpunkt då frågan om en omplacering rent 
faktiskt uppkommit. Annars skulle det kunna inträffa att en arbetstagare 
fick företrädesrätt till ett visst arbete trots a tt han saknade förutsättningar 
för att sköta detta. Domstolen menade att utredningen visade att de 
rationaliseringsåtgärder som ägt rum inneburit att kraven på de anställda 
skrivande journalisterna ökat. De förändringar som skett hade också 
inneburit att tidningarna inte längre had e resurser a tt tillsvidareanställa 
medarbetare med begränsad journalistisk erfarenhet i syfte a tt successivt 
lära dem journalistarbetet. Fotograferna ansågs ej ha tillräckliga 
kvalifikationer för arbetet som skrivande journalister. 

Ytterligare ett sätt att fastställa vilken nivå på de ifrågavarande 
kvalifikationerna som skall anses vara tillräcklig, är att göra en jämförelse med 
kvalifikationerna hos andra arbetstagare som utför de aktuella 
arbetsuppgifterna. Jämförelsen kan gälla såväl en tidigare innehavare av 
befattningen som den som arbetstagaren har blivit förbigången av som andra 
arbetstagare av samma kategori. Arbetsgivaren kan i princip inte ställa högre 
krav på den som skall omplaceras än på redan anställda som utför samma 
arbetsuppgifter. I AD 1984 nr 144 gällde jämförelsen andra arbetstagare av 
samma kategori. 

En arbetsgivare hade vid tidigare anställningar inte ställt några höga krav 
på dem som anställdes för vissa typer av svarvning, m en vid tillfället i 
fråga ställt betydande krav på verkstads- och svarvningsutbildning. 
Arbetsdomstolen konstaterade att den arbetstagare, vars anställning var 
ifråga, visserligen inte uppfyllde de krav som ställdes vid nyanställning, 
men det gjorde inte heller ae arbetstagare som faktiskt var verksamma i 
arbetet i fråga. Arbetstagaren ansågs ha tillräckliga kvalifikationer för 
svarvningsarbetet (AD 1984 nr 144). 
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Också i AD 1983 nr 51 gjorde domstolen en jämförelse med en annan 
arbetstagare, som tidigare innehaft befattningen. Den menade att det rådde 
en betydande likställighet mellan den arbetstagare vars kvalifikationer målet 
gällde och den tidigare innehavaren av befattningen i fråga vad gällde 
arbetsuppgifter och ansvar, lön och befattningskod. Detta talade för att 
arbetstagaren hade tillräckliga kvalifikationer för befattningen. I AD 1976 nr 
77, som gällde tillräckliga kvalifikationer för ett arbete som ordinarie 
socialassistent, var arbetstagaren emellertid inte hjälpt av att andra redan 
anställda liksom hon själv saknade socionomexamen, eftersom de hade 
anställts under en tid då det var svårt att rekrytera personal med den 
utbildningen. Här tillmättes alltså den förändrade arbetsmarknaden och den 
ökade tillgången på välutbildad arbetskraft betydelse. Att bedömningen utföll 
annorlunda i detta än i nyss n ämnda fall hade förmodligen att göra med att 
ett generellt kvalifikationskrav fanns uppställt för tjänsten i fråga. 

Vid bedömningen av ifall en arbetstagare hade tillräckliga kvalifikationer 
för en tjänst som utredningsassistent, vad gällde erfarenhet av handläggning 
av ärenden, fäste domstolen vikt vid att inte heller den sökande som hade fått 
tjänsten hade sådan erfarenhet (AD 1992 nr 62). Vid en uppskattning av 
inlärningstiden till projektadministratör konstaterades att en arbetstagare, 
som redan utförde arbetsuppgifterna, inte hade tillräcklig kompetens för att 
självständigt klara dem.373 Bedömningen skulle därför ta sikte på ifall 
arbetstagaren hade tillräckliga kvalifikationer för att utföra arbetet med samma 
stöd som den tidigare projektadministratören (AD 1995 nr 118). I AD 1998 
nr 50 gällde frågan om en arbetstagare i statlig anställning, som blivit 
turordnad i en krets med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter med en 
annan arbetstagare, hade tillräckliga kvalifikationer för att överta dennes 
arbete med konsekvensanalyser. Den inlärningstid som skulle krävas ansågs 
relativt lång men bedömdes olika av olika bedömare. Domstolen menade då 
bland annat att den arbetstagare som hittills utfört arbetsuppgifterna 
synbarligen snabbt hade kommit in i arbetet med konsekvensanalyser. Av det 
skälet och eftersom arbetstagaren själv sedan tidigare hade kännedom om 
grundmaterialet, hade god erfarenhet av datorarbete och inte heller var 
obekant med konsekvensanalyser, ansågs han ha tillräckliga kvalifikationer för 
arbetet. 

I vissa situationer är det knappast ändamålsenligt att ställa frågan vilka 
kvalifikationskrav som arbetsgivaren normalt eller i allmänhet ställer på dem 

Arbetsdomstolen framhöll att i en sådan situation - när en arbetstagare med kortare 
anställningstid som fått behålla sin anställning inte har fullt tillräckliga kvalifikationer för 
arbetet i fråga — det skulle kunna sättas i fråga om arbetsgivarens agerande var ett försök till 
kringgående av anställningsskyddslagens turordningsbestämmelser. Utredningen i målet gav 
emellertid inte stöd för ett såclant antagande. 
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som söker en anställning. Detta kan t.ex. gälla för kvalifikationskraven för en 
högre chefspost, där kraven blir mycket individualiserade. En annan 
bedömningsgrund än jämförelser med kraven vid nyanställningar har då vuxit 
fram i praxis (AD 1986 nr 58). I ett mål som gällde företrädesrätten till en 
tjänst som ekonomichef, en nyinrättad befattning med specialiserade 
arbetsuppgifter, ansåg domstolen att man vid bedömningen av rimligheten 
hos arbetsgivarens krav fick falla tillbaka på själva den grundsats, som kunde 
anses komma till uttryck i förarbetena. Grundsatsen kunde formuleras så att 
arbetsgivaren inte till förfång för en företrädesberättigad arbetstagare kunde 
åberopa kvalifikationskrav som framstod som obefogade eller överdrivna. V id en 
sådan bedömning gjordes en jämförelse med vad som vanligen krävdes på 
arbetsmarknaden vad gällde kvalifikationer för likartade befattningar. I ett 
annat fall ansåg domstolen att det inte framkommit i målet att färdigheter i 
kontorsgöromål var betydelsefulla för en tjänst som utredningsassistent hos 
kommunen, trots att arbetsgivaren hade hävdat att så var fallet. 
Ställningstagandet kan eventuellt motiveras utifrån den nyss nämnda 
grundsatsen eller utifrån principen att kvalifikationskraven skall ställas utifrån 
de arbetsuppgifter det är fråga om (AD 1992 nr 62). 

6.1.4.1 Rätt till upplärningstid 

Många typer av kvalifikationer går att förvärva, åtminstone för dem som har 
den förutsatta miniminivån av kvalifikationer för arbetsuppgifterna i fråga. 
Ett sätt att ange hur stora krav som ställs vid nyanställning på ett arbete eller 
vid omplacering, blir då att ange hur lång upplärningstid som kan 
accepteras.374 Enligt uttalanden i förarbetena måste en viss kortare 
upplärningstid accepteras vid bedömningen av vad som skall anses vara 
tillräckliga kvalifikationer.375 Hur lång inlärningstiden kan tillåtas vara 
preciserades inte i förarbetena. Där gjordes endast allmänna uttalanden som 
att "det inte kan krävas att arbetstagaren fullständigt behärskar sina nya 
arbetsuppgifter redan från början" och att arbetstagaren "har möjlighet att 
inom rimlig tid lära sig dem."376 Ett annat uttryck som användes i förarbetena 
var att arbetstagaren "inte från första dagen fullständigt behärskar de nya 

Frågan om inlärningstidens längd kan också bli aktuell vid uppsägning på grund av 
inkompetens. Se t.ex. AD 1975 nr 68, där domstolen diskuterade vad som skulle anses vara 
en acceptabel inlärningstid. Inlärningstiden ansågs där vara beroende av arbetstagarens 
kvalifikationer, arbetsuppgifternas art samt den information och vägledning som han erhållit 
av arbetsgivaren. 
Prop. 1973:129 s. 158 £, s. 165 och s. 260. Se även prop. 1981/82:71 s. 54 ff. 

376 Prop. 1973:129 s. 260. 
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arbetsuppgifterna."377 Någon tidsperiod angavs alltså inte, men uttryckssätten 
antyder en relativt kort inlärningstid. 

Inlärningstidens längd har i AD 1975 nr 68 sagts bero av arbetstagarens 
yrkeskvalifikationer, arbetsuppgifternas art samt den information och 
vägledning som arbetstagaren har erhållit av arbetsgivaren.378 Att 
arbetstagarens förmåga att tillägna sig nya kunskaper kan tillåtas påverka 
uppskattningen av inlärningstiden framgår av AD 1994 nr 4. I brist på en 
tillfredsställande grundval för att bedöma utbildningstiden för CAD/CAM-
systemet, ansåg domstolen att man borde ta avsevärd hänsyn till det 
kunnande och den erfarenhet arbetstagaren hade av arbete på området samt 
till de goda förutsättningar, som han med hänsyn till sin utbildningsbakgrund 
hade för att tillägna sig de erforderliga kunskaperna. 

Av Arbetsdomstolens praxis framgår att inlärningstiden för en viss 
arbetstagare på en arbetsuppgift kan vara mycket svår att fastställa på ett 
objektivt och entydigt vis. När det gällde ett arbete som löneadministratör 
uppgav olika vittnen mycket olika lång inlärningstid - alltifrån tre-fyra 
veckor till två år (AD 1994 nr 73). I fråga om inskolning av en NC-operatör i 
CAD/CAM-systemet beräknade arbetsgivarsidan att själva utbildningen skulle 
ta tre månader och att det därefter skulle ta från sex till tio månader för 
arbetstagaren att uppnå full produktion. Den fackliga organisationen däremot 
ansåg att arbetstagaren skulle behöva en veckas utbildning och två veckors 
övning (AD 1994 nr 4). Inlärningstiden för en civilingenjör till ett 
konsultarbete i byggnadsbranschen bedömdes av en kollega till "en eller ett 
par veckor" och av ett av arbetsgivarsidan inkallat vittne till "mellan ett och 
fem år" (AD 1993 nr 80). 

Arbetsdomstolen brukar underlåta att nämna någon gräns för den 
tidsperiod som kan anses acceptabel för upplärningen och konstaterar efter 
vittnenas uppskattningar av inlärningstiden helt enkelt att arbetstagaren har 
respektive saknar tillräckliga kvalifikationer. Så t.ex. krävdes av en konstruktör 
att han skulle utveckla sina kunskaper i engelska från grundskolenivå till 
studentexamensnivå för att kunna inneha en befattning som 
försäljningskontorist. Detta ansågs komma att ta "lång tid" och han ansågs 
inte ha tillräckliga kvalifikationer för befattningen (AD 1979 nr 96). Ibland 
återfinns emellertid uttalanden om vad som skall anses vara en rimlig 
inlärningsperiod. I AD 1993 nr 197 gällde bedömningen hur lång tid en 
utbildning på högvolymsprodukter skulle kräva för en serviceingenjör. 
Arbetsdomstolen konstaterade att det måste hållas för säkert att det skulle 

377 Prop. 1973:129 s. 165-
378 Detta rättsfall rör inlärningstid vid nyanställning, men eftersom villkoren för nyanställningar 

anses vara normerande för villkoren rör företrädesrätten, kan en parallell säkerligen dras här. 
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krävas en tid av i varje fall upp emot ett år. Denna tid låg klart över vad som 
kunde betraktas som en rimlig inlärningstid i det föreliggande sammanhanget. 
I 1994 nr 73 ansågs en tidsperiod om ett halvt eller ett år, åtminstone "under 
föreliggande omständigheter" klart överstiga vad som kunde betraktas som en 
rimlig inlärningstid. Inlärningstiden för en kontorist till projektadministratör 
hade av ett vittne uppskattats till en viss u tbildning på reklamskola samt ett 
halvårs praktik. Detta ansågs likaså klart överstiga vad som kunde betraktas 
som en rimlig inlärningstid (AD 1995 nr 118). I ett annat fall ansågs en 
upplärningstid, som "med god marginal" skulle överstiga i vart fall ett halvår, 
vara alltför lång (AD 1996 nr 42). Sammanfattningsvis kan sägas att den 
tidsperiod som domstolen anser acceptabel varierar. En övre tidsgräns 
förefaller emellertid att vara ett halvt år; inte i någon dom har en 
inlärningsperiod om mer än ett halvår ansetts acceptabel. 

En näraliggande fråga inställer sig i fall då en arbetstagare först en tid efter 
omplaceringen uppnår behörighet för sina arbetsuppgifter. Arbetsdomstolen 
har ansett att en rätt till företräde kan grundas på förhållandet att 
arbetstagaren inom kort tid kommer att uppfylla vissa b ehörighetskrav. I de 
fall då denna fråga har kommit till domstolens bedömning har mycket korta 
tidsfrister varit aktuella, och det går inte att dra några slutsatser av hur lång tid 
som anses acceptabel.379 

Inlärningstiden kan tillåtas variera också av orsaker som har att göra med 
företagets situation. Detta framgår av att domstolen vid sin bedömning av vad 
som skall anses vara rimlig inlärningstid har använt sig av uttryck som "under 
föreliggande omständigheter" eller "i det föreliggande sammanhanget." I AD 
1992 nr 1 fästes vikt vid att företaget var under uppbyggnad och "fortfarande 
i sin initiala utveckling". Företagets krav på erfarenhet av ledarskap och på 
resultatinriktning ansågs därför berättigade och en produktionstekniker 
ansågs trots tidigare vikariat inte ha tillräcklig chefserfarenhet för arbetet som 
verkstadschef. I ett annat fall ansågs en verktygskonstruktör, som inte kunde 
arbeta under stark tidspress, sakna tillräckliga kvalifikationer med tanke på de 
stora krav på effektivitet som ställdes på bolaget (AD 1993 nr 27). 

I AD 1994 nr 73 bedömdes inlärningstiden för en befattning som 
löneadministratör. Den tid som arbetstagaren skulle behöva ansågs "under 
föreliggande omständigheter" ligga klart över vad som kunde betraktas som 
en rimlig inlärningstid. Med "föreliggande omständigheter" avsåg domstolen 
att bolaget befann sig i ett känsligt uppbyggnadsskede vad gällde 
löneadministrationen. Det var därför särskilt viktigt att denna fungerade väl. 
Domstolen ansåg det då rimligt att ställa kravet att arbetet efter kort tid 
kunde fullgöras självständigt och med hög grad av säkerhet. I ett annat fall 
379 

Se AD 1984 nr 19 och AD 1992 nr 14. 
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(AD 1993 nr 80) ansågs emellertid inte visat, att en omplacering skulle 
medföra någon oacceptabel konsekvens för bolaget, ens med beaktande av 
arbetsgivarens uppenbarligen företagsekonomiskt ansträngda läge. Vid 
bedömningen av om en arbetstagare skulle kunna fullgöra arbetsuppgifter 
som projektadministratör på ett tillfredsställande sätt, beaktades att det var 
fråga om en relativt liten verksamhet, att bolaget hade ett omedelbart behov 
av två fungerande projektadministratörer och att det stöd som kunde lämnas, 
var av begränsad omfattning (AD 1995 nr 118). Den ekonomiska situation 
som hade föranlett en omorganisation av en tidning, gjorde att bolaget ansågs 
ha ett berättigat krav på att fa tillgång till redigerare som kunde yrket. Den 
upplärningstid, som kunde bli aktuell för en ny medarbetare, måste därför bli 
förhållandevis begränsad (AD 1996 nr 42). Av dessa domar framgår, att 
arbetsgivarens situation kan tänkas få påverka hur högt kraven på 
kvalifikationer får ställas. Något allmänt hållet uttalande om hur avvägningen 
skall göras mellan arbetsgivarens krav på effektivitet i en ekonomiskt pressad 
situation och anställningsskyddet står emellertid inte att finna i dessa domar. 

I AD 1994 nr 1 diskuterades frågan om kraven på en arbetstagares 
kvalifikationer fick ställas högre, när företaget var ett kunskapsföretag. 
Arbetsgivaren menade att man måste ta hänsyn till att företaget var ett typiskt 
kunskapsföretag, som sålde sina medarbetares kunnande och att reglerna i 22 
§ måste ges en nyanserad tillämpning, som tog behörig hänsyn till 
förhållandena i den ifrågavarande arbetsgivarens verksamhet. Domstolen 
svarade att även med beaktande av vad bolaget hade anfört om dess karaktär 
av kunskapsföretag, kunde den inte finna visat att arbetstagaren hade saknat 
den kompetens, som normalt bort fordras av en sökande till en sådan 
befattning.380 

En viktig fråga vid bedömningen av arbetstagarens kvalifikationer är om 
arbetsgivaren är skyldig att planera och organisera sin verksamhet för att 
undvika att individuella arbetstagare vid en omorganisation skall befinnas 
sakna tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet. Arbetsdomstolen har 
haft en återhållsam attityd till sådana krav på arbetsgivaren. I AD 1983 nr 51 
ansåg domstolen visserligen att ett visst mått av förutseende och 
förhandsplanering måste avkrävas arbetsgivaren fór att anställningsskyddslagen 
skulle kunna upprätthållas på ett rimligt sätt (min kursivering). De risker som 
det kunde innebära för ett företag att behålla en arbetstagare, som inte hade 
de bästa kvalifikationerna, kunde ha undvikits genom förutseende och 
planering från företagets sida. Bolagsledningen hade kunnat förutse riskerna 

Jämför ett av kunskapsföretagen i arbetsplatsundersökningen, där man genom en lokal 
överenskommelse har kunnat astadkomma att just de "bästa arbetstagarna ratt stanna kvar i 
verksamheten. Se kap. 10. 
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för arbetsbrist tidigt. Bristerna i fråga ansågs vara av den beskaffenheten att de 
fick tålas av arbetsgivaren i anställningsskyddets intresse (AD 1983 nr 51). I 
AD 1988 nr 32 prövades om en kompletterande utbildning kunde ingå i 
efterskyddet för en facklig förtroendeman. Domstolen menade att så var fallet 
i målet i fråga och framhöll att en avvägning måste göras där företagets storlek 
och resurser samt dess normala utbildningsverksamhet, arbetstagarens ålder, 
anställningstid i företaget och i den aktuella anställningen samt längden på 
det fackliga uppdraget. I ett senare fall, AD 1993 nr 27, menade den fackliga 
organisationen att arbetsgivaren skulle få ta ansvaret för att inte ha medverkat 
till att utveckla den anställdes kompetens i samma utsträckning som 
arbetskamraternas, vilket sedermera ledde till att arbetstagaren blev uppsagd, 
därför att han ansågs sakna kompetens för arbete i den framtida 
arbetsorganisationen. Arbetsdomstolen menade att arbetsgivaren hade 
hanterat frågan om arbetstagarens situation på ett mindre tillfredsställande 
sätt, men att denna kritik mot bolaget inte förändrade bedömningen av 
frågan om arbetstagarens kvalifikationer. Vid bedömningen av företagets 
kvalifikationskrav tillmätte domstolen betydelse åt de mycket stora krav på 
effektivitet som ställdes i den framtida organisationen. I AD 1993 nr 197, 
hävdade arbetstagarorganisationen att bolaget borde ha förutsett den situation 
som uppstod och i tid berett arbetstagarna möjlighet att komplettera sin 
utbildning. Det ansågs emellertid inte föreligga grund för att tillmäta det 
spörsmålet någon avgörande betydelse vid prövningen av kvalifikationsfrågan. 
I AD 1996 nr 42 gjorde den fackliga organisationen gällande att arbetsgivaren 
haft skyldighet att erbjuda arbetstagarna utbildning för att de skulle kunna gå 
över till arbetet som redigerare. Domstolen menade att även om arbetsgivaren 
vidtagit sådana åtgärder, hade det inte varit möjligt att i god tid skola in 
arbetstagarna på de nya arbetsuppgifterna. Det kunde antas att 
upplärningstiden skulle överstiga i vart fall ett halvår.381 Vid prövningen av 
om en utbildare inom fordonsteknik kunde anses ha kvalifikationer vid de 
förändrade kvalifikationskrav som hade uppstått i och med en omorganisation 
diskuterade domstolen vilket ansvar bolaget hade haft att bära för att 
utbildaren inte under årens lopp blivit föremål för kompetensutveckling. Den 
ansåg att ansvaret inte var framträdande eftersom arbetstagarens egen negativa 
inställning haft en avgörande betydelse för utvecklingen (AD 1996 nr 94). I 
detta sammanhang kan påpekas att ett kollektivavtal om kompetensutveckling 
måste kunna få betydelse för bedömningen av om en arbetstagare skall anses 

Glavå, Arbetsbrist och saklig grund y 1999, s. 520, anser att de anställningsskyddsrättsliga 
konsekvenserna av att arbetsgivaren genom internutbildning kan påverka vem som bnr 
kvalificerad bör vara a tt arbetsgivaren ges et t internutbildningsansvar på individnivå som i 
vart fall m åste tillåtas påverka bedömningen av om en arbetstagare är tillräckligt kvalificerad 
för fortsatt anställning i en omplaceringssituation. 
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ha tillräckliga kvalifikationer för en befattning. En förutsättning är då 
emellertid att avtalet ger arbetsgivaren konkreta och detaljerade skyldigheter i 
förhållande till de individuella arbetstagarna. 

6.1.5 Närmare om begreppet kvalifikation 
Utgångspunkten vid bedömningen av kvalifikationskraven för olika 
arbetsuppgifter är som redan nämnts att arbetsgivaren själv avgör vilka 
kvalifikationer som krävs för en befattning. Arbetsdomstolens bedömning går 
därför inte ut på att fastställa vilka krav som får ställas i olika situationer och 
yrken utan snarare på att iaktta att en intresseavvägning görs. I vissa fall är 
bedömningen relativt okontroversiell som till exempel i fråga om 
yrkesutbildning. Några exempel, följer här. 

Genomgången formell utbildning har i en rad av Arbetsdomstolens 
avgöranden ansetts vara en nödvändig kvalifikation. En sågverksarbetare 
ansågs t.ex. inte ha tillräckliga kvalifikationer för kontorsarbete, som innebar 
löneutbetalningar och inventeringar och att delvis självständigt ansvara för 
bolagets lager.382 Den arbetstagare med kortare anställningstid som innehade 
befattningen ansågs ha förvärvat kvalifikationerna i fråga genom 
skolutbildning (AD 1977 nr 94). En lärare i ett tekniskt ämne ansågs inte ha 
tillräckliga kvalifikationer för de "kvalificerade och många gånger 
ansvarsfyllda och självständiga uppgifter" som ingick i en tjänst som 
drifttekniker, eftersom han saknade utbildning för den (AD 1995 nr 2). En 
stansoperatris ansågs sakna tillräckliga kvalifikationer för arbete som 
systemoperatör på grund av bristande kunskaper om datorsystemet och i 
engelska språket (AD 1984 nr 133). Ett antal lärare ansågs inte ha tillräckliga 
kvalifikationer för vissa lärartjänster, eftersom de saknade antingen utbildning 
eller undervisningserfarenhet (AD 1984 nr 19). En kontorist ansågs sakna 
såväl teoretisk utbildning som praktisk erfarenhet för arbete som 
projektadministratör (AD 1995 nr 118). 

Kunskaper i främmande språk, nämligen engelska och tyska motsvarande 
studentexamen, har ansetts vara rimliga kvalifikationskrav under vissa 
förutsättningar. En försäljningskontorist måste till exempel kunna ta emot 
förfrågningar på främmande språk på telefon och telex. Förmågan hos ett 
bolags tjänstemän att uttrycka sig på främmande språk ansågs även ha 
betydelse för presumtiva utländska kunders förtroende för bolaget (AD 1979 
nr 96). En stansoperatris ansågs sakna tillräckliga kvalifikationer för arbete 

Denna typ av prövning av kvalifikationerna är mera sällsynt, eftersom de anställda normalt 
sett är indelade i turordningskretsar efter avtalsområden och omplacering mellan så vitt 
skilda yrken inte blir aktuell. 
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som systemoperatör bland annat på grund av bristande kunskaper i engelska 
språket (AD 1984 nr 133). Även rimligheten av krav på kunnighet i svenska 
språket har prövats av Arbetsdomstolen.383 1 AD 1983 nr 51 ansågs en man av 
utländsk härkomst ansågs där ha tillräckliga kvalifikationer för en befattning 
som försäljningschef, trots att han talade svenska med en viss brytning och 
gjorde språkfel i både tal och skrift.384 Krav på kunskaper i vissa s pråk kan 
uppenbarligen komma i konflikt med förbudet mot etnisk diskriminering. 
Denna fråga har emellertid anmärkningsvärt nog inte behandlats i rättspraxis. 

I det följande skall redogöras för hur rimligheten av olika konkreta 
kvalifikationskrav har bedömts i rättspraxis. Syftet med redogörelsen är inte 
att visa vad som krävs för en arbetsuppgift utan hur intresseavvägningen har 
gjorts i fråga om vissa mera svårbedömda kvalifikationskrav, i vissa fall sådana 
där det subjektiva inslaget är relativt stort. De områden som behandlas är krav 
på behörighet och formell utbildning, praktisk erfarenhet och upparbetade 
kontakter, personliga egenskaper samt hälsa och kroppskrafter. 

6.1.5.1 Behörighet och formell yrkesutbildning. 

Att behörighet är ett kvalifikationskrav i vissa y rken är obestridligt. För ett 
arbete som kräver särskild behörighet anses en arbetstagare som saknar sådan 
behörighet inte ha tillräckliga kvalifikationer.385 En forskningsingenjör 
saknade den allmänna kompetens som enligt högskoleförordningen krävdes 
för att undervisa på högskolenivå och hade därför inte tillräckliga 
kvalifikationer för att omplaceras till en lärartjänst på en av universitetets 
institutioner (AD 1980 nr 168). 

Frågan har uppstått ifall arbetsgivaren har skyldighet eller möjlighet att 
göra undantag från kravet på behörighet. Kan arbetsgivaren till exempel enligt 
åtaganden i kollektivavtal eller annars anses vara skyldig att ge dispens från 
kravet på behörighet för att undvika arbetslöshet? En lärare i fordonsteknik 
saknade behörighet som lärare i andra ämnen och ansågs därför inte ha 
tillräckliga kvalifikationer för att omplaceras till undervisning i dem, trots att 
383 Krav på kunnighet i svenska språket i en uppsägningssituation prövades av Arbetsdomstolen 

även i rättsfallet AD 1983 nr 107. Här var det emellertid inte fraga om tillämpning av regeln 
om tillräckliga kvalifikationer utan om en avtalsturlista. Domstolen ansåg att kravet på 
kunskaper i svenska språket inte var motiverat av säkerhetsskäl och avtalet ansågs strida mot 
god sect på arbetsmarknaden. 

384 Inom EG-rätten kan kravet på språkkunskaper komma i konflikt med förbudet mot 
diskriminering på grund av nationalitet. När det gäller arbetstagare följer 
diskrimineringsförbudet av art. 39 i EG-fördraget 
En s. a s. omvänd fråga har behandlats i mål om uppsägning. I AD 1984 nr 119 slog 
domstolen fast a tt en arbetstagare som fatt behålla sin legitimation kunde sägas up p p.g.a. 
bristande kompetens bara om arbetsgivaren hade stark bevisning. Saklig grund för 
uppsägningen ansågs inte finnas i målet i fråga men däremot i AD 1986 nr 13, där en 
legitimerad sjukgymnast sades upp på grund av inkompetens. 

154 



han tidigare haft sådan undervisning. Den fackliga organisationen framhöll, 
att det var kommunen obetaget att dispensera från behörighetskraven och att 
kommunen också borde medge undantag, eftersom det här var fråga om en 
lärare, som annars riskerade att bli uppsagd och arbetslös. Arbetsdomstolen 
framhöll, att det framgick av skollagen, att dispens fick ges endast om det 
saknades behöriga lärare eller om det fanns något annat särskilt skäl med 
hänsyn till eleverna. Något sådant skäl förelåg inte och kommunen hade 
därför inte brutit mot sin omplaceringsskyldighet (AD 1995 nr 2).386 

Frågan kan också uppstå om en arbetstagare kan anses motsvara 
kvalifikationskraven för en befattning i och med att hon inom en snar framtid 
kommer att uppnå behörighet. En lärare som på grund av en ändring i 
behörighetsvillkoren skulle komma att bli behörig en vecka efter 
uppsägningen, ansågs ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet (AD 1984 nr 
19). Likaså medförde den omständigheten, att en börsmäklare saknade s.k. 
SAX-behörighet, inte att han ansågs sakna tillräckliga kvalifikationer, eftersom 
det var möjligt för honom att förvärva en sådan behörighet inom kort tid (AD 
1992 nr 14). En arbetstagare som under åtta år faktiskt hade arbetat som 
klasslärare och som enligt uppgift skulle få dispens, om hennes rektor gjorde 
en ansökan om dispens, ansågs ha tillräckliga kvalifikationer för att arbeta som 
klasslärare (AD 1996 nr 149). Sammanfattningsvis har arbetsgivaren ansetts 
böra ge avkall på kraven på behörighet bara då behörighet skulle uppnås inom 
en kort framtid samt då det ansetts sannolikt att arbetstagaren skulle ha fått 
dispens om en ansökan om sådan gjorts. 

Att arbetsgivaren inte undantagslöst har rätt att ställa krav på utbildning 
eller examen som kompetensvillkor för ett arbete, så länge det inte i 
författning har ställts upp något krav på viss utbildning för en viss tjänst, 
framgår av AD 1976 nr 77: 

En arbetstagare hade av kommunen ansetts sakna tillräckliga 
kvalifikationer för en tjänst som socialassistent. Vid bedömningen av 
kvalifikationskraven tog domstolen hänsyn dels till om arbetstagaren 
hade någon annan teoretisk utbildning, som kunde väga upp att hon 
saknade socionomexamen, dels till hennes praktiska erfarenhet av arbetet 
i fråga. En akademisk utbildning i sociologi och en ettårig 
socialadministrativ kurs ansågs emellertid inte vara tillräcklig teoretisk 
utbildning för arbetet. 

Av praxis framgår även att arbetsgivaren inte får ställa krav på formell 
utbildning när denna kan kompenseras av långvarig praktisk erfarenhet. En 

I AD 1984 nr 19 var en fråga ifall det så kallade tivgghetsbrevet, som innehöll att en 
övertalig lärare om möjligt borde beredas fortsatt anställning, innebar att arbetsgivaren fått 
en mera vidsträckt omplaceringsskyldighet än enligt anstäflningsskyddslagen och därmed 
hade skyldighet att ge dispens från kravet på behörighet. Arbetsdomstolen ansåg sig 
emellertid inte ha anledning att pröva trygghetsbrevets betydelse i må let. 
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metallarbetare antogs ha erforderlig kompetens för arbete med 
snickerimaskiner, trots att han saknade snickarutbildning, eftersom arbetet 
ansågs kräva allmän erfarenhet av arbete på verkstaden samt praktiskt handlag 
snarare än fullständiga yrkeskunskaper (AD 1974 nr 43). En elektriker som 
saknade teoretisk lärlingsutbildning, ansågs ändå ha tillräckliga 
kvalifikationer, eftersom han hade lång praktisk yrkeserfarenhet som 
elektriker och själv hade handlett en lärling under den tid som han hade 
arbetat i företaget (1976 nr 18) En WS-tekniker ansågs likaså ha tillräckliga 
kvalifikationer för att arbeta med ventilationsfrågor trots bristande teoretisk 
utbildning. Långvarig praktisk erfarenhet gjorde att bristen på formell 
utbildning inte tillmättes någon större betydelse (AD 1977 nr 159). En 
betydande verkstadsvana ansågs kunna uppväga en brist på verkstads- och 
svarvningsutbildning och ansågs ge tillräckliga kvalifikationer för att en 
arbetstagare efter en rimlig upplärningstid skulle kunna utföra 
svarvningsarbeten (AD 1984 nr 144). Arbetsgivarens invändning om 
bristande formell kompetens som redigerare lämnades utan avseende, 
eftersom den redigerare som redan arbetade på tidningen saknade formell 
kompetens. Avgörande var i stället den praktiska erfarenheten av arbetet som 
redigerare (AD 1996 nr 42). 

Sammanfattningsvis begränsas arbetsgivarens rätt att ställa krav på formell 
utbildning på två sätt. För det första har han ingen ovillkorlig rätt att ställa 
krav på en viss form ell utbildning, om det inte i författning har ställts upp 
särskilda behörighetskrav utan måste pröva om den önskade utbildningen 
eventuellt kan ersättas med annan teoretisk utbildning eller av praktisk 
erfarenhet. Det överordnade kravet kan sägas vara att arbetstagaren skall 
kunna sköta det arbete det är fråga om. 

6.1.5.2 Praktisk erfarenhet och upparbetade kontakter 

För chefsbefattningar har arbetsgivaren i flera avgöranden ansetts ha rätt att 
kräva erfarenhet av arbete med chefsuppgifter. Så t.ex. ansågs krav på 
erfarenhet av förhandlings- och försäljningsarbete och ett upparbetat 
kontaktnät ha starka skäl för sig, när det gällde en befattning som 
försäljningschef (AD 1983 nr 51). En befattning som ekonomichef ansågs 
kräva inte bara utbildning utan även en icke obetydlig erfarenhet (AD 1986 
nr 58). En produktionstekniker ansågs inte nå upp till det kunnande och den 
erfarenhet, som bolaget hade rätt att kräva för en chefsbefattning med 
självständigt ekonomiskt ansvar och stort antal underställda arbetstagare ens 
med beaktande av hans rätt till inlärningstid (AD 1992 nr 1). 

Den praktiska erfarenheten måste gälla de arbetsuppgifter det är fråga om. 
För arbete som ekonomiassistent hade arbetsgivaren rätt att kräva ingående 
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kännedom om bolagets kontoplan, organisation och betalningsrutiner (AD 
1984 nr 133). Arbete som löneadministratör ansågs förutom viss u tbildning 
kräva ett halvt till ett års praktisk erfarenhet av sådant arbete (AD 1994 nr 
73). Tjänstgöring vid socialbyrå med uppsökande verksamhet m.m. ansågs 
inte i någon väsentlig utsträckning ha tillfört kunskaper och erfarenhet av 
betydelse för arbetet som socialassistent, eftersom det inte motsvarade de 
arbetsuppgifter som socialassistenter normalt har att utföra (AD 1976 nr 77). 

En verkmästare som hade svarat för service och underhåll av djurparkens 
anläggningar samt för personalfrågor men inte hade någon vana vid 
djurskötsel ansågs därför inte ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet (AD 
1976 nr 26). Kravet på erfarenhet av arbete i livsmedelsbutik för en fältsäljare 
på mejerisidan ansågs sakligt grundat och väl befogat, eftersom det ansetts 
nödvändigt att anpassa föreningens försäljningsorganisation till kundernas 
behov och önskemål (AD 1994 nr 15). 

Kravet på upparbetade kontakter kan betraktas som ett specialfall av kravet 
på vana och erfarenhet. En förutsättning för att arbetsgivaren skall få ställa 
krav på upparbetade kontakter är att han kan visa att det finns ett uppenbart 
behov av sådana kontakter för att arbetsuppgifterna skall kunna utföras. 
Domstolen har avvisat en arbetsgivares invändningar om att en arbetstagare 
var olämplig som försäljningschef av det skälet att han saknade upparbetade 
kontakter (AD 1983 nr 51). I ett annat fall godtog domstolen inte kontakter 
med börsmäklare som kvalifikationskrav för en mäklare vid ett 
fondkommissionärsföretag, eftersom dennes huvudsakliga uppgifter var att 
genom ett datasystem genomföra affärer som andra anställda hos bolaget 
redan hade gjort upp med köpare eller säljare (AD 1992 nr 14). Erfarenheten 
i fråga ansågs med andra ord inte nödvändig för de arbetsuppgifter det var 
fråga om. 

Sammanfattningsvis uppvisar rättspraxis inget exempel på begränsning av 
arbetsgivarens rätt att ställa krav på praktisk erfarenhet som kvalifikation för 
en arbetsuppgift, så länge kravet kan motiveras sakligt. I fråga om 
chefsbefattningar har arbetsgivaren tillåtits ställa krav på långvarig erfarenhet 
av chefsuppgifter. 

6.1.5.3 Personliga egenskaper 

Att personliga egenskaper kan ingå i bedömningen av om en arbetstagare 
har tillräckliga kvalifikationer har särskilt framhållits av domstolen. I AD 
1996 nr 39 uttrycktes förhållandet som att en tillämpning av lagens regler 
inte utesluter att man beaktar personliga egenskaper. 

a/ Ledarskap och resultatinriktning m.m. Vid prövningen av vad som skulle 
anses vara tillräckliga kvalifikationer för en befattning som verkstadschef, 
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ansågs en arbetstagare av bolaget vara alltför passiv och sakna probleminsikt. 
Arbetsgivaren ansåg att han under vikariat på befattningen inte hade levt upp 
till sin arbetsgivarroll. Domstolen menade att de krav på ledarskap och 
resultatinriktning, som företaget hade ställt upp, inte var obefogade eller 
överdrivna. Utredningen gav inte stöd för att arbetstagaren nått upp till 
sådana ledaregenskaper och sådant kunnande som bolaget kunde kräva av den 
nye verkstadschefen (AD 1992 nr 1). Passivitet och initiativlöshet hos en 
arbetsledare, när det gällde att avhjälpa fel, ansågs emellertid inte göra att 
denne saknade tillräckliga kvalifikationer för arbete som objektledare. 
Bristerna hade inte visat sig förekomma ofta eller på annat sätt vara 
anmärkningsvärda och skulle dessutom ha kunnat elimineras om 
företagsledningen hade påtalat dem (AD 1995 nr 59). 

bl Lämpligt uppträdande och stresstålighet m.m., har i rättspraxis accepterats 
som kvalifikationskrav i några mycket olikartade yrken. För arbete som 
receptionist ansågs det motiverat att ställa krav på snabbhet, utåtriktad 
läggning och förmåga att arbeta under stress, eftersom arbetet var ett 
serviceinriktat yrke och innehavaren skulle företräda företaget utåt mot 
kunder och uppdragsgivare. En arbetstagare som var nervös och osäker och 
hade svårt att lära sig vad de olika befattningshavarna hette eller befann sig, 
ansågs sakna tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifterna. 
Arbetstagarens nervösa och inbundna sätt gjorde att hon inte ansågs ha 
tillräckliga kvalifikationer för befattningen (AD 1984 nr 133). En 
verktygskonstruktör, som inte hade levt upp till företagets krav på förmåga att 
arbeta under stark tidspress, ansågs sakna tillräckliga kvalifikationer (AD 1993 
nr 27). En pilot hade visat prov på dåligt omdöme, aggressivitet och dåligt 
uppträdande. Han ansågs av domstolen sakna tillräckliga kvalifikationer för 
sitt arbete "till följd av sin under årens lopp vid flera tillfällen ådagalagda brist 
på omdöme." Pilotens brister i personligt avseende ansågs väga tungt i 
kvalifikationsfrågan på grund av de höga säkerhetskrav som rådde i 
flygverksamheten. Domstolen framhöll att ingenting i utredningen tydde på 
att man genom utbildningsinsatser skulle ha kunnat komma till rätta med de 
brister, som förelåg hos arbetstagaren i fråga om omdöme och liknande (AD 
1994 nr 88). 

cl Lämplighet för arbete med människor i beroende ställning har prövats vad 
gäller arbete i såväl skolan som vården. En lärare ansågs visa sådana brister i 
sin tjänstgöring som lärare, att han måste anses sakna tillräckliga 
kvalifikationer för yrket. Domstolen konstaterade att läraren under flera års 
tid vid återkommande tillfällen hade visat bristande omdöme i 
undervisningen och också givit exempel på klandervärt uppförande, i vissa fall 

158 



av mycket allvarligt slag (AD 1995 nr 2).387 Ett vårdbiträde ansågs inte ha 
tillräckliga kvalifikationer för arbetet, eftersom han under flera års tid hade 
visat prov på dåligt omdöme och på ett labilt humör, som svårligen kunde 
förenas med rollen som vårdbiträde. Arbetet som vårdbiträde och vad detta 
innebar vad gällde vård av sjuka och åldringar ansågs ställa höga krav såvitt 
avsåg service och respekt för vårdtagarna (AD 1996 nr 5). 

dl Ett krav av en speciell art är att arbetstagaren skall åtnjuta 
arbetsgivarens förtroende. I denna fråga är rättspraxis skiftande beroende på 
vilka arbetsuppgifter det är fråga om. I ett fall som gällde kvalifikationer som 
butiksbiträde hade arbetsgivaren förlorat förtroendet för en arbetstagare efter 
det att denne en gång hade lagt skulden för en bilolycka, som han själv hade 
orsakat, på arbetsgivarens utvecklingsstörde son. Arbetsdomstolen ansåg inte 
att detta kunde tillmätas någon avgörande betydelse för ställningstagandet till 
om arbetstagaren hade tillräckliga kvalifikationer för arbetet som 
butiksbiträde (AD 1978 nr 162). 

Övriga mål, där det har ifrågasatts huruvida arbetstagaren måste ha 
arbetsgivarens förtroende för att anses ha tillräckliga kvalifikationer för en 
tjänst, har gällt chefsbefattningar. I AD 1983 nr 51 saknade arbetsgivaren 
förtroende för en försäljare, som han menade hade handlat illojalt mot 
bolaget. Arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren ansågs emellertid inte 
avgörande, eftersom det inte hade gjorts gällande att den befattning som 
försäljningschef som tvisten gällde, tillhörde den kategori som undantas från 
anställningsskyddslagens tillämpningsområde av hänsyn bland annat just till 
förtroendeaspekten. Av detta uttalande förefaller det att gå att dra slutsatsen 
att arbetsgivarens förtroende inte kan vara avgörande i fråga om befattningar 
som omfattas av anställningsskyddslagen, d.v.s. inte kan ingå i bedömningen 
av vad som skall vara tillräckliga kvalifikationer enligt 22 § 
anställningsskyddslagen. Domstolen preciserade emellertid sitt uttalande så 
till vida att den menade att 22 § anställningsskyddslagen inte tillåter att en 
arbetsgivare vid en tvist om en arbetstagares kvalifikationer "blott och bart" 
hänvisar till att arbetstagaren inte har arbetsgivarens förtroende. Det fanns 
inte något objektivt stöd för att arbetsuppgifterna inte även utan det 
förtroendet skulle kunna fullgöras av arbetstagaren, om han i övrigt hade de 
kunskaper och den erfarenhet som krävdes. En förändring i domstolens 
inställning i frågan förefaller emellertid att ha inträtt därefter. I AD 1993 nr 
61 ansågs nämligen ett antal tekniker inte ha tillräckliga kvalifikationer för 
befattningen som chefstekniker, eftersom en chefstekniker intog en 

Detta är ett av några rättsfall om krav på tillräckliga kvalifikationer, där det förefaller ty dligt 
att arbetsgivaren borde ha gjort en uppsägning av personliga skäl. Jag finner det också 
anmärkningsvärt att den faclaiga organisationen nar åtagit sig att föra arbetstagarens talan. 

159 



arbetsledande ställning och för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter måste 
åtnjuta arbetsgivarens särskilda förtroende. Det kunde inte förutsättas att de 
tekniker, som inte hade kommit ifråga för en chefsteknikerbefattning, hade 
denna relation till arbetsgivaren.388 Arbetsdomstolen ställde i målet inte krav 
på att arbetsgivaren skulle visa att arbetstagarna saknade kvalifikationer för 
arbetsuppgifterna i fråga, utan nöjde sig med att konstatera att arbetstagarna 
tydligen saknade arbetsgivarens förtroende. Det kan ifrågasättas om 
argumentationen stämmer överens med principen att prövningen skall gälla 
det arbete som är i fråga. Domstolens resonemang får den konsekvensen att 
en arbetstagare inte har rätt till befordran till arbetsledarbefattningar vid 
omplaceringar enligt 22 § anställningsskyddslagen. 

Ett särskilt förtroende ansågs arbetsgivarsidan otvivelaktigt ha fog för att 
kräva gentemot innehavaren av en befattning, som innebar ansvar över en hel 
koncern och innefattade såväl ekonomiska som tekniska frågor, objektivt sett 
en kvalificerad chefsbefattning (AD 1995 nr 107). Domstolen konstaterade 
summariskt att arbetsgivaren inte ens hade övervägt att placera arbetstagaren 
på befattningen i fråga och kom bland annat av det skälet till slutsatsen att 
arbetstagaren saknade tillräckliga kvalifikationer.389 

Sammanfattningsvis är arbetsgivaren inte skyldig att acceptera större 
brister i fråga om personliga egenskaper som till exempel förmåga att bemöta 
kunder eller lämplighet för arbete med personer i beroende ställning. Då detta 
varit en möjlighet har det krävts av arbetsgivaren att han försökt avhjälpa 
bristerna genom att påtala dem och därigenom ge arbetstagaren en chans att 
avhjälpa dem. Arbetsgivarens rätt att ställa kravet att han skall kunna känna 
förtroende för arbetstagaren är begränsad vad gäller lägre befattningar. På 
chefsnivå har domstolen givit förtroendet betydelse, men det är oklart hur 
långt detta sträcker sig. 

6.1.5.4 Hälsa och kroppskrafter 

Fysisk svaghet och sjukdom på grund av ålder och handikapp är speciella i 
kvalifikationssammanhang på så sätt att det är turordningsreglernas särskilda 
syfte att skydda just äldre arbetstagare. Det är emellertid att märka att det i 
förarbetena särskilt framhållits att bestämmelsen i 23 § 

Eklund har kommenterat detta mål i Hur man omreglerar anställningsvillkor — en praktiskt 
viktig fråray\ TT 1 993 - 94, s 196, och bland annat menat att en arbetstagare som intar en 
förtroenaeställning i företaget på grund av kvalifikationskravet inte kommer att jämställas 
med arbetskamraterna trots att det kan förefalla uppenbart att även dessa ka n ha tillräckliga 
kvalifikationer för arbetet i fråga. I stället ges föret räde åt det val som arbetsgivaren redan 
träffat. 

389 Varför denna befattning inte undan tagits från lagens tillämpning enl 1 § 
anställningsskyddslagen framgår inte av rättsfallet. 
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anställningsskyddslagen, som under vissa omständigheter ger företräde till 
fortsatt arbete oavsett turordningen till arbetstagare med nedsatt 
arbetsförmåga, inte var avsedd att komplettera turordningsreglerna med ett 
mera allmänt beaktande av arbetstagarens större eller mindre arbetsförmåga, 
svårighet att få ny anställning etc.390 

Fysisk svaghet och sjukdom utgör normalt inte saklig grund för 
uppsägning av personliga skäl.391 Om fysisk svaghet och sjukdom utan vidare 
kunde anses som bristande kvalifikationer, skulle en arbetsgivare följaktligen 
kunna kringgå reglerna om saklig grund för uppsägning av personliga skäl 
genom att passa på att göra uppsägningar av sjuka och fysiskt svaga i 
situationer av arbetsbrist. I en dom som avkunnades en relativt kort tid efter 
anställningsskyddslagens tillkomst, AD 1977 nr 64, förklarade 
Arbetsdomstolen att en chef för en patentavdelning på grund av ålder och 
sjukdom (epilepsi) inte kunde anses ha tillräckliga kvalifikationer för en 
befattning som försäljningschef, eftersom detta arbete innebar ansträngande 
och täta resor i Europa. Därmed var det klart att svaghet eller sjukdom kunde 
anses innebära bristande kvalifikationer i anställningsskyddslagens mening. 

Arbetsdomstolen har senare klargjort förhållandet mellan sådan fysisk 
svaghet som inte far räknas som bristande kvalifikationer och sådan som får 
tas med i bedömningen av kvalifikationer för en arbetsuppgift: 

"Det kan visserligen inte råda någon tvekan om att sådana förhållanden 
som att arbetstagare på ^ru nd av sjukdom håller en lägre arbetstakt eller 
har en högre frånvaro fran arbetet än andra arbetstagare i regel inte kan 
tillmätas större betydelse i detta sammanhang än de skulle ha gjort vid en 
prövning av om förhållandet hade utgjort saklig grund för uppsägning av 
personliga skäl. Men anta att en befattning ställer särskilda Krav på 
exempelvis kroppsstyrka. De t kan inte gärna göras gällande at t den som 
saknar den kroppsstyrkan - oavsett anledningen härtill - har tillräckliga 
kvalifikationer För arbetet. I en sådan situation kan således sjukdom, som 
inte är tillfällig, få betydelse för möjligheten att göra gällande företräde 
till fortsatt arbete. Var gränsen närmare går mellan den förra och den 
senare kategorin torde inte kunna bestämmas generellt utan får avgöras 
från fall till fall. Tydligt är dock att den prövningen måste ta intryck av 
de grundsatser som bär upp turordningsreglerna, d.v.s. bland annat att 
bereda äldre arbetstagare ocn arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga ett 
särskilt skydd i anställningen" (AD 1984 nr 144). 

Prop. 1973:129 s. 262. Å andra sidan yttrades i propositionen att de föreslagna 
bestämmelserna i syfte att särskilt skydda vissa grupper av arbetstagare kunde komma att få 
återverkningar när det gällde att bedöma om det fanns saklig grund för att säga upp någon 
som tillhörde en sådan kategori. Prop. 1973:129 s. 122 f. 

391 En sammanfattning av rättsläget vad gäller uppsägning på grund av s jukdom finns i AD 
1997 nr 73 s. 12. Se även prop. 1990/91:141 s. 43. 

392 Detta uttalande om prövningen förefaller att inte överensstämma med de ovan nämnda 
förarbetsuttalandena om räckvidden av 23 §. 
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I målet AD 1984 nr 144 genomfördes en prövning i enlighet med 
anställningsskyddslagens grundsatser i en rad fall. 

I ett första fall hade arbetsgivaren hävdat att en arbetstagare in te borde 
placeras på en arbetsuppgift, eftersom hon led av knäbesvär. Den 
medicinska utredningen gav inte klart besked i frågan, och 
Arbetsdomstolen konstaterade mot bakgrund av turordningsreglernas 
karaktär att den brist som fanns i utredningen måste ga ut över 
arbetsgivaren. När det gällde en annan arbetstagare i målet, en kranförare 
som led av en lungsjukdom, hade arbetsgivaren hävdat bland annat att 
han skulle behöva längre tid än övriga kranförare för att ta sig till och 
från kranhytten och att detta medförde att han inte hade tillräckliga 
kvalifikationer. Arbetsdomstolen hänvisade till sitt allmänna uttalande 
och menade att detta inte diskvalificerade arbetstagaren för arbetet. 
Arbetsgivaren hade också anf ört att miljön på avdelningen skulle vara 
olämplig för arbetstagaren, med hänsyn till den dammalstring som 
förekom där . Arbetsdomstolen ansåg att det inte gick att bortse från att 
arbetstagaren i fråga för närvarande var sysse lsatt i en av Samhälls företags 
verkstäder med motsvarande arbetsmiljö. Sammanfattningsvis gav 
utredningen inte vid handen att arbetstagaren inte hade kunnat sköta de 
aktuella arbetsuppgifterna. Arbetstagaren nade därför inte bort sägas upp. 

I fråga om en tredje arbetstagare med ryggbes vär, fanns ett läkarutlåtande 
som rekommenderade arbetsgivaren att inte ge arbetstagaren städarbete 
för att undvika sjukskrivningar. Arbetsdomstolen ansåg att enbart det 
förhållandet, att sjukskrivningar skulle kunna förväntas, inte hade givit 
bolaget fog för att anse arbetstagaren sakna kvalifikationer för arbetet. Att 
arbetstagaren tidigare i en omplaceringssituation hade sagt nej till 
städarbete, kunde inte tas till intäkt för att hon skulle säga nej till det, i 
en situation då alternativet var uppsägning. I domen behandlades även 
frågan om vilket avseende som skulle tillmätas arbetstagarens egen 
uppfattning om betydelsen av hans eller hennes hälsotillstånd för 
förmågan att fullgöra et t visst arbete. Domstolen uttalade att man inte 
kunde bortse från de synpunkter som den berörde arbetstagaren själv 
kunde föra fram, men ytterst måste bedömningen av hälsotillståndet 
grundas på objektiva skäl, som t.ex. läk arutlåtanden. Detta betydde att 
arbetsgivaren mot arbetstagarens vilja kun de vägra att omplacera denne 
till en viss syssla, om det ranns grundad anledning att anta att en sådan 
omplacering skulle skada arbetstagaren eller3<^jest vara direkt olämplig för 
honom med hänsyn till hans hälsotillstånd. 

I förarbetena till anställningsskyddslagen sägs att arbetsgivaren bör underlätta 
arbetet för äldre och sjuka arbetstagare.394 En rad senare tillkomna 
bestämmelser ger arbetsgivaren skyldigheter att underlätta arbetet för dem 
som brister i fråga om hälsa och kroppsstyrka.395 Det innebär att bristerna i 
arbetsförmåga måste ha nått en viss svårighetsgrad för att kunna diskuteras i 
kvalifikationssammanhang. Av motiven till 1992 års ändringar i 
arbetsmiljölagen (1977:1160) framgår att rehabiliteringsreformen ökat 

Ifr AD 1994 nr 12, där faran för en arbetstagares hälsa ansågs endast i yttersta undantagsfall 
:unna accepteras som argument i en tvist om uppsägning av personliga skäl. 

Prop. 1973:129 s. 125 och prop. 1981/82:71 s. 66. 
395 Se till exempel 3 kap 2 a § 3 st. arbetsmiljölagen (1977:1160) och 4 § jämställdhetslagen. 
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arbetsgivarens skyldigheter bl.a. vad gäller att utveckla arbetsorganisationen, 
skapa meningsfullt och utvecklande arbete och anpassa det till de enskilda 
anställdas förutsättningar.396 Hur långt arbetsgivarens skyldighet sträcker sig i 
dessa avseenden har diskuterats av Arbetsdomstolen i vissa mål om 
uppsägning av personliga skäl. Domstolen har då uttalat att arbetsgivarens 
skyldigheter måste prövas mot omständigheterna i det enskilda fallet, där såväl 
arbetstagarens som arbetsgivarens förhållanden och förutsättningar måste 
vägas in. Ett uttalande i förarbetena om att det knappast torde bli aktuellt att 
bedöma en uppsägning från arbetsgivaren som sakligt grundad under den tid 
då det pågick åtgärder för att stärka den enskilde arbetstagaren och öka 
dennes förutsättningar att arbeta, kunde enbart ta sikte på sådana situationer, 
då det var fråga om åtgärder för att arbetstagaren skulle kunna återkomma till 
arbetsgivaren eller situationer då det ännu var oklart om arbetstagaren kunde 
återkomma (AD 1993 nr 42).397 Om åtgärderna syftade till att arbetstagaren 
skulle kunna återgå i arbete hos en annan arbetsgivare, kunde med andra ord 
saklig grund för uppsägning föreligga. Det är möjligt att 
rehabiliteringsreformen på denna väg även underlättat uppsägning av 
arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga i och med att den enskilde 
arbetsgivarens ansvar upphör. 

I AD 1996 nr 5 ansågs flera tidigare vårdbiträden in te ha de medicinska 
förutsättningarna för arbete som vårdbiträde. De hade tidigare under 
flera år omplacerats till annat arbete, därför att de på grund av skador 
eller sjukdom inte klarade av arbetsuppgifterna som vårdbiträden. 
Ingenting tydde på att deras förmåga att utföra tunga lyft skulle ha 
förbättrats med tiden. Arbetsdomstolen fann vid en samlad bedömning 
att arbetstagarna på grund av skador eller siuk dom måste anses sakna 
tillräckliga kvalifikationer för arbete som vårdbiträden. 

Frågan om tillräckliga kroppskrafter kan självfallet aktualiseras också i fråga 
om fullt friska arbetstagare. 

AD 1994 nr 72 gällde huruvida en arbetstagare - en kvinna - kunde 
omplaceras från arbete med avsyning till arbete vid hyveln. Den fackliga 
organisationen hänvisade till arbetsg ivarens skyldigheter enligt 2 kap. 1 § 
arBetsmiljölagen att organisera arbetet efter människors olika 
förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Arbetsdomstolen 
konstaterade att bedömningen av om arbetstagaren fysiskt skulle klara av 

396 
Prop. 1990/91:141 s. 52. 

397 Frågan om saklig grund för uppsägning och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar har berörts i 
några domar under senare år. 1 AD 1997 nr 52 ansågs finnas saklig grund för uppsägning, 
eftersom det inte förelåg något arbete hos bolaget som lämpligen kunde anvisas 
arbetstagaren. I målet berördes även arbetstagarens skyldighet att deltaga i 
rehabiliteringsåtgärder. I AD 1997 nr 73 ansågs däremot ej finnas saklig grund för 
uppsägning, eftersom landstinget inte hade vidtagit tillräckliga åtgärde r för omplacering. I 
AD 1997 nr 115 förelåg saklig grund för uppsägning av ett sjukvårdsbiträde med 
pisksnärtskada, eftersom utredningen inte visat att ytterligare åtgärder från landstingets sida 
skulle kunna leda till att hon bereddes fortsatt anställning. 
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arbetsuppgifterna måste grundas på objektiva skäl. Eftersom ingen 
medicinsK utredning om arbetstagarens hälsotillstånd hade visat, att 
arbetsuppgifterna med hänsyn till hennes hälsotillstånd skulle skada 
arbetstagaren eller eljest vara direkt olämpliga för henne, fanns det i 
målet ingen anledning att anta att de skulle göra det (domstolen 
hänvisade här till AD 1984 nr 144). Sammantaget Kunde konstateras att 
arbetet var tungt och a tt det torde finnas risk för förslitningsskador, o m 
det pågick oavbru tet eller i hög arbetstakt, oavsett o m det var en man 
eller en k vinna som utförde det. Även om det var fråga om tungt arbete, 
gav utre dningen enligt Arbetsdomstolens bedömning inte belägg för att 
arbetstagaren saknade fysisk styrka för att utföra det. Arbetsgivaren hade 
hävdat att kostnaderna för hjälpmedel och utbildning skulle uppgå till 
mellan 300.000 och 400.000 kronor. Arbetsdomstolen ansåg att det med 
hänsyn till att arbetstagaren var väl insatt i vad arbetet innebar och hur 
de olika momenten gick till, int e fanns någon anledning att anta att hon 
skulle behöva någon mer kvalificerad utbild ning än den en vecka långa 
utbildning som en man tidigare hade fått. För mer ansträngande 
moment torde för övrigt finnas möilighet att u^erlätta arbetet med rätt 
anpassad teknik eller något enklare njälpmedel. 

Utgångspunkten är tydligen att en arbetstagare skall kunna klara de 
arbetsuppgifter som en annan arbetstagare har klarat, oavsett kön. Här kan 
nämnas att 4 § jämställdhetslagen ställer krav på att arbetsgivaren genomför 
sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och 
omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa 
sig för både kvinnor och män. 

Sammanfattningsvis måste arbetsgivaren för att kunna hävda att 
arbetstagaren saknar tillräckliga kroppskrafter och hälsa för att sköta ett visst 
arbete grunda sina påståenden om arbetstagarens hälsotillstånd på noggranna 
medicinska utredningar. Risken för sjukskrivning gör inte i sig att 
arbetstagaren skall anses sakna kvalifikationer. En arbetstagare anses sakna 
tillräckliga kvalifikationer bara om hennes förmåga att utföra ett arbete är 
påtagligt nedsatt. Frånvaro från arbetet på grund av sjukdom anses i regel inte 
kunna tillmätas större betydelse vid prövning av om en arbetstagare har 
tillräckliga kvalifikationer för en arbetsuppgift än vid en prövning av om 
förhållandet hade utgjort saklig grund för uppsägning av personliga skäl. Av 
det fåtal rättsfall, där tvisten rör betydelsen för en arbetstagares kvalifikationer 
av nedsatta kroppskrafter eller dålig hälsa, går inte att dra några slutsatser om 
hur stor frånvaron respektive nedsättningen i arbetsförmågan kan tillåtas vara, 
utan att arbetstagaren anses brista i kvalifikationer. Av uttalanden i rättspraxis 
att döma skall bedömningen göras på samma sätt som vid ifrågasatt 
uppsägning av personliga skäl. 

Också jämställdhetsaspekter diskuterades i rättsfallet men inga yrkanden grundades på 
jämställdhetslagens bestämmelser. 
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6.1.6 Beröringspunkter med reglerna om saklig 
grund för uppsägning av personliga skäl 
Av genomgången av rättspraxis framgår, att vissa egen skaper eller brister på 
egenskaper hos en arbetstagare i en arbetsbristsituation kan komma att 
medföra att arbetstagaren anses sakna kvalifikationer för fortsatt anställning 
och därmed ge arbetsgivaren rätt att säga upp henne eller honom.399 Som 
exempel kan anges bristande kundinriktning, långsamhet, låg prestation,400 

kraftlöshet och sjukdom. Huruvida de brister i dessa avseenden hos 
arbetstagaren som kan orsaka en uppsägning på grund av arbetsbrist är större 
eller mindre eller desamma som de brister som kan orsaka en uppsägning av 
personliga skäl, är en utomordentligt intressant fråga. Vissa andra 
förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen och som kan utgöra 
saklig grund för uppsägning av personliga skäl, som till exempel brottsliga 
gärningar, kan förmodligen normalt inte beaktas i turordningssammanhang, 
eftersom de inte kan sägas påverka arbetstagarens förmåga att utföra det 
arbete som kommer ifråga. Under vissa omständigheter kan emellertid även 
sådana förhållanden komma att beaktas, t.ex. som bristande personliga 
egenskaper hos arbetstagaren i fråga eller därför att de påverkar arbetsgivarens 
förtroende för arbetstagaren. Här är gränserna förmodligen flytande och 
beroende av vilken befattning det är fråga om.401 

Personliga omständigheter av olika slag beaktas som framgått ovan ofta i 
turordningssammanhang. Det är därför av betydelse om arbetstagaren har 
399 En viktig skillnad mellan de båda typerna av uppsägning är som redan framhållits att en 

uppsägning av personliga skäl kan förklaras ogiltig på yrkande av arbetstagaren enligt 34 § 1 
st. 1 p. anställningsskyadslagen, medan däremot enligt en uttrycklig bestämmelse i 34 § 1 st. 
2 p. möjligheten till ogiltigförklaring inte finns, om arbetsgivaren gör sig skyldig till en 
felaktig tillämpning av turordningsreglerna i 22 §. Om arbetsgivaren t.ex. felaktigt gör 
bedömningen att en arbetstagare inte nar tillräckliga kvalifikationer för kvarvarande arbete 
och därför säger upp honom, kan uppsägningen inte ogiltigförklaras enligt 
anställningsskydaslagen (AD 1994 nr 1). 
Frågan om inkompetens som saklig grund för uppsägning av personliga skäl har behandlats i 
en rad rättsfall se t.ex. AD 1975 nr 68 (bokförare), 19/8 nr 13 (försäljare), 19 78 nr 161 
(bilförsäljare), 1980 nr 122 (optiker), 1984 nr 119 (legitimerad sjuksköterska) 1986 nr 13 
(legitimerad sjukgymnast), 1988 nr 101 (högre chef), 1989 nr 29 (lärare), 1993 nr 73 
(akademiker inom försäkringskassan), 1995 nr 23 (kamrer på privatskola) 1989 nr 26 
(butikschef), 1989 nr 76 (lärare), 1989 nr 133 (chef), 1990 nr 112 (arbetsledare), 1991 nr 
16 (chef efter påstådd förskingring m.m.), 1993 nr 203 (högsta ledningens sekreterare. 
Saklig grund trots psykisk sjukdom;, 1994 nr 94 (en lönebidragsanställd hade inte presterat 
ett patagligt sämre resultat än kommunen haft anledning att räkna med), AD 1995 nr 40 
(uppsägning av en organist för att få bort ett individuellt lönetillägg). 

401 Glavå, Arbetsbrist och saklig grund, 1999, s. 526, menar att det vore rimligt att endast sådana 
förhållanden som var relaterade till den personliga kompetensen eller lämpligheten för de 
arbetsuppgifter, till vilka det kan bli fråga om omplacering, tillmättes relevans. Förhållanden 
av personfig karaktär som kan riktas mot arbetstagaren redan i d en befintliga befattningen 
skulle därmed inte få beaktas. Ett sådant resonemang har mycket fog för sig och förefaller att 
göra gränsen mellan uppsägningar på grund av arbetsbrist och uppsägningar av personliga 
skäl Idarare. 
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någon typ av skydd liknande det som finns vid uppsägning av personliga skäl, 
som t.ex. tvåmånadersregeln i 7 § 4 st. anställningsskyddslagen402 och en rätt 
att försöka bättra sig efter arbetsgivarens påtalanden om fel och brister. 

Arbetsdomstolen har besvarat frågan om tillämpning av 
tvåmånadersregeln nekande. I ett mål där det ifrågasattes om en lärare var 
lämplig och därmed hade tillräckliga kvalifikationer för sitt yrke, hävdade den 
fackliga organisationen att den så kallade tvåmånadersregeln i 7 § 4 st. 
anställningsskyddslagen borde tillämpas även vid prövningen av 
kvalifikationer enligt 22 § (AD 1995 nr 2). Arbetstagarorganisationen 
hävdade att det skulle ges utrymme för ett kringgående av lagen, om en 
arbetsgivare i en uppsägningssituation som grundades på arbetsbrist vid 
prövningen av frågan i vad mån arbetstagaren hade tillräckliga kvalifikationer 
för fortsatt anställning tilläts åberopa förhållanden som var hänförliga till 
arbetstagaren personligen och som inträffat mer än två månader innan 
underrättelse lämnats om den tilltänkta uppsägningen. Domstolen uttalade 
följande: 

"Har arbetstagaren sagts upp på g rund av arbetsbrist, torde dock — när 
det är fråga om fortsatt arbete av samma eller i allt väsentligt samma slag 
som denne utfört hos arbetsgivaren - arbetstagaren normalt anses ha 
tillräckliga kvalifikationer för a et fortsatta arbetet, om arbetsgivaren inte 
haft saklig grund för att säga upp honom av personliga skäl. Något 
rättsligt stöa för att vid denna prövning tillämpa den s.k. månadsregeln i 
7 § 3 st. anställningsskyddslagen finns dock inte. Vilken betydelse som 
bör tillmätas tidsaspekten rar i stället prövas med beaktande av 
förhållandena i det enskilda fallet." 

Av AD 1995 nr 59 framgår att arbetsgivaren anses skyldig att påtala fel som 
arbetstagaren begår för att ge denne tillfälle att ändra sitt beteende, även där 
det är frågan om vad som skall anses vara tillräckliga kvalifikationer för 
företrädesrätt till fortsatt arbete i situationer av arbetsbrist. I målet menade 
domstolen att brister hos en arbetsledare, vad gällde att avhjälpa fel i utfört 
arbete, hade kunnat elimineras, om företagsledningen hade fäst hans 
uppmärksamhet på att han borde söka ändra sitt agerande. 

Vid uppsägningar av personliga skäl anses hög ålder och lång 
anställningstid och i vissa fall sjukdom kunna vara "förmildrande 
omständigheter", d.v.s. tala till arbetstagarens fördel vid den intresseavvägning 
som skall göras vid prövningen av om en uppsägning av personliga skäl har 
saklig grund. Mig veterligt har någon sådan avvägning inte gjorts, när det 
gäller vad som skall anses vara tillräckliga kvalifikationer för rätten till fortsatt 

402 SFS 1994:1685. Bestämmelsen gällde tidigare en månad i stället för två och hade 
beteckningen 7 § 3 st. anställningsskyddslagen. 

403 Glavå, Arbetsbrist och saklig grund, 1999, s. 533, menar att domstolen här anvisar ett effektivt 
sätt att kringgå tvåmånadersregeln. 
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arbete. Detta kan ha sin grund i att senioriteten redan anses tillgodosedd 
genom reglernas konstruktion. I konsekvens med lagstiftningens syfte skulle 
man emellertid kunna hävda att kvalifikationskraven inte får ställas så att de 
diskriminerar äldre arbetstagare. 

6.1.7 Sammanfattning och kommentarer 
Bestämmelsen om att arbetstagaren måste ha tillräckliga kvalifikationer för att 
ha rätt till företräde till fortsatta anställning har ett vitt tillämpningsområde. 
Uttrycket omplacering betyder i detta sammanhang inte endast en övergång 
till annat arbete utan även att arbetsuppgifternas innehåll har förändrats så 
mycket att inlärning anses ta mer än rimlig tid för arbetstagaren i fråga. 
Regeln får dessutom som konsekvens att varje arbetstagare som har 
kvalifikationer, som anses nödvändiga för verksamheten och som ingen annan 
arbetstagare besitter, får företräde till fortsatt anställning oavsett 
anställningstid. 

Utgångspunkten vid bedömningen av arbetstagarens kvalifikationer är att 
arbetsgivaren bestämmer vilka krav som skall ställas. Även arbetsgivarens 
situation har antagits kunna vägas i n i bedömningen av kvalifikationskraven 
på så sätt att en arbetsgivare i en pressad ekonomisk situation har haft rätt att 
kräva en relativt kort inlärningsperiod för att arbetstagaren skall kunna utföra 
ett fullgott arbete. Arbetsgivarens rätt att bestämma vad som skall krävas av en 
arbetstagare för rätt till omplacering i en turordningssituation är begränsad på 
två sätt. För det första är hans möjligheter att bestämma vad som över huvud 
taget skall få inrymmas i begreppet "kvalifikation" begränsade. Som 
kvalifikationer får nämligen räknas bara sådant som kan sägas höra till 
arbetstagarens förmåga att utföra det arbete som kommer i fråga. Detta har 
ansetts medföra att förväntade framtida ledigheter och facklig tillhörighet och 
verksamhet respektive avsaknad av föreningstillhörighet inte får beaktas. Det 
innebär även att benämningen eller kategoriseringen av arbetsuppgifterna inte 
har någon betydelse vid prövningen utan endast deras faktiska innehåll. 
Arbetsgivaren anses inte få ställa kvalifikationskrav som är obefogade eller 
överdrivna. Kraven får slutligen enligt gällande lagstiftning mot 
diskriminering inte heller vara diskriminerande. Den praktiskt viktigaste 
begränsningen i arbetsgivarens bestämmanderätt är emellertid säkerligen att 
arbetsgivaren måste välja att behålla den arbetstagare, som har längst 
anställningstid av dem som har tillräckliga kvalifikationer. Arbetstagaren har 
därutöver rätt till en relativt lång inlärningstid. 

En viktig fråga är hur prövningen sker av ifall vissa krav verkligen är 
nödvändiga och om denna prövning innebär ett gott skydd mot godtycke och 
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diskriminering. För fall där arbetstagaren tidigare utfört eller erbjudits samma 
arbetsuppgifter hos arbetsgivaren, finns en hållpunkt för bedömningen av 
vilka kvalifikationer som krävs för omplaceringen och likaså om andra 
arbetstagare utför samma arbetsuppgifter. Gäller det däremot en nyinrättad 
befattning eller arbetsuppgifter som ingen annan arbetstagare utför, saknas 
jämförelsematerial. Prövningen av om kvalifikationskraven är överdrivna eller 
diskriminerande riskerar då att bli svårare. 

Begreppet kvalifikationer har en relativt vid innebörd, troligen vidare än i 
vanligt språkbruk, och omfattar inte endast utbildning och yrkeserfarenhet 
utan även vissa personliga egenskaper samt hälsa och kroppsstyrka. Personliga 
egenskaper får emellertid bara i begränsad utsträckning räknas som 
kvalifikationer. Bedömningen av vilka krav som får ställas, kan många gånger 
föras tillbaka på kravet att arbetstagaren skall kunna utföra det arbete som är i 
fråga. 

Med ett krav på att arbetstagaren skall ha arbetsgivarens förtroende utan 
att detta behöver närmare motiveras har man givit ett utrymme för 
ovidkommande omständigheter vid bedömningen av en arbetstagares 
kvalifikationer. Också på chefsnivå borde man genom att konkretisera 
kvalifikationskraven både kunna tillförsäkra arbetsgivaren kompetent personal 
och behålla sakligheten i bedömningen. Bristande förtroende kan fungera 
som en samlingsbeteckning för arbetsgivarens reaktioner på en rad egenskaper 
eller brister på egenskaper hos arbetstagaren och är alltigenom subjektivt. Ett 
uttryck som på liknande sätt kan utgöra en samlingsbeteckning för allehanda 
relationsproblem är "samarbetssvårigheter". Samarbetsproblem har emellertid 
mig veterligt inte diskuterats i samband med prövning av en arbetstagares 
kvalifikationer för en arbetsuppgift.404 
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6.2 Arbetsplatsundersökningen 

Regeln om krav på tillräckliga kvalifikationer för rätt till företräde till fortsatt 
arbete är som ovan beskrivits en avvägningsnorm som syftar till att motverka 
att en arbetstagare vid tillämpningen av senioritetsreglerna placeras på 
arbetsuppgifter som hon inte kan sköta. I detta kapitel skall redogöras för hur 
denna avvägningsregel användes på arbetsplatserna i den empiriska 
undersökningen. 

På åtta av de arbetsplatser som ingick i den empiriska undersökningen 
aktualiserades lagens regel om krav på tillräckliga kvalifikationer. (På en av 
dessa arbetsplatser användes regeln på två olika avtalsområden). 
Arbetsplatserna i fråga tillhörde såväl LO-området som tjänstemannaområdet 
och de flesta av dem var stora. De största tjänstemannaarbetsplatserna befann 
sig bland dem. De flesta arbetsplatserna var belägna i Stockholms län. 
Arbetsplatserna var: 

DAT AB 
Tryckeriet 
Knowhow IT 
Sjukhemmet Rosengård 
Grossisten HAF 
Landstingskontoret 
Försäkringsbolaget (på såvälFTF:s som SACO:s avtalsområden) 
Prispilen Stormarknad 

I vissa fall påverkades bara en eller ett par arbetstagares placering i 
turordningen av användningen av regeln om tillräckliga kvalifikationer. I 
andra fall blev konsekvenserna av användningen av regeln omfattande. 
Avgörande var framför allt hur området för arbetsbristen bestämdes och 
därmed i vilken mån omplaceringar ansågs nödvändiga och vilka typer av 
kvalifikationer som tillmättes betydelse i turordningsresonemangen. 
Användningen av regeln beskrivs nedan uppdelat på typ av arbetsplats. Regeln 
om tillräckliga kvalifikationer har inte aktualiserats på de stadiga 
arbetsplatserna, där TurA-S tillämpas. 
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6.2.1 Tjänstemannaområdet inom den privata 
sektorn 
På Försäkringsbolaget var bakgrunden till arbetsbristen en hårdnande 
konkurrens. Bolagets sätt att sälja var dyrt, säljarna hade höga 
provisionsnivåer och annulationsnivån var hög. Personalsituationen hade 
dessutom påverkats av att den privata relationen med kunderna hade upphört 
beroende på teleteknikens snabba utveckling. Området för arbetsbristen 
bestämdes på så sätt att divisionscheferna, d.v.s. chefen för administrationen, 
för marknad, för "liv" och för "sak", upprättade var sin förteckning över 
arbetsuppgifter som inte skulle behöva utföras i framtiden. Ursprungligen 
hade arbetsgivaren haft för avsikt att säga upp hela säljarkåren. Den fackliga 
organisationen ansåg emellertid att företaget hade behov av sina säljare och lät 
en arbetstagarkonsult uttala sig om saken. Konsulten ansåg att företaget borde 
behålla sina egna säljare men minska deras antal. Resultatet blev att företaget 
skar ned antalet säljare till hälften. Många säljare sades upp och andra gavs 
stramare försäljningsvillkor: "Om du inte håller den ramen, får vi ta upp 
frågan på nytt."(ag) Som underlag för beslutet om vilka arbetsuppgifter som 
för övrigt skulle tas bort, hade gjorts ekonomiska analyser av vad företagets 
service fick kosta. Företagets driftskostnader översteg vida konkurrenternas. 
Det föreföll självklart vad som skulle tas bort. Först och främst måste man 
minska på utskrifter och administrativ personal. Genom att gå över till ett 
nytt datasystem kunde man även säga upp fem "systemkillar". 
Husmorsfunktionen togs bort och företaget köpte i stället mat från en 
utomstående leverantör. Telefonväxeln försvann. Marknadsavdelningen som 
bland annat tillverkade broschyrer, skars ned. Vissa handläggartjänster med 
enklare uppgifter togs bort.(ag) 

De två fackliga organisationerna, FTF och SACO, utgjorde var sin 
turordningskrets. FTF:s representanter utgick vid förhandlingarna om 
turordningen från förteckningar över de anställda ordnade efter 
anställningstid beräknade enligt reglerna i anställningsskyddslagen. De följde 
listan nedifrån, d.v.s. de började med anställda med kortast anställningstid 
och strök namn i den mån det var möjligt. De flesta nyanställda ansågs 
emellertid ha speciell kompetens och måste hoppas över, eftersom inga andra 
arbetstagare kunde ta över deras arbetsuppgifter. (FTF) 

Arbetsgivarens riktmärke när det gällde upplärningstid för nya 
arbetsuppgifter, var en tidsrymd på mellan tre och sex månader. FTF:s 
företrädare menade att principen var, att en arbetstagare hade sex månaders 
upplärningstid, men i praktiken kunde de flesta sköta sina arbetsuppgifter 
genast. Alla omplaceringar hade nämligen skett till mindre kvalificerade 
arbetsuppgifter.(FTF) I vissa fall ansågs utbildningar föråldrade. Man 
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diskuterade bland annat huruvida en äldre anställd på inköpsavdelningen, 
som hade utbildningar på flera områden, hade tillräckliga kvalifikationer för 
en viss befattning. Arbetsgivaren hade emellertid ansett att de inte kunde 
räknas, eftersom de var för gamla. Detta gällde t.ex. en utbildning i 
redovisning. (FTF) FTF:s företrädare menade för övrigt att ingen av 
uppsägningarna på hennes organisations område egentligen hade gjorts av 
personliga skäl. (Däremot hade en av omplacering gjorts av personliga skäl, 
nämligen dålig samarbetsvilja). 

SACO hade däremot inte varit överens med arbetsgivaren om att det var 
arbetsbristen, som avgjorde vem som blev uppsagd, utan ansåg att 
uppsägningarna i vissa fall g jordes av personliga skäl. På SAC0:s område var 
varje befattningshavare specialist på sitt område och när arbetsgivaren 
bestämde vilka funktioner som skulle bort, lade han enligt förtroendemannen 
upp argumenten så, att han skulle kunna bli av med de personer som inte var 
önskvärda. (SACO) En av de varslade var en systemansvarig som chefen 
ogillade. En annan var en tidigare missbrukare, som "gick på 
uppsamlingskonto", och den tredje var en ekonom som arbetsgivaren inte 
drog jämnt med. Centrala förhandlingar hölls i frågan och det kom fram 
arbetsuppgifter till två av arbetstagarna. Den sistnämnda fick hjälp att söka 
nytt jobb och utbildning på företagets bekostnad. Gränsdragningen mellan de 
olika typerna av uppsägning var oklar och diskussionerna i frågan hade starka 
inslag av ekonomiska resonemang: 

"Vi har ju småförhandlingar om avgångar fortlöpande. På ett område 
skulle t.ex. fem skadereelerare bli fyra. En av de rem hade rygeont och 
hade läkarintyg på att nan måste vara hemma och vila d å ocn då. Vi 
uttryckte det som att hans kompetens inte räckte. Han fick arton 
månadslöner och han hade god ekonomi. Det visste jag och de t spelade 
in. Vi höjde antalet månader till tjugo men sänkte beloppet. På så sätt 
förlängde vi hans anställning, tills han hade möjlighet att gå i pension. 
Sådana här och liknande saker händ er dagligdags och varje situation h ar 
sin individuella lösning: Hur mår personen? Viken kompetens har han? 
Det är hela tiden en avvägning ocn vi försöker göra det så rättvist som 
möjligt." (ag) 

Ett annat exempel, där gränsdragningen mellan uppsägningar på grund av 
arbetsbrist och uppsägning av personliga skäl aktualiserades, var uppsägningen 
av en person som tidigare hade haft en hög position, men som inte fungerade 
tillfredsställande längre, utan blev föremål för upprepade omplaceringar. 
Arbetsgivaren hade enligt den fackliga företrädaren velat "linda in det i en 
arbetsbrist" och pensionera honom. Organisationen opponerade sig 
emellertid och förhandlingar inleddes. Arbetstagaren i fråga hade mycket lång 
anställning och erbjöds tre årslöner för att säga upp sig. Hans ekonomiska 
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utdelning blev på så sätt bättre än den hade blivit om han hade blivit uppsagd 
på grund av arbetsbrist.(FTF) 

Följande uttalande av personalchefen på Försäkringsbolaget illustrerar hur 
personliga egenskaper vävdes samman med mer formella meriter i 
bedömningen av en arbetstagares kompetens: 

"Det är alltid svårt att bedöma om någon kan lära sig någon annans jobb. 
Det handlar alltid om att göra en personbedömning samtidigt, att veta 
vem som vill och kan utveckla sig. Då är kunskapen om folk väldigt 
viktig och då är det viktigt att ha fackliga företrädare som har 
personkännedom." (ag) 

Den fackliga företrädaren å sin sida menade att till kompetensen hörde även 
samarbetsvilja och att man var villig att utveckla sig. 

Totalt nitton personer blev uppsagda. Uppsägningarna följde inte 
anställningstid och ålder men gjordes i den nedre delen av listan.405 De gällde 
telefonister, ett postbud, en programmerare, kundtjänsten, personal på 
ekonomisidan. Ett par oorganiserade arbetstagare hade blivit uppsagda och 
den fackliga förtroendemannen menade att förhandlingarna skulle ha gett ett 
bättre resultat för en av dessa arbetstagare, om han hade varit organiserad. En 
kvinna blev uppsagd därför att hon endast var beredd att arbeta deltid. Sedan 
ett par år var det nämligen företagets policy att alla skulle jobba heltid utom 
de som hade laglig rätt till deltidsarbete.406 Samtidigt med uppsägningarna 
gjordes fyra pensioneringar av 59-åringar som skulle komma att bli 
pensionerade vid 60 års ålder. 

På DAT AB var bakgrunden till uppsägningarna "aggressiva 
utvecklingsplaner på ny teknologi" efter en bolagisering, där företaget hade 
blivit avskilt från moderföretaget. Utvecklingskostnaderna hade skenat i 
höjden. Bolagets avsikt var att säga upp ett stort antal tekniker och 
administratörer. Varslet gällde bara tjänstemännen. Metalls område berördes 
inte, eftersom företaget skulle satsa mera på produktion, (ag) På DATAB hade 
arbetsgivaren identifierat 136 personer som enligt hans mening borde sägas 
upp men hade fått rådet av sin organisation att ta till i överkant, (ag) 
Följaktligen hade 150 tjänstemän blivit varslade. Företagsledningen hade 
upprättat ett förslag till ny organisation och ny befattningsbeskrivning. På 
ledningsnivå bestämde man hur stor organisationen skulle vara, och på nivån 
därunder om bemanningen.(ag) Bemanningsplanen besattes med personer. 

På listan är anställda med de längsta anställningstiderna upptagna överst. 
Andelen kvinnor bland de uppsagda var för övrigt densamma som bland de anställda. 
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De som ingick i den nya organisationen fick en befattningskod och de som 
inte hade blivit tilldelade någon kod, blev uppsagda.407(SIF) 

Befattningsbeskrivningarna var enligt den fackliga organisationen gjorda 
så att de skulle passa vissa individer. De fackliga representanterna menade att 
de genast såg för vem en befattning var avsedd. (SIF) Inför 
turordningsförhandlingarna gjorde organisationerna ingående utredningar 
om medlemmarnas kompetens. De intervjuade alla medlemmar, som inte 
hade fått någon plats i den nya organisationen och frågade dem bland annat 
vilka arbetsuppgifter de själva trodde att de skulle klara att sköta efter 
inskolning. Organisationerna undersökte om någon av de varslade 
medlemmarna skulle kunna sköta befattningar som innehades av tjänstemän 
med kortare anställningstid. De ansåg att detta många gånger var fallet. SIF 
ansåg att arbetsgivaren hade begått turordningsbrott i fråga om 25 av de 36 
SIF-medlemmar, som inte hade placerats i den nya organisationen. Både 
avdelningsombudsmannen och förbunds-ombudsmannen hade delat 
klubbens mening. Klubben hade lämnat två-tre förslag för var och en av de 
uppsagda arbetstagarna. Alla oenigheter behandlades ytterligare en gång 
lokalt. Om förhandlingarna återigen slutade i oenighet, gick frågan vidare till 
central förhandling. Förhandlingarna ledde till att sexton av de personer, som 
hade varslats om uppsägning, fick stanna. De hade sinsemellan ingen 
gemensam nämnare, utan det hade blivit en lösning från fall till fall. (SIF) 

På DATAB hade man tidigare haft ett speciellt förhållande till 
anställningar - en anställning hade varit ett livstidsåtagande och företaget 
hade haft som ambition att vara sitt eget universitet. Denna ambition var 
emellertid helt bruten vid tiden för uppsägningarna. Formell utbildning hade 
på senare tid fått ökad betydelse och de senaste sex-sju åren hade företaget 
anställt akademiker. Samma "spelregler" gällde numera som för den övriga 
verkstadsindustrin.(CF) Företaget hade ändrat "produktmix" och gått in i helt 
nya teknologier. Den nya inriktningen gjorde att vissa personalkategorier med 
lång anställningstid "inte hade hängt med". CF:s företrädare ansåg visserligen, 
att företaget borde ha genomfört en kompetensutveckling, men såg det för 
övrigt som positivt att företaget tog hänsyn till kompetens. CF:s egna 
medlemmar skilde sig från de övriga framför allt formellt men även faktiskt. 
Av CF:s trettiotal medlemmar hade bara två blivit uppsagda.408 CF:s 
företrädare menade att anställningsskyddslagen hade kommit till på 70-talet 

Jfr AD 1993 nr 27, där parterna diskuterade huruvida systemet med befattningskoder kunde 
läggas till grund för en turordning vid uppsägning. Båda part er ansåg att koden så inte var 
fallet. Domstolen berörde emellertid inte saken. 
För de olika organisationerna hade i enlighet med omställningsavtalet en gemensam 
turordning upprättats. 
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för att passa för LO-sidan. För CF var den inte till någon hjälp utan ledde till 
orimliga konsekvenser, eftersom företaget led av ständig kompetensbrist.(CF) 

De kvalifikationer som eftertraktades mest av arbetsgivaren var utbildning 
till civilingenjörer och konstruktörer samt förmåga att vara projektledare, 
d.v.s. att kunna lägga upp och genomföra projekt och att vara strukturerad. 
Personligheten var mycket viktig. Nyanställda skulle vidare helst vara under 
30 år, eftersom de äldre inte alltid "hängde med i utvecklingen." Tidigare 
hade företaget inte haft någon egen produktutveckling eller marknadsföring 
och det ställdes därför också nya krav. De som var duktiga på att läsa ritningar 
var inte nödvändigtvis duktiga konstruktörer och det företag som ville 
överleva, måste ha skickliga konstruktörer.(ag) SIF:s företrädare ansåg att 
arbetsgivaren undervärderade de anställda och att arrogans och översitteri 
hade präglat arbetsgivarsidan under förhandlingarna. Om de anställda var 
inkompetenta, skulle det betyda att företaget hade anställt fel människor de 
senaste 10-20 åren. Många av de äldre arbetstagarna hade haft "job rotation" 
och skulle med kort inskolning kunna överta nästan vilken arbetsuppgift som 
helst med undantag för uppgifter på utvecklingsavdelningen. Personalchefen 
ansåg att klubbarna var oförmögna att bedöma de anställdas kompetens: 

"Om man vill ta en kille som i princip är avsynare och sätta honom på 
marknadsavdelningen, då vet man inte vad man talar om."(ag) 

SIF ifrågasatte arbetsgivarens kvalifikationskrav. Om kravet på att en VD-
sekreterare skulle ha fem års erfarenhet som VD-sekreterare accepterades, 
skulle detta till exempel göra internrekrytering näst intill omöjlig. (SIF) För en 
tjänst på exportavdelningen krävde arbetsgivaren ett upparbetat förtroende 
hos tullmyndigheterna. För andra befattningar krävdes att innehavaren skulle 
vara bekant med kontaktpersonerna hos de speditionsföretag, som företaget 
anlitade eller upparbetade kontakter med bolagets kontor i respektive land. 
Organisationen ansåg att kravet på upparbetade kontakter var orimligt och att 
det i själva verket skulle ta bara en månad att skaffa sig kvalifikationerna i 
fråga. (SIF) CF:s representant menade, att organisationen skulle ingripa, om 
den såg att en uppsägning egentligen var gjord av personliga skäl. När det 
gällde en arbetsledare, "luktade det" kanske personliga skäl: Det skvallrades 
om att metalls medlemmar inte gillade honom. (CF) De fackliga 
organisationerna hade uppfattningen att anställningsskyddslagen föreskrev 
fyra—sex månaders inskolning. De ville emellertid gå arbetsgivaren till mötes i 
förhandlingarna genom att acceptera en upplärningstid på fyra månader. (SIF) 

Antalet avsteg från turordningen efter anställningstid och ålder var 
avsevärt. Av sjuttiotalet uppsagda personer befann sig drygt femtio personer 
"över strecket", d. v. s. de skulle inte ha blivit uppsagda om anställningstidens 
längd och ålder hade fått avgöra. De hade alla mer än tolv års anställning. 
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Trettio av de uppsagda hade 25 års anställning eller mer. Personalchefen 
menade att det var otänkbart att följa anställningstid och ålder. Om företaget 
skulle ha gått strikt efter anställningstid, skulle alla som var yngre än 40 år ha 
fått gå. De flesta av de uppsagda med mycket lång anställningstid var födda på 
40-talet. De som var äldre än så hade i många fall redan avgått med vederlag i 
något av pensionsprogrammen. De som var äldre än 55 år hade minst ett års 
uppsägningstid och kunde enligt personalchefen lika gärna få gå kvar. 
Kvinnornas andel av de uppsagda var något större än männens. Av de 
uppsagda kvinnorna hade flertalet arbetat på fasta deltidstjänster som 
programmerare, ingenjörer eller sekreterare, med arbetsuppgifter som hade 
rationaliserats bort.(ag)409 De oorganiserades andel av de uppsagda blev 
oproportionerligt stor. Detta hängde samman med att de fackliga 
organisationerna i förhandlingarna uppnådde att ett antal medlemmar fick 
behålla sina anställningar genom att konkurrera ut ett antal oorganiserade 
arbetstagare.(SIF) SIF:s representant menade att de oorganiserade fick 
beskedet om sin uppsägning som en stor överraskning. De trodde att 
uppsägningarna skulle gå efter turordning. De tog det hårt och kände sig 
lurade av företaget.(SIF) 

På Knowhow IT var bakgrunden till uppsägningarna ökad konkurrens. 
Intäkterna hade fallit och man måste göra nedskärningar. Även en rad 
fusioneringar hade lett till övertalighet. En ny ägare kom in och beslutade att 
göra alla p lanerade nedskärningar samtidigt. Det skulle bli dyrbart, men den 
nye ägaren ansågs tillräckligt kapitalstark för att ta stora strukturkostnader.410 

"Vi har gjort ungefär lika många utköp som uppsägningar p.g.a. 
arbetsbrist. Vi har försökt hålla hälften/hälften. Det är en avvägning 
mellan lagen och företagets framtid. Vi måste ju respektera lagen och det 
finns också en ekonomisk aspekt, "(ag) 

På företaget rörde sig diskussionen om jämna hundratal arbetstagare: 

"Det första budet var att tre hundra i hela landet skulle sägas upp, m en i 
styrelsen beslöt man att det skulle vara fem hundra. Tre nundra kunde 
vara acceptabelt men femhundra kändes så oerhört många. Dessutom 
kändes det som om de bara höftade till en siffra."(SACO) 

Också på denna arbetsplats hade arbetsbristen bestämts med hjälp av en 
bemanningsplan. Planen byggde på gruppchefernas önskemål men hade 
justerats centralt när någonting såg ut att bli onödigt dyrt.(ag) 
Organisationsförslaget innebar att de anställda delades upp i ett antal 

En jämställdhetsansvarie på företaget menade att det var ett märkligt beslut, om 
uppsägningarna gjordes rör att spara pengar. Det fanns ju anställda i företaget som hade 
samma månadslön som de sju uppsagda deltidsarbetande hade tillsammans. 

410 Arbetsgivaren använde sig också av frikvotsregeln (se kapitel 7). 
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småbolag. Drygt hundra personer blev över, när bemanningsplanen var fylld. 
Driften skulle skäras ned starkt och förläggas till Stockholm. Man skar hårdast 
på administrativ personal. Andra grupper som skulle minskas var 
programmerare och systemerare. På konsultsidan var nedskärningarna mindre 
omfattande.(SACO) De fackliga representanterna menade att gruppcheferna, 
när de bildade sina grupper, tänkte i termer som anställningstid, "popularitet" 
och kompetens. Ibland ville cheferna enligt den fackliga organisationen till 
och med behålla personer som faktiskt saknade kompetens.(SACO) En av 
cheferna placerade helt enkelt dem som han gillade bäst och en annan 
placerade bara dem som kom från samma företag som han själv. En chef hade 
ansett att en ingenjör som hade varit sjuk och därför inte arbetat jour inte 
borde komma ifråga i hans grupp. Sådana saker gick aldrig att lösa, så 
ingenjören ifråga blev placerad i en annan grupp.(SACO). Slutligen ville 
cheferna ibland inte ha personer som de inte kände i sin grupp, eftersom de 
var rädda för förändringar. (SIF) 

Turordningsförhandlingarna gick till på så sätt att de fackliga 
organisationerna gick igenom de personer som inte hade blivit placerade på 
någon befattning och jämförde deras kvalifikationer med kvalifikationerna 
hos dem som hade blivit placerade trots kortare anställningstid. De vände sig 
till alla som hade hamnat utanför bemanningsplanen och frågade dem om 
deras kompetens och om deras mål i förhandlingarna. Inom SIF sysslade tr e 
personer med detta på heltid. De ansåg att hälften av de arbetstagare som 
hamnat utanför planen hade kompetens nog för att vara kvar. Den fackliga 
organisationen menade att den fick en god bild av situationen genom sin 
förundersökning och hade bättre kunskaper än arbetsgivaren hade. Många 
chefer var enligt deras mening helt enkelt oerfarna, kände inte till lagen och 
ansåg att man bara kunde "ta bort några." När cheferna väl hade skapat sina 
grupper, var det svårt att flytta någon. En arbetstagare hade ansetts oumbärlig, 
till exempel därför att han kunde EU-reglerna. När en ny chef för gruppen 
tillträdde, var arbetstagaren inte alls oumbärlig längre. Det handlade om vem 
som beskyddade en.(SACO) Många anställda hade tillräcklig kompetens, men 
ett avgångsvederlag var ändå det enda som den fackliga organisationen hade 
lyckats åstadkomma. (SACO) 

De fackliga företrädarna menade att det alltid blev fråga om individuella 
avsteg, eftersom var och en hade "sin grej", sin arbetsuppgift och sin produkt: 

"Reglerna fungerar in te alls på et t sådant här ställe, för det går att vrida 
och vända på allt så att det blir som man vill ha de t. Det borae kosta mer 
med utköp, om det skall vara någon mening med reglerna. Jag önskar att 
man såg mer till hela företaget och inte bara till sin grupp. Men 
arbetsgivaren vill ha småföretagaranda."(SACO) 
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Om en arbetstagare på Knowhow IT hade blivit uppsagd och ville driva 
frågan om sin uppsägning, höjde arbetsgivaren avgångsvederlaget och brukade 
på så sätt få vederbörande att avstå från att processa. Om någon av de 
uppsagda gjorde gällande att det egentligen var personliga skäl som hade legat 
bakom uppsägningen, brukade SIF:s jurister säga att en process skulle vara 
alltför ansträngande och inte löna sig. De åtog sig inte sådana fall, utan 
hänvisade arbetstagaren ifråga till att på egen hand vända sig till en 
advokat. (SIF) 

Personalchefen uppgav att man räknade med från tre till sex månaders 
upplärningstid och att en arbetstagare skulle "ha med sig" lika mycket som 
någon, som anställdes externt. Den fackliga organisationen hävdade att de 
anställda hade rätt till sex månaders upplärningstid. Divisionscheferna å sin 
sida hävdade ibland att det var omöjligt att låta upplärningstiden vara sex 
månader, eftersom en arbetsgrupp hann gå omkull på den tiden.(SACO) 

De hårdast drabbade var de som arbetade med driften och de som hade 
"gammal kompetens". Av de uppsagda befann sig flertalet över strecket, vilket 
innebär att de inte skulle ha blivit uppsagda om man vid uppsägningarna 
hade följt anställningstid och ålder. Genomsnittsåldern på företaget var låg 
och de uppsagda var någorlunda jämnt fördelade över olika åldrar. Också 
mellan könen var uppsägningarna jämnt fördelade.411 

6.2.2 LO-området inom den privata sektorn 
Ett begränsat ingrepp i turordningen efter anställningstid och ålder gjordes 
med hjälp av regeln om tillräckliga kvalifikationer på Prispilen Stormarknad?12 

Bakgrunden till uppsägningarna där var att företaget genomförde en 
omorganisation och ett nytt arbetssätt, "en flödesorganisation med rotation" 
samtidigt som man sparade timmar. Vissa sades upp och de som skulle vara 
kvar utbildades.(HAF) Man skar ned det totala antalet timmar på hela 
varuhuset och följde anställningstid och ålder, med följd att vissa avdelningar 
blev helt tömda på kunskap. På färskvaror, frys och mejeri, fanns en 
gruppledare, som fick behålla sin anställning, trots att han hade kort 
anställningstid. Detta var det enda undantag som gjordes. Också på Bygg-
och Trädgårdsavdelningarna krävdes speciella kvalifikationer, men de som 
arbetade där hade långa anställningstider, så där uppstod inga stora luckor. 
Fackklubbens ordförande hävdade att hon inte skulle tillåta att det i en 

Antalet oorganiserade på arbetsplatsen var mycket litet, så inga meningsfulla jämförelser går 
att göra. 
Endast den fackliga organisationens version av händelseförloppet finns representerad i 
undersökningen. Arbetsgivarrepresentanten ansåg sig inte ha tid för en intervju. 
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arbetsbristsituation vidtogs en uppsägning som egentligen var gjord av 
personliga skäl och att arbetsgivaren var seriös. Däremot hade några 
arbetstagare sagt upp sig själva, därför att de inte orkade med arbetstakten. 
Samtidigt med uppsägningarna fick de som var 63—65 år gamla ett 
erbjudande om att sluta frivilligt med viss ersättning. 

Grossisten h ade köpt upp ett kooperativt företag och en sammanslagning 
hade ägt rum mellan det egna lagret och två kooperativa lager. På LO-sidan 
hade den pressade ekonomin nödvändiggjort strukturförändringar. 
Personalchefen menade att verksamheten inte skulle kunna fungera om man 
följde reglerna.413 De sist anställda, som arbetade som chaufförer och 
expeditörer, skulle t.ex. bli uppsagda och utan dem fungerade inte 
verksamheten. Arbetsgivaren gick därför tillväga så att han upprättade en 
förteckning över personer som utförde arbetsuppgifter, som skulle komma att 
försvinna, nämligen varuvärden, paketeringen och tumgodset. De som 
arbetade med dessa uppgifter var nio kvinnor som hade tjugo - trettio års 
anställning i företaget. Under de centrala förhandlingar som inleddes i frågan, 
kunde parterna enligt Livsmedelsarbetarförbundets representant över huvud 
taget inte enas. Den fackliga organisationen misstänkte att urvalet av de 
arbetsuppgifter som skulle försvinna hade med person att göra. Efter 
förhandlingarna varslades emellertid så småningom fem personer om 
uppsägning i stället för nio. Två personer som enligt den fackliga företrädaren 
var obekväma och inte alltid skötte sitt arbete fick stanna kvar. Diskussioner 
fördes om huruvida några av kvinnorna, varav en del redan hade arbetsskador, 
skulle kunna omplaceras till tyngre arbeten. Frågan var om de kunde bli 
expeditörer, vilket var den tyngsta sysslan på lagret. Den fackliga 
organisationens förslag var att de skulle övergå till truckkörning, eftersom det 
behövdes ett antal truckförare. Ett par kvinnor som företaget ursprungligen 
ansåg övertaliga fick gå över till truckkörning. En arbetstagare med femton års 
anställningstid, som hade varit långtidssjukskriven, blev uppsagd på förslag av 
Försäkringskassan, som ville placera henne i utbildning. Företaget hade velat 
behålla tre "visstidskillar", men den fackliga organisationen sade nej till 
det.(HAF) Två kvinnor med lång anställningstid, som hade arbetat med 
varuvård, sade så småningom upp si^ själva. De ansåg att de inte skulle klara 
arbetsuppgifterna som expeditörer. 1 Arbetsgivaren menade att den ena 
kvinnans sjukdomsbild bekräftade att hon inte kunde utföra några av de 
arbetsuppgifter som fanns kvar: 

Med detta uttryck avsåg han att man utan undantag följde anställningstid och ålder. 
Det tillvägagångssätt som är lagens utgångspunkt i dylika situationer, är att arbetsgivaren 
säger upp den arbetstagare som nar avvisat ett erbjudande om omplacering. 
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"Vi vill gå på kompetens och facket driver anställningstiden. Men man 
skadar ju späda kvinnor genom att driva u t dem i tunga jobb."(ag) 

Den fackliga representanten menade att han hade talat "hur mycket som 
helst" med kvinnorna i fråga, men att de själva ville sluta. Han var övertygad 
om att de skulle klara uppgifterna, eftersom två andra kvinnor gjorde 
det.(HAF) Också två expeditörer sade upp sig själva. De hade tidigare arbetat 
i det kooperativa företaget och ville inte arbeta i det uppköpande bolaget. 
Slutresultatet var att tre kvinnor med mycket lång anställningstid, som hade 
arbetat med varuvård samt två chaufförer med kort anställningstid blev 
uppsagda. Samtidigt erbjöds en man med trettio års anställning som var över 
sextio år och sjuklig en pensionslösning, som han accepterade. 

På Tryckeriet var dålig orderingång bakgrund till uppsägningarna. 
Eftersom 95 procent av företagets produktion gick på export, var risken stor 
att det skulle komma att uppstå ett vakuum i produktionen med ett stort 
underskott som följd, om företaget inte vidtog åtgärder. Syftet med 
personalminskningarna var att minska den totala årslönen på företaget med 
tolv miljoner kronor. Målet var att behålla viss k ompetent personal med tio 
till femton års erfarenhet men att säga upp de övriga och eventuellt 
återanställa dem senare, (ag) Den fackliga organisationens representant var 
skeptisk till att det behövde göras uppsägningar. (SEKO) Personalchefen 
uppgav att man hade varslat flera anställda än som egentligen behövde sägas 
upp. Arbetsgivaren och den fackliga organisationen hade olika 
utgångspunkter i resonemangen om turordningslistan. Företaget utgick från 
kompetensgrupper och den fackliga organisationen från anställningstid och 
ålder. Företaget ville ha sex kompetensgrupper och facket fem grupper. 
Företagets linje vann. Kompetensgrupperna blev: 1/ Korttillverkningen, 2/ 
Efiterbearbetningen, 3/ Tryckarna, 4/ Reproavdelningen, 5/ 
Kopparplåtstillverkningen och 6/ Granskningen. Efter indelningen i 
kompetensgrupper bestämde arbetsgivaren arbetsbristen till ett visst antal 
inom varje grupp. Arbetsbristen ansågs vara störst på granskningen och bland 
tryckarna och minst på reproavdelningen och korttillverkningen.415 

Den stora motsättningen i fråga om kompetensgrupperna gällde 
korttillverkningen och efterbearbetningen. Den fackliga organisationen ansåg 
att de som arbetade på dessa avdelningar borde tillhöra samma 
kompetensgrupp och att utbildningstiden till korttillverkningen bara var 
några veckor lång. Arbetsgivaren däremot ville ha två olika grupper, eftersom 
han ansåg att det skulle ta sex månader - ett år att komma in i 
arbetsuppgifterna på korttillverkningen, som var mycket maskinellt 

415 Arbetsgivaren använde sig också av frikvotsregeln. Se kapitel 7. 

179 



orienterad.416 De duktigaste på efterbearbetningen hade enligt personalchefen 
förts över till korttillverkningen och lärts upp där. Med en gemensam 
kompetensgrupp skulle flera av dem ha blivit uppsagda. Arbetsgivaren 
menade att det inte rådde någon arbetsbrist på korttillverkningen. Han ville 
dela upp de åtta anställda där i två skift och göra nyanställningar. Den 
fackliga organisationen hade ifrågasatt om skiftgången var ett förslag till 
förändring som gjorts bara för att få behålla de flexibla unga kvinnorna, men 
arbetsgivaren hade visat på inkomna order och organisationen hade gett med 
sig: 

"Ibland blir det nödvändigt att göra undantag för kvalifikationer. Hade 
vi inte gjort det, skulle vi behöva skicka folk på yrkesutbildning. Vi kan 
ju inte tömma avdelningarna. I efterhand har iag tänkt att vi noe hade 
kunnat lära upp några, vi fick inte de udovaae orderna så snabbt som 
arbetsgivaren hade trott."(SEKO) 

När parterna väl var överens om kompetensgrupperna, blev det "ingen större 
diskussion" om turordningen. Den fackliga organisationen utgick i sina 
resonemang från en turordningslista efter anställningstid för hela tryckeriet 
och accepterade undantag från den listan i en rad fall för anställda med 
särskilda kvalifikationer. Personalchefen menade att det var enklare att 
använda sig av en indelning i kompetensgrupper än att använda den fackliga 
organisationens metod, men att slutresultatet med de olika tillvägagångssätten 
var detsamma. 

Inom den mekaniska verkstaden gjordes undantag från turordningen efter 
anställningstid och ålder på så sätt att två mekaniker med kort anställningstid 
fick behålla sina anställningar. Arbetsgivaren ansåg att där inte rådde 
arbetsbrist och organisationen gick med på att omskolning till mekanikernas 
uppgifter var omöjlig. (SEKO) En av mekanikerna hade lång praktisk 
erfarenhet från en tidigare anställning på en mekanisk verkstad. (SEKO) På 
reproavdelningen gjordes undantag till förmån för tre personer med 
kvalifikationer på dataområdet. Två arktryckare blev undantagna eftersom 
man måste kunna köra maskinerna. Arktryckarna var unga och sent anställda. 
På korttillverkningen gjordes undantag till förmån för sex kvinnor, eftersom 
dessa hade valts ut som de duktigaste från efterbearbetningen. (ag) 
Arbetsgivaren ville göra förändringar på listan ända till 54:de plats. Den 
fackliga organisationen accepterade undantag till 50:de plats. 

Arbetsgivarens avsikt här förefaller vara att bilda grupper mellan vilka omplacering i p rincip 
inte kan bli aktuell — åtminstone inte i ena riktningen — eftersom arbetstagarna saknar 
"tillräckliga kvalifikationer. Om man i stället hade gjort ett lokalt avtal om indelning i 
turordningskretsar, hade omplacering omöjliggjorts även om en viss arbetstagare råkade na 
de aktuella kvalifikationerna. 
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Personalchefen uppgav att skälen till att man bestämde arbetsbristen på 
vissa sätt kunde variera, men "det är klart att vi tittar på person." Som 
exempel nämnde han att företaget mycket gärna skulle vilja bli av med en 
styrelseledamot i den fackliga organisationen. Trots upprepad utbildning 
arbetade denne ungefär en fjärdedel av vad en annan arbetstagare med samma 
arbetsuppgifter gjorde. Han var även frånvarande en stor del av tiden för 
kommunala engagemang. SEKO hävdade, att företaget även hade haft för 
avsikt att rensa ut t.ex. de äldre som inte hängt med i utvecklingen och de 
"lata" som enligt företaget "inte gjorde många knop", men att organisationen 
klarade undan de värsta fallen av uppsägningar av personliga skäl. 
Organisationen hade påpekat för arbetsgivaren, att han måste säga upp 
antingen på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl. 

Totalt tjugoen personer blev uppsagda och av dessa hade relativt många 
långa anställningstider. Inga skillnader förelåg mellan könen vad gäller 
andelen av de uppsagda. Inte heller mellan svenska och invandrade 
arbetstagare förelåg någon skillnad. Inga oorganiserade arbetstagare fanns på 
arbetsplatsen. Samtidigt med uppsägningarna genomfördes tre 
avtalspensioneringar. 

På övriga arbetsplatser på det privata området som upprättade en 
turordning enligt lag, kom regeln om tillräckliga kvalifikationer inte till 
användning. Orsakerna till detta var växlande. På vissa av dem tillämpades 
kollektivavtal som innehöll bestämmelser om indelning i turordningskretsar 
efter yrkesgrupper. Andra kvalifikationskrav brukade då inte aktualiseras, vare 
sig detta beror på att andra kvalifikationer inte har någon betydelse eller på att 
det är en tradition inom branschen att inte diskutera annat än 
yrkesutbildning. Ombudsmannen från Målarförbundet uttryckte förhållandet 
på följande sätt: 

"Vi har kretsar för utbildade målare, lärlingar, materialarbetare, service, 
järnmålare och övriga arbetare. Det blir inte som i industrin att man 
undantar t.ex. elektnker. Vi har löst redan i avtalet genom a tt göra olika 
turordningskretsar. " 

På Elfirman, där motsättningarna mellan arbetsgivaren och den fackliga 
organisationen var hårda i fråga om turordningen, ställdes frågan om 
användningen av regeln om tillräckliga kvalifikationer inte på sin spets, 
eftersom arbetsgivaren använde sig av frikvotsregeln. Elektrikerförbundets 
ombudsman accepterade ibland undantag till förmån för någon elektriker 
med särskilda kvalifikationer, till exempel om företaget riskerade att förlora ett 
uppdrag: 

"Men det måste vara sakliga grund er. Det finns inga skarpa gränser för 
vad som är sakliga grunder, så man ska verkligen kunna argumentera bra 
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för att det är sakligt. Kvalifikationer är ju alltid lite subjektivt. Om man 
är osäker säger man nej."(SEF) 

På Byggföretaget, där man tillämpade byggnadsavtalets indelning i 
turordningskretsar efter yrkesområden, var yrkesutbildning det enda 
kompetenskrav som räknades 

"I och med att vi har yrkesbevis i vår bransch, så vet vi att någon har 
kompetensen. Lagackordet gör dessutom att arbetsgivaren inte drabbas, 
om någon inte orkar etc., utan det blir laget som drabbas. Det är mycket 
sällan som det kan bli tal om någon specialkompetens, men en gång var 
det en som själv sa att han inte klarade armeringen. På ett mindre ställe 
kan det vara så att arbetsgivaren fuskar och t.ex. börjar ägna sig åt 
matdäggning. Han far själv stå sitt kast, om han har lärt upp den sist 
anställde." (Byggnads) 

Att yrkesutbildning var den enda kvalifikation som tillmättes vikt i 
turordningssammanhang bekräftades av personalchefen på företaget som 
hävdade att han aldrig hade varit med om att göra avsteg från turordningen 
inom kretsarna. Han hade en gång försökt att göra avsteg för "en kille som var 
duktig betongarbetare och duktig plattsättare." Medbestämmandegruppen 
hade enligt personalchefen delat hans åsikt men inte vågat göra avsteg av 
hänsyn till medlemmarna. 

Ett annat skäl till att regeln om tillräckliga kvalifikationer inte kom till 
användning på arbetsplatserna var bevissvårigheter. En 
arbetsgivarrepresentant inom detaljhandeln framhöll att bevissvårigheter 
kunde vara skäl till att inga andra kvalifikationskrav än klart definierade 
yrkesutbildningar eller dylikt aktualiserades. Problematiken kring kravet på 
kundinriktning och på ett vänligt och "säljande" sätt hos till exempel 
butikspersonal illustreras väl av detta uttalande: 

"Handels tillåter inga undantag för kvalifikationer från turordningen. 
Det enda undantaget är styckmästare på charken. Alla andra 
arbetsuppgifter inom avtalsområdet lär man sig snabbt. Vi anser att man 
skall vara fullärd inom en eller två månader. Vi på arbetsgivarsidan för 
alltid fram sådant som att någon är snabb i kassan eller trevlig mot 
kunder eller bra på inköp, eller duktig på att skylta så att varorna ser 
inbjudande ut, men det far vi inte igenom med Handels. En gång hade vi 
ett fall när någon som stod i charkdisken inte höll sig ren och till och 
med luktade illa. Men då blev det en uppsägning av personliga skäl. Vi 
driver inte våra önskemål om att fa göra undantag för aem som är särskilt 
duktiga till rättslig process, för vi har så små utsikter att lyckas. Det blir 
bevissvårigheter. Man måste fa en kund att säga i rätten att personen är 
otrevlig. Det är inte lätt. Ofta vill arbetskamraterna ha ut någon som 
varit längst i gården. Men det går inte att få arbetskamraterna som inte 
vill ha en person att säga det i domstolen. De blir kollegiala när det väl 
kommer dit."(ag) 
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6.2.3 Arbetsplatserna inom kommun och landsting 
Arbetsplatserna inom kommun och landsting skiljer sig något från övriga 
arbetsplatser genom den stora betydelse som omplaceringar enligt 7 § 2 st. 
anställningsskyddslagen har där. Detta hänger samman med det stora antalet 
tjänstledigheter och tidsbegränsade anställningar som kännetecknar 
kvinnoarbetsplatser. På Sjukhemmet Rosengård hade lagts ett sparförslag på 10 
miljoner, som berodde på att Kommunen inte var beredd att betala samma 
avgift för vården som tidigare. (SKAF) Varje vårdgrupp - terapi, 
sjukgymnastik etc. - hade gått igenom sina kostnader och undersökt vilka av 
dem som kunde minskas. De fem funktionscheferna hade sedan i sin tur gått 
igenom kostnaderna. Kringkostnader, som t.ex. för personalklubben och 
personalutveckling och -omsorg, skulle försvinna, men även själva 
verksamheten skulle dras ned. Det kom att gälla bland annat de tillfälligt 
anställda parkbiträdena, som tog ut de gamla i trädgården. Vissa 
vaktmästarsysslor och städningen lades över på entreprenad och tvätten skulle 
i framtiden skickas bort. Inom SKAF:s område minskades vaktmästeriet med 
en tjänst, arbetsterapin med 0,75 procents tjänst och två halvtidstjänster som 
gångbiträde togs bort. Två sjukvårdsbiträden utan utbildning som hade 
nattjänstgöring fick gå ner från 65 procent till 50 procent. Vidare drogs en av 
frisörtjänsterna in. 

Personalchefen menade att eftersom sjukhemmet hade fått ett år på sig för 
att genomföra nedskärningarna, borde man försöka ta det lugnt och se till att 
så få som möjligt skulle drabbas av uppsägningar. Under den tiden sade 
somliga i personalen upp sig och andra gick på graviditetsledigheter eller 
andra långa tjänsdedigheter. På detta sätt blev en del av övertaligheten löst 
genom omplaceringar enligt 7 § anställningsskyddslagen. Ett av 
gångbiträdena och frisören omplacerades båda till receptionen och fick på så 
sätt behålla sina anställningar. Det andra gångbiträdet erbjöds omplacering 
till receptionen men ville inte ha det arbetet. Hon blev uppsagd. Samma sak 
gällde för en kvinna i tvätten med åtta års anställning. Den vaktmästare vars 
tjänst hade dragits in, kunde inte omplaceras utan blev uppsagd. 

Rosengård hade krävt att den entreprenör som skulle ta över vissa 
arbetsuppgifter, också skulle ta över de anställda. Den entreprenör, som 
avtalet ingicks med, hade åtagit sig att överta bland annat all städpersonal, 
men två städare tackade nej till att gå över, eftersom entreprenören hade rykte 
om sig att hålla ett mycket högt tempo och att "hålla på med 
skumraskaffärer". De båda städarna blev uppsagda. Också en vaktmästare fick 
gå över till entreprenören. Vaktmästaren hade tidigare fått varningar och den 
aktuella åtgärden var egendigen vidtagen av personliga skäl: 
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"Skulle det ha varit en annan vaktmästare, hade det blivit på annat 
sätt. "(SKAF) 

Vaktmästaren hade mest övertid av alla och "fantastiska" reseräkningar, fastän 
hans arbetsuppgifter skulle utföras inom området. Han hade tidigare begått 
stölder på arbetsplatsen, men de förseelserna var för gamla för att man skulle 
kunna grunda en uppsägning av personliga skäl på dem. (SKAF) 

Omplaceringsmöjligheterna var på så sätt stora som ett lokalt avtal hade 
ingåtts om att alla anställda på Rosengård skulle ingå i samma 
turordningskrets oavsett avtalsområde. Regeln om krav på tillräckliga 
kvalifikationer i 22 § anställningsskyddslagen aktualiserades främst på så sätt 
att omplacering till vårdarbete (som utfördes av anställda med kortare 
anställningstid), ansågs kräva antingen vana eller utbildning. Alla de som 
blivit uppsagda hade åtta till tio års anställning, men ingen var äldre än 58 år. 
Tre kvinnor och tre män blev uppsagda, vilket innebär att männens andel av 
uppsägningarna var relativt sett större än kvinnornas. Av de uppsagda 
männen var två invandrare. 

På Landstingskontoret var enligt personalchefen omorganisationer 
bakgrunden till arbetsbristen. Alla anställda hade tidigare lytt under samma 
centrala administration, men såväl försörjningsförvaltningen som 
fastighetsförvaltningen hade nu kommit att bli egna förvaltningsområden. 
Köket hade lagts över på en entreprenör och Ädelreformen hade inneburit 
nedskärningar bland sjukvårdspersonalen men däremot inte bland 
tjänstemännen. Kvar hade blivit "en kärna av sjukvård" och administrationen. 
På så sätt hade administrationen blivit för stor. Samtidigt hade man infört ett 
nytt administrativt system, som gjorde en rad kontorsanställda överflödiga. 
Adminstrationen skulle därför skäras ned och antalet assistenter minskas från 
tjugotvå till sex.(ag) SKTF:s representant menade i stället att arbetsbristen 
gick tillbaka på ett ekonomiskt underskott i sjukvården. Arbetsgivaren hade 
tappat kontrollen över kostnaderna och överskridit budgeten, som "skenade". 
Den fackliga organisationen var skeptisk till uppsägningarna och menade att 
arbetsbrist inte rådde. Löneutbetalningen hade inte fungerat efter 
uppsägningarna och arbetsgivaren sökte redan ny personal. Man hade 
annonserat efter några administratörer och ville återanställa ett par personer 
som blivit uppsagda. Det var inte tal om någon övertalighet. Arbetsgivaren 
ville bara visa musklerna. (SKTF) 

Området för arbetsbristen framgick av den interna 
arbetsförmedlingen.(ag) Där fanns ett tjugotal assistenter anmälda som 
övertaliga. De var tillfälligt placerade eller projektans tällda eller gick hemma, 
helt enkelt. Arbetsgivaren arbetade inte utifrån anställningsskyddslagen utan 
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enligt ett verksamhetsperspektiv när han gjorde omplaceringar.417 Personalen 
sökte anställningarna internt och valdes ut på sedvanliga kriterier. I den 
processen hade det bildats en grupp långtidsoplacerade. När det blev aktuellt 
med uppsägningar tog man fram listan. De övertaliga som hade långa 
anställningstider fick då ta över jobb från dem som hade blivit placerade i 
organisationen men hade kortare anställningstid.418 På så sätt blev det en 
tvådelad process: 

"Att gå efter verksamhetsperspektivet går ju bra vid omplaceringar, men 
när vi skall säga upp, gäller ae t inte längre vem som bäst klarar iobbet 
utan vem som Idarar ribban. Vi utgick fran de jobb som fanns, gick efter 
listan som SKTF ville. I praktiken kom de som var övertaliga bara att 
göra anspråk på andra assistenters tjänster. Vi fick plocka ut cirka fem 
som hade blivit placerade tidigare ocn säga upp dem. De fem har gått nu, 
men på klinikerna vill de inte alltid ha dem som blir ditplacerade. (ag) 

Arbetsgivaren hade föreslagit den fackliga organisationen att man skulle 
upprätta en avtalsturlista och göra en indelning i olika kompetensgrupper 
med assistenter för sig och kanslister för sig, men SKTF vägrade, så en 
turordningskrets upprättades för alla arbetstagare inom SKTF:s avtalsområde 
utom cheferna. Arbetsgivaren menade att han ändå skulle få som han ville på 
grund av kompetenskraven, (ag) I praktiken hade de övertaliga assistenterna 
tillräckliga kvalifikationer bara för att kunna göra anspråk på andra 
assistenters tjänster. Flera av de arbetsuppgifter, som ingick i 
turordningskretsen krävde nämligen högskola eller att en arbetstagare hade 
förvärvat kompetensen i fråga genom långvarigt arbete med arbetsuppgifterna. 
Assistenterna ansågs till exempel inte ha kvalifikationer för att ta över 
arbetsuppgifter från en arbetstagare som var systemansvarig och hade byggt 
upp en särskild kompetens. 

Personalchefen menade att man nogsamt undvek att "blanda in personliga 
skäl i arbetsbristen." I fråga om svårplacerade arbetstagare gällde det alltid 
någon form av personliga problem, t.ex. långsamhet eller bristande 
kompetens, men att fingera arbetsbrist var inte en framkomlig väg i en stor 
organisation. Det gick inte att sätta allt på spel i en så marginell fråga. 
Personalchefen menade att de fackliga organisationerna också var väl 
medvetna om var personliga svårigheter förelåg och genast skulle påtala en 
fingerad arbetsbrist. 

"När man pressar en organisation ekonomiskt, dyker de här personerna 
som är problem upp. Vi säger numera upp av personliga skäl. Vikarier 
med personliga skäl har avslutats. Vi avslutar också läkarpersonal som 
vikarier, om det finns personliga skäl för det. Förr kunde saker passera. 

417 
Här avses omplaceringar enligt 7 § 2 st. anställningsskyddslagen. 
Här avses omplaceringar enligt 22 § anställningsskyddslagen. 
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Nu blir man uppsagd om man t.ex. stjäl från patienter eller om man 
struntar i instruktioner, när man sköter apparatur. Landstinget har ju 
varit regulator på arbetsmarknaden, men nu är det samma krav i 
landstinget som i vilket företag som helst. Vi håller på att komma till den 
nivån att vi tillämpar lagar och avtal."(ag) 

Slutresultatet i fråga om uppsägningarna på Landstingskontoret var att fem 
assistenter som tidigare blivit placerade, ersattes av några assistenter med 
längre anställningstider och blev uppsagda. Dessutom blev en fotograf och en 
vaktmästare uppsagda. 

På Sjukhuset hade man eliminerat de problem som skulle kunna uppstå vid 
omplaceringar mellan den psykiatriska kliniken och de somatiska 
avdelningarna genom att låta dessa typer av verksamhet utgöra olika 
turordningskretsar i ett lokalt kollektivavtal. Därutöver hävdade såväl 
personalchefen som SKAF:s företrädare att man inte hade haft några 
kompetensdiskussioner. Alla hade nämligen fått undersköterskeutbildning 
eller skötarutbildning.(SKAF) 

I Hemtjänsten hade de för uppsägningarna aktuella yrkesgrupperna -
vårdbiträden, undersköterskor och terapibiträden — var sitt "LAS-område" 
enligt lokala bestämmelser, (ag) Efter indelningen i kretsar hade ingen 
diskussion förts om kvalifikationer i lagens mening. Personalchefen i 
kommunen menade att det sällan fördes diskussioner om undantag eller 
kompetens i fråga om de stora grupperna städare, vaktmästare, 
skolmåltidspersonal, barnskötare eller vårdbiträden. På de områdena var det 
relativt lätt att arbeta sig igenom en turordningsförhandling. På teknikersidan 
däremot — där förhandlingar fördes med SACO och TCO - var det betydligt 
svårare. Personalchefen menade att man bara gick efter formella 
kvalifikationer vid tillämpningen av regeln om tillräckliga kvalifikationer, 
men att de personliga egenskaperna egentligen var oerhört viktiga. Hon 
menade att arbetsgivaren kanske var alltför försiktig vid användningen av 
regeln, (ag) 

6.2.4 Sammanfattning och kommentarer 
Av det empiriska materialet framgår bland annat att sättet att bestämma 
arbetsbristen är av avgörande betydelse för vilka konsekvenser regeln med 
krav på tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete får. Om arbetsbristen 
bestäms till de arbetsuppgifter, där den mest lågutbildade personalen arbetar, 
som till exempel i arbetsplatsundersökningen telefonväxeln, städning, enklare 
handläggning, varuvård och avsyning, blir omplacering ofta inte möjlig. 

Det mest ingripande sättet att bestämma området för arbetsbristen är att 
upprätta en bemanningsplan. Bemanningsplaner med individuella 
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befattningsbeskrivningar användes på de stora tjänstemannaarbetsplatserna i 
undersökningen. Även på arbetsplatser inom LO-området, där arbetstagare 
med sinsemellan olikartade kvalifikationer arbetade och inom staten och 
kommunen upprättades bemanningsplaner som utgångspunkt för 
bestämningen av var arbetsbrist skulle anses råda. När arbetsbristen 
fastställdes, kunde både dess område och omfattning påverkas av vem som 
utförde arbetsuppgifterna i fråga. Då arbetsgivaren upprättat en 
bemanningsplan med individualiserade befattningsbeskrivningar och har 
denna som utgångspunkt för att bestämma arbetsbristen, kan hela 
tjänstestrukturen förändras och varje arbetstagare bli föremål för en utredning 
om ifall hon skall anses ha tillräckliga kvalifikationer för en omplacering. 
Avvikelserna från senioritetsprincipen kan då bli mycket stora. 

Med individuella befattningsbeskrivningar finns stora möjligheter för 
arbetsgivaren att åstadkomma ett önskat resultat genom att anpassa 
befattningsbeskrivningarna efter kvalifikationerna hos de personer som han 
önskar se på befattningen i fråga. Tjänstemannaföretagen visade upp en 
mycket stor variation när det gällde de typer av kvalifikationer som 
arbetsgivaren fäste avseende vid i turordningssammanhang. Här ingick både 
lätt konstaterbara formella meriter och bedömningar av personliga egenskaper 
och utvecklingsmöjligheter med starkt subjektiva inslag. Resultatinriktning, 
prestation, upparbetade kontakter och samarbetsförmåga var 
kvalifikationskrav som nämndes på dessa arbetsplatser. 

Bedömningar av personliga kvalifikationer utöver utbildning och 
erfarenhet har nödvändigtvis subjektiva inslag. Arbetsgivarnas bedömningar 
föreföll i flera fall att ha inslag av personliga sympatier och subjektiva 
bedömningar. Både arbetsgivarna och de fackliga representanterna beskrev 
hur det framför allt berodde på de fackliga organisationernas ingripanden, att 
uppsägningar av personliga skäl hölls åtskilda från uppsägningarna på grund 
av arbetsbrist. 

På såväl den primärkommunala och landstingskommunala sidan som LO-
sidan inom industri och handel var arbetsgivarna av olika skäl däremot 
återhållsamma med att i resonemangen om turordningen beakta andra 
eventuella kvalifikationer än yrkesutbildning. Begreppet kvalifikationer 
användes där i stort sett bara i den mer inskränkta bemärkelsen av utbildning 
och behörighet. Med undantag för hälsa och kroppsstyrka nämnde 
intervjupersonerna på de arbetsplatserna sällan exempel på att personliga 
egenskaper eller personlig lämplighet etc. hade diskuterats i samband med 
omplaceringar. 

En typ av kontakter som skulle kunna räknas som kvalifikationer är 
kontakter och nära band inom vården och omsorgen, t.ex. mellan vårdare och 
vårdad eller mellan flera arbetstagare inom ett vårdlag. Det finns emellertid 
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inget exempel i undersökningen på att kontakter av denna art har ansetts som 
nödvändiga kvalifikationer.419 I kommunen menade personalchefen att det 
kunde bli katastrof i arbetet när man tillämpade reglerna i 
anställningsskyddslagen och någon som under lång tid hade arbetat med ett 
speciellt barn därmed blev uppsagd eller omplacerad. 

På flera av arbetsplatserna användes begreppet kvalifikationer på ett sätt 
som fick negativa konsekvenser för de äldre anställda. De ansågs inte ha följt 
med i utvecklingen eller hade utbildningar som ansågs alltför gamla. Det 
innebar i ett par fall att de äldsta blev uppsagda i mycket stor utsträckning. 
Därutöver företogs avtalspensioneringar. I undersökningen fanns även 
exempel på att kvalifikationer bestämdes på ett sätt som kom att diskriminera 
kvinnor, nämligen på så sätt att stora kroppskrafter ansågs nödvändiga. 
Därmed är emellertid inte sagt att tillämpningen av reglerna skulle stå i st rid 
med existerande lagstiftning mot diskriminering. De oorganiserades andel av 
de uppsagda var ibland större än de organiserades, vilket hade att göra med att 
deras talan inte fördes vid diskussionerna om vem som hade tillräckliga 
kvalifikationer för de befattningar som beskrivits i organisationsplanen. 

På de arbetsplatser i undersökningen där regeln om tillräckliga 
kvalifikationer kom till användning, föreföll en upplärningstid om högst sex 
månader att vara vedertagen. 

Regeln om kravet på tillräckliga kvalifikationer är komplicerad. 
Arbetsgivaren hade förmodligen kunnat uppnå sitt syfte vad gäller att behålla 
kompetent personal med hjälp av denna åtminstone i ett par av de fall där 
parterna hade valt att i stället ingå lokala avtal. Samma sak kan antagligen 
sägas om ett par av de fall, där arbetsgivaren hade använt sig av frikvotsregeln. 
Faktorer, som talar för att arbetsgivaren hellre väljer andra möjligheter än 
regeln om tillräckliga kvalifikationer, kan vara okunnighet om regelns 
innehåll, bevissvårigheter, önskan att slippa riskera rättsliga konsekvenser, 
önskan att undvika argumentation om enskilda personers kvalifikationer,420 

och önskan att göra en överenskommelse med den fackliga organisationen. En 
överenskommelse med den fackliga organisationen om den framtida 
bemanningen kan till exempel ha den fördelen att den får en större legitimitet 
än ett ensidigt arbetsgivarbeslut. 

419 
Så vitt jag vet har frågan inte heller prövats i rättstillämpningen. 
I kommunen uttryckte personalchefen ovilja mot att använda sig av regeln: "Om man måste 
gå till domstol med frågor om kvalifikationer smular man ju sönder en individ." 
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7 Frikvotsregeln 

Under år 1994 fanns i anställningsskyddslagen en regel som var ett direkt svar 
på arbetsgivarsidans önskemål om att kunna undanta "nyckelpersoner" från 
uppsägningar vid driftsinskränkningar.421 Bestämmelsen innebar att 
arbetsgivaren inom varje turordningskrets fick undanta från uppsägningar två 
arbetstagare, som han ansåg vara av särskild betydelse för den fortsatta driften. 
Denna regel avvek på ett par viktiga punkter från huvudprinciperna i 
anställningsskyddslagen och i den arbetsrättsliga lagstiftningen över huvud 
taget. Vid införandet av lagregeln betonades att arbetsgivaren ensam beslutade 
om användningen av den, medan det ofta i övrigt framhålls att 
anställningsskyddslagen bygger på att avsteg från lagens regler får göras genom 
överenskommelser mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen. 
Vidare fick arbetsgivaren enligt 1994 års regel göra undantag utan att behöva 
ange skäl för dess, medan anställningsskyddslagen i övrigt bygger på att 
uppsägningar skall ha saklig grund. 

Eftersom arbetsgivaren fick göra undantag för två arbetstagare inom varje 
turordningskrets, där arbetsbrist förelåg, fick regeln större betydelse ju fler 
turordningskretsar som uppsägningar skulle göras inom. Typiskt sett fick 
bestämmelsen störst betydelse där kollektivavtalet innehöll regler om små 
turordningskretsar. Den fyllde delvis samma funktion som 22 § 
anställningsskyddslagens krav på tillräckliga kvalifikationer för rätt till 
företräde till fortsatt arbete och kunde komma att såväl ersätta denna regel 
som användas vid sidan av den. Om de lokala parterna upprättade en 
avtalsturlista, d.v.s. ingick en överenskommelse om turordningen mellan 
arbetstagarna, kunde regeln förlora sin betydelse. Frikvotsregeln kunde 
emellertid användas också vid sidan av en avtalsturlista.422 

7.1 Rättsreglerna 

Syftet med frikvotsregeln var att införa en regel som "med minsta möjliga 
ingrepp i dagens system" skulle medföra en reell förändring främst för de 
mindre företagen. Just för de små företagen skulle en regel som var möjlig att 

SFS 1993:1496. 
422 Att arbetsgivarens användning av frikvotsregeln kunde fa till följd att den lokala fackliga 

organisationen vägrade ingå en överenskommelse om turordningen, är en annan sak. 
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tillämpa på ett enkelt sätt vara av särskilt stor betydelse. I förarbetena till 
regeln framhölls att det inte var lämpligt att lagstifta så att det endast inom 
ramen för kollektivavtal öppnades möjligheter till avvägningar i fråga om 
turordningen. Det måste i stället eftersträvas att lagstiftningen i sig erbjöd 
möjligheter till lämpliga bedömningar. Den utväg som kom att anvisas var att 
det i lagen skulle införas ett undantag i form av en schablon från "den strikta 
principen om längst anställningstid som urvalsgrund för turordning."423 

Regeln innebar att arbetsgivaren alltid gavs rätt att själv inom varje 
turordningskrets välja ut och behålla två arbetstagare, som arbetsgivaren 
bedömde som särskilt väsentliga för den fortsatta driften. Bestämmelsen skulle 
enligt uttalanden i propositionen kunna medverka till att omfattningen av 
personalinskränkningen begränsades. Den kunde också antas medverka till en 
jämnare ålderssammansättning på arbetsplatsen. Eftersom antalet arbetstagare 
som fick undantas begränsades till två, skulle regeln få störst betydelse för de 
små företagen och i de fall turordningskretsarna av andra skäl var små.424 

Avsikten var att förhandlingslösningar även fortsättningsvis skulle 
eftersträvas i första hand och att den nya regeln skulle främja väl avvägda 
sådana. Med den föreslagna förändringen skulle nämligen turordnings
reglerna i anställningsskyddslagen bättre än tidigare avspegla en avvägning 
mellan intresset av fortsatt effektiv drift och de enskilda arbetstagarnas 
anspråk på fortsatt anställning. Intresseavvägningen skulle få genomslag även i 
de fall då någon avtalslösning inte hade kunnat åstadkommas samt på den del 
av arbetsmarknaden där kollektivavtal inte fanns. Farhågorna för godtycke 
ansågs vara överdrivna. Man borde kunna utgå ifrån att det var verksamhetens 
bästa som var den styrande principen inom företagen. Arbetsgivarens 
möjligheter att manipulera skulle också vara begränsade i och med att regeln 
medgav bara två undantag. Det framhölls även att frikvotsregeln inte fritog 
arbetsgivaren från att motivera sitt beslut inom ramen för den 
förhandlingsskyldighet som följde av medbestämmandelagen.425 

Frikvotsregeln antogs av riksdagen tillsammans med en rad andra 
ändringar i anställningsskyddslagen och medbestämmandelagen och trädde i 
kraft den 1 januari 1994.426 Regeln, som kom att placeras i 22 § 3 st. 
anställningsskyddslagen, lydde: 

"Innan turordningen fastställs får arbetsgivaren inom den 
turordningskrets där arbetsbristen finns undanta tvä arbetstagare som 

Med detta uttryckssätt ger man felaktigt intrycket att lagen inte erbjuder någon möjlighet 
till avsteg från principen. 

424 
Prop. 1993/94:67 s. 45 f. 

425 
Prop. 1993/94:67 s. 47. 

426 SFS 1993:1496. 
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enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta 
driften. Den eller de arbetstagare som har undantagits, har företräde till 
fortsatt arbete. Detta företräde gäller även i förhållande till den eller de 
arbetstagare som kan fa företräde enligt 23 § denna lag och 8 § lagen 
(1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen." 

Vad gäller begreppet "särskild betydelse" framhölls att det var arbetsgivarens 
bedömning som skulle vara styrande såväl för vilka kriterier som skulle vara 
avgörande, som för hur dessa kriterier skulle tillämpas på de enskilda 
arbetstagarna. Vad gällde begreppet turordningskrets hade undantagsregeln 
konstruerats med utgångspunkt i lagens sätt att ange den inre ramen för 
turordningskretsen, d.v.s. kollektivavtalsområdet. Om turordningskretsarna 
hade reglerats på annat sätt genom kollektivavtal, var det ytterst en 
kollektivavtalstolkningsfråga i vad mån den nya lagregeln gav arbetsgivaren 
rätt att i varje sådan krets undanta två personer.427 

Eftersom ingen fråga om regelns tillämpning under dess korta livstid kom 
under Arbetsdomstolens bedömning, har rättstillämpningen inte bidragit till 
att ge rättsregeln innehåll. Lagstiftarens avsikt var i själva verket att det i 
princip inte skulle vara möjligt att rättsligt angripa en uppsägning, som hade 
inträtt som en konsekvens av att arbetsgivaren hade använt sig av regeln.428 

Någon rättslig överprövning skulle inte kunna komma i fråga vare sig av 
arbetsgivarens urval enligt undantagsregeln eller av en uppsägning som skett 
till följd av att arbetsgivaren använt sig av rätten att behålla vissa särs kilda 
arbetstagare.429 Vissa regler i annan lagstiftning, nämligen reglerna om förbud 
mot könsdiskriminering i jämställdhetslagen och om förbud mot 
föreningsrättskränkning i medbestämmandelagen begränsade emellertid 
arbetsgivarens rätt att göra undantag enligt regeln. Om t.ex. beslutet direkt 
eller indirekt hade samband med arbetstagarens könstillhörighet kunde det 
utgöra otillåten könsdiskriminering enligt 20 § jämställdhetslagen (1991:433) 
och en uppsägning som grundades på beslutet kunde komma att 
ogiltigförklaras enligt 24 § samma lag. Det påpekades också att kringgåenden 
och liknande förfaranden kunde angripas enligt allmänna regler och en 
hänvisning gjordes till AD 1986 nr 50430 Inga frågor om diskriminering eller 
föreningsrättskränkning vid användning av frikvotsregeln eller till exempel 
om regelns förhållande till 8 § förtroendemannalagen eller 23 § 
anställningsskyddslagen har emellertid behandlats av Arbetsdomstolen.431 

427 
AU 1993/94:4 s. 40 f. 
Prop. 1993/94:67 s. 46 ff. 

429 
AU 1993/94:4 s. 40. 430 
Prop. 1993/94:67 s. 48. 

431 Regeln hade enligt ett uttryckligt stadgande företräde framför 8 § förtroendemannalagen 
och 23 § anställningsskvddslagen. Detta gick att utläsa av lagtexten först efter ett påpekande 
av lagrådet, se prop. 1993/94:67, bilaga % s. 105-
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7.1.1 Sammanfattning och kommentarer 
Med hjälp av frikvotsregeln fick arbetsgivaren under ett år rätt att undanta två 
personer från uppsägningar. Arbetsgivaren hade rätt att fatta detta beslut på 
egen hand och behövde inte heller ange några skäl för sitt beslut. Det 
utrymme frikvotsregeln gav för att tillvarata andra intressen än senioriteten 
var i det närmaste obegränsat. Möjligheterna att angripa en uppsägning på 
den grunden att den är diskriminerande eller föreningsrättskränkande är på 
grund av bevissvårigheter i praktiken små. Detsamma gäller möjligheterna att 
med framgång invända att en uppsägning innebär ett kringgående av reglerna 
i anställningsskyddslagen. Begränsningarna i möjligheterna att göra 
uppsägningar med hjälp av frikvotsregeln låg därför främst i antalet 
uppsägningar som fick göras. Här är emellertid att märka att det inte rådde 
någon begränsning i fråga om antalet gånger under en tidsperiod som en och 
samma arbetsgivare fick begagna sig av regeln. Genom upprepade 
uppsägningar på grund av arbetsbrist var det därför möjligt även att säga upp 
flera än två arbetstagare inom varje turordningskrets utan att behöva ange 
varför de blev förbigångna. Med tanke på att arbetsgivaren beslutar när 
arbetsbrist skall anses föreligga, gav regeln så som den var konstruerad stora 
möjligheter för en arbetsgivare på ett företag med ett fåtal anställda att göra 
sig av med icke önskvärd personal. 
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7.2 Arbetsplatsundersökningen 

Den empiriska undersökningen genomfördes under tiden november 1994 -
november 1995. Det innebär att endast en mindre del av undersökningen 
utfördes under den tid då frikvotsregeln var gällande, nämligen till och med 
den 31/12 1994. Arbetsgivaren kunde emellertid använda sig av regeln även 
under 1995 under förutsättning att han hade inlett förhandlingar om 
uppsägningarna under år 1994.432 Detta gjorde att arbetsgivaren på så många 
som femton av de arbetsplatser, som ingick i den empiriska undersökningen, 
hade haft rätt att tillämpa frikvotsregeln. I detta kapitel skall undersökas hur 
arbetsgivaren resonerade inför valet mellan att använda regeln och att avstå 
från det. Här skall också undersökas konsekvenserna av användningen av 
reglerna samt vilka arbetstagare som gynnades av att regeln användes. 

Endast på sex av de femton arbetsplatser där arbetsgivaren hade kunnat 
använda sig av regeln, hade han gjort det. De arbetsgivare som använde sig av 
regeln var: 

Byggledarna (tjänstemän) 
Tryckeriet (LO) 
Elfirman (LO) 
Hälsovårdscentralen (tjänstemän och LO) 
Byggråd AB (tjänstemän) 
Knowhow LT (tjänstemän) 

Av dessa tillhörde Byggledarna,433 Elfirman och Hälsovårdscentralen de små 
företagen, medan de övriga var verksamheter med relativt många anställda. 
Ingen offendig arbetsgivare fanns bland dem. Fem av de sex arbetsplatserna 
låg i Västerbotten. 

Hos Grossisten hade arbetsgivaren "varit ute i god tid" och givit de fackliga 
organisationerna information om de förestående uppsägningarna enligt 19 § 
medbestämmandelagen före årsskiftet, men det hade inte kvalificerat honom 
för att få använda regeln, utan det skulle ha krävts att han inlett förhandlingar 
enligt 11-14 §§ medbestämmandelagen. Arbetsgivarens avsikt hade varit att 
försöka få den fackliga organisationen att gå med på att placera arbetsledarna i 

432 Lagen (1994:1685) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd, punkt 2. 
övergångsbestämmelserna. 

433 Byggledarna tillhörde i och för sig del av ett stort företag, men den enhet där 
nedskärningarna gjordes denna gång, var liten. 
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en egen turordningskrets och därefter säga upp två av dem med hjälp av 
frikvotsregeln. Detta misslyckades alltså, men personalchefen konstaterade att 

"Nu blev det samma4|pultat ändå, för vi kom överens om en lösning 
med omplaceringar." Jag tror att det var lyckligt att den regeln 
försvann. Det var uppslitande att gå in på de små områdena och välja. 
Med den regeln går man heller inte in på möjligheterna att omplacera. 
Det kan bli lyckat ibland att byta arbetsuppgifter. Åtminstone på ett stort 
företag tycker jag att man skall ha den tryggheten att man åtminstone 
kommer upp till debatt." 

7.2.1 Vilka arbetsgivare använde sig av regeln och till 
förmån för vem? 
På Byggledarna, där stora konjunkturförändringar hade lett till en halvering av 
volymen två gånger på senaste tiden, framhöll personalchefen att 
kompetenskraven blev högre på varje enskild anställd för varje krympning av 
verksamheten. Företaget hade strax före de personalminskningar som var 
aktuella i undersökningen slagits samman med en konkurrent.435 Vid de 
aktuella nedskärningarna bildades två turordningslistor för tjänstemännen, en 
för produktion och en för service och uppsägningar gjordes denna gång bara 
bland de fyra arbetsledarna på service. Därefter användes frikvotsregeln. Med 
stöd av frikvotsregeln behöll arbetsgivaren två av dem. Den arbetsledare som 
hade längst anställningstid - 25 år vid drygt fyrtio års ålder - blev därmed 
uppsagd.36 

På Elfirman, som hade tjugotvå anställda, ansåg arbetsgivaren att 
möjligheten att göra undantag var viktigast för ett litet företag, eftersom det 
alltid fanns någon med kompetens kvar, om det var många anställda i ett 
företag. I firman hade tidigare funnits drygt fyrtio montörer och arbetsgivaren 
menade att det på den tiden inte hade varit lika känsligt att tillämpa principen 
om sist in först ut, eftersom man då alltid hade kompetens kvar i företaget. 
Han ansåg att man med reglerna i anställningsskyddslagen förlorade hela den 
generation som hade de nya kunskaperna. Länge hade firman sysslat bara med 
bostadsproduktion, men den kunskapen räckte inte när man skulle ut på 
service och alla typer av installationer. Nya kunskaper var automatik, process 
och att läsa kretsscheman. I vanlig bostadsproduktion behövdes inte de 
434 Här avses omplacering enligt 7 § anställningsskyddslagen. 

Inför de uppsägningar som gjordes i samband med sammanslagningen hade man i ett lokalt 
avtal beslutat att personalen skulle behållas i två separata kretsar, vilket hade "medfört en 
föryngring av personalen": Man hade "inte brytt sig om" anställningsskyddslagen, utan "tog 
varannan rrån A-bolaget och varannan från B-bolaget". (ag) 
Den fackliga organ isationens perspektiv saknas, e ftersom någon intervju med den fackliga 
företrädaren (som själv tillhörde de uppsagda) inte kunde genomföras. 
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kunskaperna, men de som arbetade med service måste ha dem. Arbetsgivarens 
förhoppning var att kunna finna ett sätt att "varva" yngre och äldre 
arbetstagare vid uppsägningarna. De yngsta anställda var födda kring år 1960. 
De hade de nya kunskaperna. De som var födda på 1940-talet hade gamla 
kunskaper. Det skulle visserligen gå att utbilda dem, men det kostade pengar 
och skulle ta mellan ett halvt och ett år. En annan aspekt på uppsägningarna 
var yrkesskadorna. Eftersom det var vanligt med förslitningsskador högre upp 
i åldrarna, hade företaget några långtidssjukskrivna högt upp på 
turordningslistan. Det fanns inga arbetsuppgifter att omplacera arbetstagare 
med skador till. Så till exempel fanns det bara ett begränsat antal 
arbetsuppgifter som avsåg städning och lager. Om företaget skulle bli tvunget 
att säga upp tio anställda, blev det nödvändigt att säga upp några av de äldre. 
Arbetsgivaren menade att det var svårt att komma runt turordningen och att 
det var nödvändigt med snara förändringar i arbetsrätten. Tidigare hade man 
kunnat förtidspensionera, men nu var det svårare att få arbetstagarna att 
acceptera sådant och företaget hade inte råd att köpa loss folk.(ag) 

I diskussioner med Elektrikerförbundet hade arbetsgivaren försökt 
genomdriva en indelning av de anställda i tre turordningskretsar: Tele, 
industri och övriga installatörer. De arbetstagare som sysslade med industri 
och tele var de attraktivaste utifrån arbetsgivarens synpunkt. Förbundets 
ombudsman var beredd att göra undantag från anställningstiden, om det 
gällde företagets överlevnad eller om det gällde att företaget riskerade att 
förlora ett jobb, men ville inte gå med på en indelning i turordningskretsar. 

Arbetsgivaren använde sig denna gång av frikvotsregeln för att kunna 
behålla två arbetstagare. Det ena undantaget gällde en elektriker som utförde 
arbeten på en industri och "inte kunde ersättas av någon annan" och det 
andra gällde "den bäste av alla", som var allsidig och hade arbetat inom 
konsultbranschen. De två undantagna elektrikerna hade placeringar som 
nummer två och fyra från slutet på listan, d.v.s. de tillhörde de arbetstagare 
som hade kortast anställningstid. Elektrikernas ombudsman menade att 
organisationen hade accepterat det ena undantaget, nämligen det för 
industrielektrikern, eftersom han utförde speciella arbeten i industrin, som 
ingen annan ville eller kunde ta. Det andra undantaget hade organisationen, 
som "alltid varit restriktiv med undantag", sagt nej till. Den facklige 
företrädaren var motståndare till frikvotsregeln: 

"Den kunde användas helt subjektivt. Den som var trevligare med folk 
kunde bli undantagen utan att vara en bättre elektriker. Man är ju inte 
anställd som säljare utan som elektriker. Men det var ändå inte vanligt att 
den användes sa — de flesta företag var seriösa. "(SEF) 
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Elektrikerförbundets ombudsman menade att turordningsbestämmelsen i 
installationsavtalet följde anställningsskyddslagen men tillät undantag för 
företagets fortlevnad när det fanns speciella skäl.437 Han ansåg att 
arbetsgivarna på sista tiden gjort upprepade försök till utsortering. Förbundet 
höll strikt på turordningen, vilket berodde på att alla elektrikerna hade samma 
utbildning. Avsteg från principen om anställningstid och ålder gjordes bara 
undantagsvis. Under lärlingstiden hade arbetsgivaren skyldighet att erbjuda 
en allsidig utbildning och varierande praktiska övningar. Företagen hade 
emellertid struntat i det och i stället placerat lärlingarna på ensidiga 
arbetsuppgifter. När det var högkonjunktur hade de inte tid för utbildning 
och när det var lågkonjunktur hade de inte råd. Det var billigare att säga upp 
sina anställda och låta samhället utbilda dem och sedan återanställa 
dem. (elektrikerna) Ombudsmannen menade att det inte var akut med 
indelning i nya och mindre turordningskretsar. Förbundet befarade snarare 
en ökad bolagisering. En koncern kunde starta en filial och anställa dem man 
ville ha där och sedan säga upp alla på moderföretaget. 

Knowhow IT var ett stort företag med divisioner på många olika orter och 
därmed också många driftsenheter och turordningskretsar. Förhandlingar 
fördes gemensamt för hela landet. De fackliga organisationerna uppgav att 
förhandlingar om neddragningar plötsligt hade inletts utan att 
organisationerna dessförinnan hade fått någon information om arbetsgivarens 
planer på driftsinskränkningar. Arbetsgivaren hade varit angelägen om att 
inleda förhandlingar under år 1994, så att han skulle kunna använda sig av 
frikvotsregeln. Enligt personalchefen hade denna en väldig betydelse för 
förhandlingarna. Viktigast hade regeln varit på divisionerna på småorterna. På 
en av de orterna blev den utslagsgivande; man gjorde undantag för dem, som 
hade kortast anställningstid och som befann sig inom de hotade 
grupperna. (SACO) Arbetsgivaren hade som mål att göra hälften av 
uppsägningarna enligt lagens turordningsregler och hälften som "utköp".(ag) 
Regeln kom därför hos denna arbetsgivare främst att betyda, att han slapp 
kostnader för avgångsvederlag för ett relativt stort antal personer. Ett av 
arbetsgivarens undantag gällde högsta chefens sekreterare, som beskrevs som 
"kvick, rask och representativ och hade den förtjänsten att man "kunde föra 
ett samtal med henne som med chefen." Ett annat undantag gällde en 
konsult, som var senast anställd, men som sålde bättre än en konsult som 
hade varit anställd i tio år. De fackliga företrädarna var mycket förvånade över 

Se Installationsavtalet i avsnitt 8.3 om turordningskretsar enligt avtal. 
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att arbetsgivaren hade valt dessa personer. De hade utgått ifrån att han skulle 
undanta någon av de högt kvalificerade med den senaste utbildningen.438 

På Tryckeriet kom ett hundratal anställda att tillhöra turordningskretsen 
för LO-fackets avtalsområde och drygt tjugo personer blev uppsagda. Ett 
undantag för två personer hade därför en liten relativ betydelse. Arbetsgivaren 
gick där till väga på ett annat sätt än det som förutsattes i lagen, enligt vilket 
de två arbetstagarna skulle undantas innan turordningen upprättades. Till den 
fackliga företrädarens förvåning drog arbetsgivaren helt enkelt tillbaka två 
uppsägningar efter det att förhandlingarna om turordningslistan var 
avslutade. Ett av undantagen gjordes för en kvinna som hade ställt upp och 
ryckt in på olika ställen, när det rådde brist på personal. Bland annat hade 
hon kompetensen att vara reserv på leveransavdelningen, som annars bara 
hade en anställd.(SEKO) Det andra undantaget gjordes för en yngre tryckare, 
som arbetsgivaren "absolut ville ha kvar" eftersom han ansågs mycket duktig. 
Arbetsgivaren hade utan framgång under förhandlingarna försökt göra 
undantag för honom med hjälp av lagens regler om tillräckliga 
kvalifikationer. (SEKO) 

På Hälsovårdscentralen var driftsenheterna små och de anställda på varje 
driftsenhet tillhörde även olika avtalsområden. Turordningskretsarna blev 
följaktligen mycket små. Arbetsbrist uppstod inom den ena driftsenheten, 
men de två driftsenheterna på orten slogs ihop till en turordningskrets.439 

Arbetsgivaren gjorde sedan undantag inom varje krets med hjälp av 
undantagsregeln. Detta fick som konsekvens att det i de flesta fall var 
arbetstagare på en annan driftsenhet än den där arbetsbristen fanns, som blev 
uppsagda. Av de två läkarna undantogs den som hade kortare anställningstid 
men dubbel specialistkompetens. Av de tre konsulenterna blev den med längst 
anställningstid uppsagd. Konsulenternas formella bakgrund var densamma, 
men den yngsta var ekonomiskt inriktad, hade en ekonomexamen och var 
betydligt vidare och öppnare i sitt arbetssätt än den andre. Av de två 
skyddsingenjörerna fick den som hade något kortare anställningstid stanna. 
Han hade den största personliga kompetensen, den mest affärsinriktade 
framtoningen. Företaget hade tidigare fått kritik för att det var alltför 
myndighetsbetonat och skyddsingenjören hade representerat just det 
myndighetsbetonade och var mer traditionell och tekniskt inriktad. En 
assistent med lång anställningstid som arbetade bland annat med 
telefonbokning, placerades i utbildning och ersattes av en assistent med 

De fackliga företrädarna föreföll därvid att till skillnad från arbetsgivaren ha förbisett själva 
kärnan i lagregeln, nämligen att den gav möjlighet för arbetsgivaren att behålla någon 
oberoende av formella kvalifikationer. 

439 Se kapitel 4 om indelning i turordningskretsar enligt lag. 
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kortare anställningstid. Här handlade det om personliga egenskaper. 
Arbetsgivaren behövde en kundorienterad personlighet och måste ha "ett 
positivt ansikte utåt". Det gick inte att mötas av "sju sorger och sju 
bekymmer" när man ringde till hälsovårdscentralen. Personalchefen pekade 
på att de anställda hade rekryterats under andra premisser än de som gällde 
idag. De personalproblem, som nu löstes genom nedskärningarna, skulle 
annars ha fått lösas på annat sätt, men kanske något senare. Om frikvotsregeln 
inte hade funnits skulle arbetsgivaren ha åstadkommit samma resultat på 
andra vägar. Totalt sex personer blev uppsagda, en eller ett par inom varje 
personalkategori. Två anställda var över 58 år gamla. Med dem kom man 
överens om pensionslösningar. Uppsägningarna fördelade sig jämnt mellan 
könen. 

Hos Byggråd AB öppnade sig ett för arbetsgivaren problematiskt perspektiv 
på frikvotsregeln.440 På grund av sin tveksamhet om regelns konsekvenser 
valde arbetsgivaren där i några fall att avstå från att använda sig av den. 
Personalchefen beskrev problematiken så här: 

"Regeln kan vara ett bra verktyg, men man måste verkligen sälja till 
organisationen varför man gör undantaget. Om organisationen inte 
förstår varför, då har företaget ett problem. Då kommer det att ses som 
orättvist och det vänds ju alltid emot företaget. Det gäller ju att hitta rätt 
inom lagverktyget. Det var mera ryande och väsen kri ng det här med 
frikvoten än aen egentligen betydde. Det var ett lurigt instrument. Fel 
använt kan det skada företaget. För att de som blir utsatta för det här 
skall kunna bearbeta det, blir det oerhört viktigt att man lyckas beskriva 
vad det beror på. I det här företaget är vi ju helt beroende av hur 
hjärnorna fungerar på folk. I kunskaps- och tjänsteföretag är det absolut 
nödvändigt att man kan kommunicera orsaker. Det var mer plågsamt på 
individnivå än jag hade kunnat förstå. A tt se reaktionerna nos honom 
som jobbat i tjugo år, när han får veta att det inte var han som hade blivit 
undantagen! 'Vi tar dig eller dig" - var och en blir ju utpekad! Här 
kräver vi oerhört mycket kraft, initiativ och självständighet av våra 
medarbetare. I ett |^dant här företag får dålig stämning inte uppstå — det 
måste bekämpas!" (ag) 

Frikvotsregeln användes hos Byggråd AB till förmån för två ritare. Ett 
undantag gjordes med hjälp av regeln för en sekreterare som var mycket insatt 
i avdelningens funktioner. Avdelningschefen hade avgjort att de skulle stanna 
kvar. De fackliga företrädarna var oförstående inför det valet. De ansåg att 

Hos Byggråd AB gjordes uppsägningarna för övrigt genom en avtalsturlista. Se vidare kapitel 
10. 
En liknande syn på undantag hade personalchefen på Lamellfabriken, som hade ett tjugotal 
anställda: "Men aet hade inte heller fungerat om jag helt krasst hade plockat ut dem som jag 
ville ha kvar. I en organisation som är sa här nystartad, hade jag fått an dra problem i så fall. 
Det hade blivit sämre produktion, även om jag hade behållit de tekniskt bästa. Man är som 
en stor familj, så man kan inte bara tänka tekniskt utan man måste tänka mänskligt. De 
måste kunna lita på mig och veta att jag är juste. Annars blir det inget bra arbete gjort. 
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frikvotsregeln visserligen skapade problem, men att den hade liten relativ 
betydelse i ett sammanhang där arbetsgivaren på en stor arbetsplats före 
uppsägningarna gjorde en omorganisation med ny bemanningsplan. 

7.2.2 Vilka arbetsgivare avstod från att använda 
reglerna och varför? 
På flertalet arbetsplatser där regeln hade kunnat användas hade arbetsgivaren 
avstått från att göra det eller valt ett tillvägagångssätt vid uppsägningarna som 
gjorde att frikvotsregeln inte blev aktuell. De arbetsgivare som inte använde 
regeln, trots att detta var möjligt, var DATAB, Statlink AB, Metallindustrin, 
Speditionsfirman, Myndigheten och Flyktingförläggningen, Hemtjänsten, 
Pappersbruket och Rosengård, av vilka alla utom Speditionsfirman och 
Flyktingförläggningen var stora verksamheter. 

Avsikten med frikvotsregeln var att arbetsgivaren skulle kunna undanta 
och behålla två arbetstagare oberoende av deras placering i turordningen efter 
anställningstid. I situationer där arbetsgivarens önskemål i s tället var att säga 
upp vissa pe rsoner, blev regeln sällan användbar. Regeln kunde då användas 
bara i sådana fall, där de icke önskade var de som stod närmast i tur för att bli 
uppsagda efter det att två personer undantagits. I fall där det dessutom gällde 
uppsägningar av ett stort antal personer, förlorade regeln sin betydelse. Detta 
var fallet på Metallindustrin och på Statlink AB. På båda dessa arbetsplatser 
var arbetsgivarens önskemål att säga upp de äldsta anställda. Den lösning 
dessa företag i stället valde var en överenskommelse med den fackliga 
organisationen om att erbjuda pensionslösningar till dessa arbetstagare. 

På Rosengård hade arbetsgivaren inte tyckt att det fanns behov av att göra 
undantag. Personalchefen menade att regeln i och för sig hade stort värde: 

"Reglerna i LAS är ju annars helt och hållet till förmån för arbetstagarna 
och ibland kan det ju finnas en person som man kan vilja ha kvar." 

I det konkreta fallet menade hon emellertid att ingen anställd var påtagligt 
viktigare än någon annan. 

På Speditionsfirman skulle arbetet med tulldeklaration upphöra och 
verksamheten samtidigt minska. Arbetsgivaren uppgav att firman inte hade 
behövt använda sig av regeln och att det kändes fel rent mänskligt att göra 
undantag. HTF:s representant menade emellertid att fel person utifrån 
arbetsgivarens perspektiv hade fått gå om regeln hade använts. 

På DATAB gjordes ett stort antal uppsägningar bland tjänstemännen, som 
alla befann sig i en och samma turordningskrets. Ett undantag för två 
personer skulle i det sammanhanget ha haft marginell betydelse. 
Personalchefen menade att regeln aldrig behövde användas: 
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"Vi skall spara ett stort antal miljoner kr, d.v.s. ett par miljoner 
kronor/månad. Det är det viktiga! "(ag) 

Arbetsgivarna kunde ibland uppnå de resultat de önskade med hjälp av andra 
regler eller med hjälp av överenskommelser med de fackliga organisationerna. 
Vid uppsägningarna inom Hemtjänsten gjorde arbetsgivaren och facket 
gemensamt ett undantag från turordningen till förmån för en person med 
särskilda kvalifikationer. Frikvotsregeln hade kunnat användas för ändamålet, 
men arbetsgivaren valde att i stället göra en överenskommelse med SKAF. 
Den fackliga representanten förklarade arbetsgivarens val med att det fanns en 
stark opinion på arbetsställena mot frikvotsregeln. Personalchefen menade att 
om det hade varit fråga om en av SACO-organisationerna, skulle en 
överenskommelse med den fackliga organisationen säkerligen ha varit 
omöjlig, och hon skulle i stället ha använt frikvotsregeln. Hon ansåg att inte 
bara småföretagen utan också kommunen som stor offentlig arbetsgivare hade 
problem med att hantera reglerna om uppsägning vid arbetsbrist och såg 
positivt på frikvotsregeln: 

"När vi kunde göra undantag för två, slapp vi föra diskussioner om 
kompetens, som ofta är utsiktslöst med de fackliga organisationerna." 
(ag) 

Om frikvotsregeln hade någon nackdel var det att arbetsgivaren inte behövde 
motivera sig: 

"Sådana regler har alltid en viss sårbarhet och man måste hantera dem 
med sunt törnuft och moral och etik. Men poängen med regeln var att 
om man inte klarade att hävda kompetens, så kunde man använda den. 
Det är ju inte så lätt att vara helt övertygad om kompetens och man vill 
ju inte göra de t genom att värdera ner någon annan, så som man kan bli 
tvungen att göra, om en tvist om tillräckliga kvalifikationer går till 
domstol." 

På statliga arbetsplatser är turordningskretsarna i enlighet med det statliga 
turordningsavtalet snävt bestämda till att omfatta dem som har jämförbara 
arbetsuppgifter.442 Frikvotsregeln skulle därför kunna få stark genomslagskraft 
där. På de två statliga arbetsplatser i undersökningen som hade varslat i rätt 
tid för att kunna använda sig av regeln, hade denna trots det inte kommit till 
användning. Arbetsgivarrepresentanterna uppgav olika skäl för detta. På 
Myndigheten var skälet enligt vad personalchefen uppgav, att arbetsgivarverket 
hade rekommenderat statliga arbetsgivare att inte använda frikvotsregeln. 
Personalchefen som menade att redan TurA-S var förmånligt för 
arbetsgivaren menade att: 

Se kapitel 9 om turordningskretsar enligt avtal. 
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"Man kan inte ha både hängslen och livrem." (...) "Om arbetsgivaren 
dessutom skulle kunna undanta två personer i en frikrets, kunde nan ju 
fa precis som han ville, "(ag) 

På Flyktingförläggningen uppgav personalchefen att man hade beslutat 
centralt inom verket att inte använda sig av frikvotsregeln. Hon uppgav att 
skälet till beslutet var att man ville undvika att arbetsgivaren skulle missbruka 
regeln. Det fanns också en risk för att de fackliga organisationerna skulle svara 
med att protestera mot indelningen i turordningskretsar, ifall arbetsgivaren 
använde sig av undantaget. 

7.2.3 Frikvotsregelns påverkan på 
förhandlingsklimatet 
Hur frikvotsregeln skulle användas bestämdes helt av arbetsgivaren själv. 
Arbetsgivarens beslut att använda sig av regeln kunde därför få konsekvenser 
för förhandlingsklimatet och för arbetsgivarens möjlighet att driva igenom 
andra krav vid överläggningarna. För att göra överenskommelser om 
undantag ställde ombudsmannen i Målarförbundet som villkor att 
arbetsgivaren inte använde sig av frikvotsregeln: 

"Frikretsregeln används ganska ofta, men det gäller sällan särskilda 
kvalifikationer u tan subjektiva faktorer. En beställare kräver att en viss 
person ska vara kvar, vill ha någon som haft jobbet förut eller d et är 
personliga relationer eller det är beställarens son eller något liknande. Vi 
vill ha motiveringen till undan taget i protokollet så att de anställda ska se 
den." 

Ombudsmannen på elektrikerförbundet ansåg att arbetsgivarna försökte göra 
utsorteringar och menade att förbundet var angeläget att hålla fast vid 
turordningen efter anställningstid, eftersom alla elektriker hade samma 
utbildning. När det gällde frikvotsregeln ansåg ombudsmannen att det enda 
som den fackliga organisationen kunde göra var en demonstration: 

"Vi kan förhandla lokalt och sedan kräva central förhandling för a tt på så 
sätt vinna tio dagars uppsägningstid åt grabbarna." 

Organisationen som annars aldrig utnyttjat 8 § förtroendemannalagen hade 
en gång använt den som motdrag under förhandlingarna. Företaget sade upp 
genom frikvotsregeln och organisationen använde regeln i 
förtroendemannalagen bara för att stoppa det.443 (SEF) 

På två arbetsplatser hade frikvotsregeln använts vid tidigare uppsägningar 
och konflikter hade uppstått. En facklig representant berättade: 
443 Här hade parterna troligen förbisett att frikvotsregeln hade företräde framför både 23 § 

anställningsskyddslagen och 8 § förtroendemannalagen. 

201 



"De undantog en kille som kunde rulltrappor och en som de påstod 
kunde så mycket mer än alla andra. Han blev trakasserad sedan. Det blev 
mycket hugg och slag från arbetskamraterna. Han slutade."(Metall) 

Personalchefen på Varuhuset berättade: 

"När jag använde regeln till förmån för en på konfektionsavdelningen, 
var det en annan där som förlorade sitt jobb och blev upp rörd. Hennes 
sambo gick till advokat, men det kom de ingen vart med. Om det hade 
varit fritt fram för arbetsgivaren som i undantagsregeln, skulle vi fa bättre 
kvalitet vad gäller de anställda, men å andra sidan skulle vi bli kritiserade 
för godtycklighet och subjektivitet eller det blir intriger och 
avundsjuka. " (ag) 

Byggnadsarbetarförbundets ombudsman menade att man inte använde 
frikvotsregeln inom branschen. När en arbetsgivare nämnt att han ville 
använda regeln hade han hänvisat arbetsgivaren till att diskutera med de 
anställda varför han ville frångå turordningen. Detta skulle enligt 
ombudsmannens mening orsaka svårigheter för arbetsgivaren. Den 
arbetsgivare som i detta fall skulle genomföra driftsinskränkningar menade 
även han att man aldrig utnyttjat regeln om undantag för två personer. Det 
skäl han angav var emellertid att den inte fanns intagen i avtalet.444 Han 
menade också att konflikter skulle uppstå om man påstod att någon var bättre 
än någon annan. Men om han själv hade fått välja och "ingen hade skällt på 
en", hade han gärna behållit någon yngre. Byggnadsarbete var ett tungt arbete 
och många fick det svårt efter 55 års ålder. 

7.2.4 Sammanfattning och kommentarer 
Av de arbetsgivare som ingick i den empiriska undersökningen och som hade 
möjlighet att använda sig av frikvotsregeln ansåg sig de flesta inte ha 
anledning att göra det. De större arbetsgivare som avstått, ansåg att regeln 
bara skulle få marginell betydelse eller att det inte var motiverat att göra flera 
undantag än de man hade gjort enligt lagens regler. När arbetsgivarens 
åtgärder tog sikte på att göra uppsägningar av de äldsta anställda eller om 
arbetsgivaren föredrog en överenskommelse med den lokala fackliga 
organisationen, kom regeln inte heller till användning. De mindre 
arbetsgivarna som avstod från att använda regeln förefaller att ha gjort det för 
att undvika konflikter på arbetsplatsen. 

På ett antal arbetsplatser hade arbetsgivaren emellertid använt sig av 
möjligheten att göra undantag enligt frikvotsregeln. Hos arbetsgivare vilkas 
verksamhet var indelad i många och små turordningskretsar kunde den få en 

444 Arbetsgivaren har missuppfattat situationen. I själva verket k unde arbetsgivaren använda sig 
av regeln oberoende av om den stod i kollektivavtalet eller inte. 
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avsevärd inverkan. För ett par större arbetsgivare hade frikvotsregeln fått 
väsentlig betydelse och arbetsgivaren hade kunnat behålla arbetstagare som ej 
hade kunnat behållas med hjälp av lagens övriga regler. Detta kunde gälla fall, 
där arbetsgivaren hade valt att behålla dem som han ansåg hade de bästa 
kvalifikationerna av flera arbetstagare med tillräckliga kvalifikationer. I något 
fall uppgav arbetsgivaren att man skulle ha åstadkommit samma resultat med 
andra medel, om frikvotsregeln inte hade funnits. Fördelar som arbetsgivarna 
framförde var att regeln var enkel att använda och kunde tillämpas utan 
diskussioner med den fackliga organisationen. På några av de arbetsplatser där 
frikvotsregeln hade använts hade detta orsakat konflikter mellan de anställda 
eller mellan den fackliga organisationen och arbetsgivaren. 
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Del II Turordning enligt avtal 



8 INLEDNING 

I denna del av avhandlingen skall undersökas möjligheterna till 
kollektivavtalsreglering av frågorna om turordning vid uppsägning och för de 
konsekvenser sådan kollektivavtalsreglering kan få för arbetstagarnas 
anställningsskydd. I detta inledande kapitel redogörs för de allmänna 
förutsättningarna för avtalsreglering av anställningsskyddet vid uppsägning på 
grund av arbetsbrist, för tillämpningsområdet för kollektivavtal om 
turordning samt för innehållet i vissa kollektivavtalsbestämmelser. Därefter 
undersöks dels indelning i turordningskretsar enligt kollektivavtal och dels 
avtalsturlistor. 

8.1 Allmänt om avtal om turordningen 

Ett avtal är enligt 2 § 2 st. anställningsskyddslagen ogiltigt i den mån det 
upphäver eller inskränker en arbetstagares rättigheter enligt lagen. Av detta 
följer att ett avtal som är förmånligt för en arbetstagare kan vara giltigt. En 
förutsättning är då emellertid att avtalet, vare sig detta är ett enskilt avtal eller 
ett kollektivavtal, inte strider mot ett kollektivavtal. Detta följer av 27 § 
medbestämmandelagen 

En viktig fråga är om det går att i det enskilda anställningsavtalet mellan 
arbetsgivaren och en arbetstagare med bindande verkan komma överens om 
avvikelser från lagens regler om turordning. I uttalanden i förarbetena till 
anställningsskyddslagen om möjligheterna att göra avvikelser från lagens 
regler i allmänhet framhölls att det var möjligt att utforma ett förbundsavtal 
så att de lokala parterna eller till och med parterna i det enskilda 
anställningsavtalet fick rätt att överenskomma om avvikelser från lagen.445 Vad 
gäller möjligheten att avtala om en arbetstagares plats i turordningen 
begränsas denna emellertid av att avtalet inte får inkräkta på någon annan 
arbetstagares rättigheter enligt lagen (jfr AD 1983 nr 125). Ett avtal mellan en 
enskild arbetstagare och arbetsgivaren som innebär att arbetstagaren 
tillförsäkras en bättre placering i turordningen än som följer av lag eller 
kollektivavtal kan därför inte åberopas gentemot de övriga arbetstagarna.446 

Samma sak har slagits fast vad gällde ett kollektiv av arbetstagare. I AD 1996 
445 

Prop. 1973:129 s. 233. Se även Lunning, Anställningsskydd, 1989, s. 63. 
446 

Lunning, Anställningsskydd, 1989, s. 58. 
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nr 149 framhöll domstolen att i enlighet med vad som i allmänhet ansågs 
gälla på kollektivavtalsområdet fick det anses stå arbetsgivaren fritt att genom 
att träffa en trygghetsöverenskommelse bereda arbetstagare som omfattades av 
överenskommelsen en förstärkt anställningstrygghet jämfört med andra 
arbetstagare.447 Denna rätt hade dock en avgörande begränsning. En 
trygghetsöverenskommelse kunde inte tillämpas på ett sådant sätt att andra 
arbetstagargruppers lagstadgade rättigheter blev åsidosatta. 

Arbetsdomstolen har även framhållit att en arbetsgivare i normalfallet 
knappast kan anställa någon och genom överenskommelse med den 
nyanställde eller på annat sätt bestämma att dennes anställningstid skall 
beräknas på något annat sätt än det lagen anger, eftersom detta skulle 
innebära ett förfogande över andra arbetstagares placering på 
turordningslistan (AD 1996 nr 67). I distansarbetsutredningen framhölls att 
det inte med säkerhet gick att säga vilken verkan ett individuellt avtal om att 
en arbetstagare organisatoriskt skulle tillhöra huvudarbetsplatsen skulle ha. 
Det stod emellertid klart att det inte på förhand med verkan gentemot övriga 
arbetstagare gick att individuellt avtala om inplacering i en viss 
turo r dningskrets .448 

Det finns å andra sidan — och detta kan ge samma effekt - en möjlighet att 
i det enskilda avtalet bestämma att arbetsgivaren skall avstå från möjligheten 
att åberopa arbetsbrist som uppsägningsgrund eller förbinda sig att inte säga 
upp en anställning förrän efter visst datum.449 

Förbudet i 2 § 2 st. anställningsskyddslagen mot att inskränka en 
arbetstagares rättigheter i avtal gäller endast avtal mellan en arbetsgivare och 
en enskild arbetstagare. Enligt 2 § 3 st. anställningsskyddslagen får det 
nämligen genom kollektivavtal göras avvikelser från en rad uppräknade 
stadganden i lagen, bland dem 22 § samma lag. 

Tidigare krävdes för att avvikelser i kollektivavtal från lagens regler skulle 
vara tillåtna, att kollektivavtalet hade ingåtts eller godkänts på förbundsnivå. 
Från och med den 1 juli 1997 är emellertid också ett lokalt kollektivavtal om 
turordning giltigt under förutsättning att arbetsgivaren är eller brukar vara 
bunden av kollektivavtal med en central arbetstagarorganisation om löner och 
allmänna anställningsvillkor.450 Detta framgår av 2 § 3 st. 
anställningsskyddslagen. Eftersom en delegering till de lokala parterna var 

447 Med hänvisning till Sigeman, Arbetsrätten, 1995 , s. 102 och AD 1983 nr 184, 1984 nr 79 
och 1991 nr 100. 

448 SOU 1998:115, 99. 
449 Frågan om möjligheten att träffa avtal om starkare anställningsskydd har behandlats av 

Malmberg, Anställningsavtalet, 1997, s. 215, med hänvisning till AD 1976 nr 102, AD 1977 
nr 24 och AD 1981 nr 85, AD 1984 nr 81. 

450 SFS 1996:1424. 
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mycket vanlig även före lagändringen, får den nya lydelsen av 2 § 3 st. 
anställningsskyddslagen framför allt den praktiska konsekvensen att de 
fackliga organisationerna måste precisera i förbundsavtal eller i stadgar om de 
inte vill tillåta lokala avtal. 

Det har diskuterats ifall förbunden har rätt att förhindra de lokala parterna 
från att ingå avtal om avvikelser från anställningsskyddslagen när dessa fått en 
legal behörighet att göra det. Frågan är med andra ord om den legala 
behörigheten kan åsidosättas genom stadgar. Eklund menar att det kan 
ifrågasättas juridiskt om det går att stödja ett ingripande från förbundens sida 
på de fackliga organisationernas stadgar, eftersom den rättsliga behörigheten 
att göra avvikelser från bestämmelser i anställningsskyddslagen utgår från 
lagen och inte från förbundets stadgar.451 Även Adlercreutz har hävdat att man 
kan ifrågasätta om den legala behörigheten skall kunna åsidosättas genom 
fackliga förbud till lokalavdelningarna eller genom en stadgemässig 
inskränkning av deras legala behörighet. Han menar samtidigt att 
lokalavdelningarna reellt sett förmodligen ingenting har att sätta emot ett 
centralt påbud att undvika lokala uppgörelser.452 Sigeman menar emellertid att 
ändringen i anställningsskyddslagen kan uppfattas som ett försök att 
decentralisera normgivningen från förbundsnivå, men att det måste 
observeras att arbetstagarförbunden genom interna föreskrifter kan begränsa 
de lokala fackföreningarnas regleringsmakt.453 

Det kan framföras goda argument för att det skall vara tillåtet för 
förbunden att hindra lokala avtal om turordningen eller att stävja bruket av 
avtalsturlistor inom organisationen. Ett argument är att lagstiftaren har sagt 
sig vilja vara "neutral" i förhållande till vilken nivå i organisationen som 
beslut fattas på, vilket innebär att avsikten inte varit att begränsa förbundens 
bestämmanderätt utan att öppna en möjlighet för de fackliga organisationerna 
att själva välja nivå. 454 Förhållandet mellan de olika nivåerna inom de fackliga 
organisationerna diskuterades av 1992 års arbetsrättskommitté, som även den 
föreslog att lagstiftaren skulle vara neutral i förhållande till vilket organ inom 
den fackliga organisationen, som ytterst skulle vara behörigt att göra en 
överenskommelse om turordning giltig. Följden av den föreslagna ordningen 
sades då vara att de centrala organisationernas inflytande skulle komma att 
minska något på lokalplanet. Likväl kvarstod enligt betänkandet självfallet 
möjligheterna för centralorganisationerna att enligt rådande föreningsrättsliga 

Eklund, Deregulation of Labour Law, 1999, s. 544. 
452 

Adlercreutz, Avtalsrätten i Arbetsdomstolens praxis, 1998, s. 35. 
453 Sigeman, Arbetsrätten, 1998, s. 111. 
454 

Prop. 1996/97:16, s. 27 f. AU 1996/97:4. 
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regler styra de lokala organisationerna.455 Lagreglerna borde inte utpeka vilket 
organ hos arbetsmarknadens organisationer som skulle vara bärare av vissa 
rättigheter. Det var en uppgift för organisationen själv att under rättsligt 
ansvar peka ut det organ som företräder organisationen i olika 
sammanhang.456 Ett annat argument för förbundens rätt att ingripa är att det 
tidigare ansetts tillåtet för förbunden att delegera rätten till den lokala nivån, 
trots att lagen enligt ett uttryckligt stadgande bara tillät avtal på central nivå. 
Det skulle då vara inkonsekvent om inte förbunden fick ange var 
beslutanderätten skulle ligga inom organisationen, när lagen lämnar detta 
öppet. Inte heller kan man, på så sätt som ofta görs, självklart utgå från att de 
lokala organisationerna önskar ha rätten att ingå 
turordningsöverenskommelser. Detta betonades bland annat i förarbetena till 
1984 års ändringar i anställningsskyddslagen.457 I det sammanhanget ville 
lagstiftaren genom att stärka det fackliga inflytandet över äldreavgångarna 
undvika att trycket på de äldre arbetstagarna och den lokala fackliga 
organisationen i en uppsägningssituation blev för starkt.458 Det har också 
framhållits att lokala arbetstagarorganisationer ibland av princip inte 
upprättar avtalsturlistor, eftersom de inte vill frånsäga sig rätten att stödja en 
enskild medlem vid en eventuell tvist om uppsägning.459 

På arbetsplatser utan kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en 
central arbetstagarorganisation finns ingen möjlighet att med bindande 
verkan ingå lokala överenskommelser om avvikelser från reglerna i 22 § 
anställningsskyddslagen. En icke kollektivavtalsbunden arbetsgivare har inte 
heller ansetts ha rätt att tillämpa regler om turordning i ett för branschen 
vägledande kollektivavtal, även om kollektivavtalet i övrigt skulle vara 
normerande för anställningsvillkoren på arbetsplatsen (AD 1977 nr 10). 

8.2 Avtalsreglernas tillämpningsområde 

Ett kollektivavtal som har slutits av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation 
binder enligt 26 § medbestämmandelagen även medlemmarna i 
organisationen, i den mån medlemmen inte är bunden av annat 
kollektivavtal. Tillämpningsområdet för kollektivavtal som ersätter reglerna i 

455 SOU 1993:32 s. 507. 
456 SOU 1993:32 s. 256. 
457 

Olika vägar på vilka förbunden kan tänkas påverka de lokala organisationerna diskuteras 
vidare i kapitlet om avtalsturlistor. 

458 Prop. 1983/84:162. s. 14 ff 
459 SOU 1993:32 s. 465. 
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anställningsskyddslagen har därutöver uttryckligen i lag utsträckts även till 
arbetstagare som står utanför den avtalsslutande organisationen. En regel i 2 § 
6 st. ger arbetsgivaren rätt att tillämpa det kollektivavtal, som han är bunden 
av, även på anställda som inte är medlemmar i den avtalsslutande 
organisationen. Detta gäller såväl o organiserade arbetstagare som medlemmar 
i en organisation, som inte har kollektivavtal med arbetsgivaren, under 
förutsättning att de sysselsätts i arbete som avses med kollektivavtalet. Som 
framgår av AD 1978 nr 163 behöver arbetsgivaren inte ha ingått avtal med en 
utanförstående arbetstagare om att kollektivavtalet skall tillämpas på henne 
eller ens ha upplyst arbetstagaren om kollektivavtalets existens och innehåll. 
Bestämmelsen i 2 § 6 st. är i överensstämmelse med "den allmänt godtagna 
grundsatsen att arbetsvillkoren bör vara enhetligt reglerade på en 
arbetsplats."460 Att ett stadgande som det i 2 § 6 st. ändå anses behövas, 
hänger samman med att reglerna i anställningsskyddslagen är dispositiva även 
till det sämre för arbetstagarna. Avvikelserna från lagens regler skall av 
arbetsgivaren kunna tillämpas på alla arbetstagare.461 

Vid tillfälligt avtalslösa tillstånd, d.v.s. medan förhandlingar om nytt 
kollektivavtal pågår, har det ansetts ligga närmast till hands att anta att de 
tidigare kollektivavtalsreglerna får fortsätta att verka, trots att det formella 
kravet i 2 § då inte är uppfyllt.462 463 Om en avtalsslutande organisation 
upplöses, skall avtalet trots upplösningen fortsätta att gälla för medlemmarna. 
Medlemmarnas bundenhet anses då upphöra utan uppsägning vid utgången 
av den löpande avtalsperioden (AD 1976 nr 33). Gäller kollektivavtalet tills 
vidare med viss avtalad uppsägningstid anses medlemmens bundenhet 
upphöra när så lång tid har gått som motsvarar den avtalade 
uppsägningstiden. 

Här skall också kort nämnas kollektivavtalens tillämpningsområde vid 
företagsövergång. Enligt 28 § 1 st. medbestämmandelagen gäller att om ett 
företag eller del av företag övergår från en arbetsgivare som är bunden av 
kollektivavtal till en ny arbetsgivare genom en sådan övergång som omfattas 
av 6 b § i lagen om anställningsskydd, gäller avtalet i ti llämpliga delar för den 
nye arbetsgivaren, förutsatt att arbetsgivaren ej redan är bunden av ett 

Prop. 1973:129 s. 192. 
461 Nyström, Kollektivavtalet — en säregen avtalstyp, 1998, s. 246. 
462 

Prop. 1984/85:62 s. 17. 
463 I domen AD 1979 nr 137 diskuterades ifall kollektivavtalsregler, som innebar att man gjort 

avsteg från semidispositiva regler i lag skulle förbli gällande under kollektivavtafslöst 
tillstand. Domstolen gjorde da skillnaa mellan kollektivavtalsregler, som gav förmåner i 
förhållande till lagen o ch regler som var till nackdel för arbetstagarna. Domstolen menade 
att kollektivavtalsregler som var till förmån för arbetstagarna hade efterverkan men tog inte 
ställning till vad som skulle gälla i fråga om regler som var till nackdel för arbetstagarna. 
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kollektivavtal som kan tillämpas på de arbetstagare som följer med.464 

Arbetstagarna har emellertid ett tillfälligt skydd mot försämrade 
anställningsvillkor genom den regel i 28 § 3 st. medbestämmandelagen som 
innebär att arbetsgivaren under ett år från övergången är skyldig att tillämpa 
anställningsvillkoren i den förre arbetsgivarens kollektivavtal.465 Om 
möjligheterna att säga upp avtalet stadgas i 28 § 2 st. medbestämmandelagen. 

Om vid en övergång av verksamhet kollektivavtalsområdena hos den nye 
arbetsgivaren inte stämmer överens med de kollektivavtalsområden som gällde 
hos den förre arbetsgivaren, bör principen vara att företrädesrätten inte skall 
få ett mindre tillämpningsområde genom överlåtelsen. 

464 
SFS 1994:1686. Se prop. 1994/95 :102. 

465 
Frågan om turordningsreglers tillämplighet vid företagsövergång behandlades i AD 1996 nr 
12. Uppsägningen ägae emellertid i det målet rum innan de till EG anpassade reglerna om 
företagsövergång i 6 b § och 7 § 3 st. anställningsskyddslagen trätt i kraft. Tvisten gällde 
fortsatt anställning där en verksamhet hade övergått från en statlig myndighet till ett bolag, 
vilket hade ingått en överenskommelse om bemanningen i bolaget med den fackliga 
organisationen. I målet framhöll domstolen att i den mån reglerna i det statliga 
turordningsavtalet (TurA-S), som alltså gällt på den statliga myndigheten, innehöll någon 
regel om företrädesrätt till återanställning som konkurrerade med överenskommelsen, så 
hade överenskommelsen försteg framför TurA-S. Turordninesfrågor och närmare bestämt 
frågor om turordningskretsar i samband med företagsöverlåtelse enligt de regler som gällde 
före EG-direktivet har också behandlats i AD 1993 nr 179, 1994 nr 85. 
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8.3 Turordningsbestämmelser i centrala 
kollektivavtal 

I detta avsnitt skall kort presenteras olika typer av kollektivavtal om 
turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist samt innehållet i vissa 
förbundsavtal med stort tillämpningsområde. Floran av kollektivavtal med 
avvikelser från anställningsskyddslagen är svåröverskådlig och dessutom 
snabbt föränderlig. De kollektivavtal om turordningen som presenteras nedan 
är sådana som förekommer i rättspraxis eller i arbetsplatsundersökningen i 
denna avhandling. Avtalen i fråga täcker tillsammans en mycket stor del av 
arbetsmarknaden. Redogörelsen nedan avser om inte annat anges 1998 års 
avtal. 

Kollektivavtalsreglering i fråga om turordningen vid uppsägning på grund 
av arbetsbrist är praktiskt sett mycket betydelsefull. Förbundsavtal för dessa 
frågor finns i så gott som alla branscher och de innebär i vissa fall mycket 
ingripande förändringar i förhållande till lagens regler. I kollektivavtal kan 
finnas såväl materiella bestämmelser som kompetensregler för avtals ingående. 
En kombination av båda är inte ovanlig. 

Kollektivavtal om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist kan 
vara av olika slag. Ett kollektivavtal kan för det första innehålla materiella 
bestämmelser som modifierar lagens bestämmelser om hur turordningen skall 
upprättas och vara en del av kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor, 
som arbetsgivaren är skyldig att följa, när han ensidigt fastställer turordningen 
mellan arbetstagarna.466 Sådana materiella bestämmelser kan gälla t. ex. 

Att oklarhet kan råda om ifall det är fråga om ett avtal för den aktuella situationen eller om 
en bestämmelse för framtida situationer framgår av AD 1997 nr 7, där en av frågorna var om 
en överenskommelse tog sikte endast på den aktuella övertaligheten eller också på framtida 
arbetsbristsituationer. Efter det att överenskommelsen ingatts presenterade kommunen 
ytterligare övertalighet. Förbundet hävdade i förs ta hand att överenskommelsen var ogiltig, 
eftersom förbundets förutsättningar för att ingå den brast. Eftersom arbetsgivaren ensam 
förfogade över arbetsbristen som sådan, måste ansvaret för att förhandlingarna fördes under 
felaktiga förutsättningar vila på kommunen. I andra hand hävdade förbundet att 
överenskommelsen tog sikte endast på arbetsbristen vid förhandlingstillfället. Domstolen 
menade att det i regel ansågs böra krävas att den förutsättning som är väsentlig eller 
bestämmande för den rättshandlande också är synbar för den andra parten för att man med 
stöd av förutsättningsläran skall kunna ogiltigforklara ett avtal. Den andra parten skall ha 
insett eller åtminstone bort inse att den rättshandlande utgick från en viss förutsättning och 
att denna hade avgörande betydelse. Det var inte visat att förbundets uppgivna förutsättning 
för att ingå överenskommelsen (att inte fler än två av medlemmarna skulle komma ifråga för 
uppsägning. Min anm.) varit synbar för kommunen. Avtalet kunde alltså inte 
ogfltigförkiaras på den av förbundet åberopade grunden. Vad gällde CF:s andrahandsgrund 
att överenskommelsen inte var gällande vid det senare tillfället, ansåg domstolen att det inte 
hade kommit fram något stöd för att överenskommelsen var tidsbegränsad. Alltså var den 
fortfarande gällande. 

212 



tillämpningsområdet för kollektivavtalet eller — vilket är det vanligaste -
indelningen i turordningskretsar. För det andra kan ett lokalt kollektivavtal 
vara en överenskommelse om turordning, som ingås i ett enskilt fall, i den 
situationen att uppsägningar väl har blivit aktuella, en avtalsturlista. 
Skillnaden mellan de två typerna av kollektivavtal är betydelsefull. Om en 
uppsägning befinns strida mot dessa regler är påföljden för 
kollektivavtalsbrott skadestånd enligt medbestämmandelagen. Huruvida en 
uppsägning strider mot materiella bestämmelser i kollektivavtal får bedömas 
med hjälp av sedvanlig tolkning av de materiella reglerna. Huruvida 
innehållet i en avtalsturlista är giltigt far däremot bedömas enligt allmänna 
kollektivavtalsrättsliga principer. Om en uppsägning i det fallet anses strida 
mot god sed på arbetsmarknaden eller dylikt kan den ogiltigförklaras eller 
jämkas. Den förra företeelsen — turordningsbestämmelser i kol lektivavtal som 
upprättats i förväg — kan finnas såväl i förbundsavtal som i lokala 
kollektivavtal. Sådana bestämmelser behandlas i detta kapitel. Den senare 
företeelsen — loka la överenskommelser om turordningen för en redan 
uppkommen situation av arbetsbrist, avtalsturlistor, behandlas i ett särskilt 
kapitel, kapitel 10. Där berörs såväl kompetensfrågor som frågor om gränser 
för avtalsfriheten vid denna typ av kollektivavtal.467 

8.3.1 Avtalsbestämmelser för tjänstemannaområdet 
inom den privata sektorn 
På tjänstemannaområdet inom den privata sektorn ingår en stor majoritet av 
organisationerna i Privattjänstemannakartellen (PTK). Dessa förbund har 
genom PTK med SAF ingått det så kallade Omställningsavtalet, vilket 1994 
ersatte Trygghetsavtalet mellan samma parter och som bland annat innehåller 
regler om uppsägningar på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet, som har 
en utpräglad karaktär av policydeklaration, ger parterna ett gemensamt ansvar 
för att "den arbetsstyrka som sammansätts gör det möjligt för företaget att 
uppnå ökad produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft" (2 § 2 st. 
förhandlingsprotokollet). För övrigt har avtalet följande innehåll: 

"De lokala part erna skall vid aktualiserad personalinskränkning värdera 
företagets krav och behov i bemanningshänseende. Om dessa behov inte 
kan tillgodoses med tillämpning av lag skall fastställandet av tur ordning 
ske med avsteg från bestämmelserna i lagen om anställningsskydd. 

De lokala partern a skall därvid göra e tt urval av de anställda som skall 
sägas upp så att företagets behov av kompetens särskilt beaktas liksom 

Frågor om gränser för avtalsfriheten kan givetvis bli aktuella även vad gäller förbundsavtal, 
men är av väsentligt mindre betydelse där än i fråga om avtalsturlistor. 
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företagets möjligheter att bedriva konkurrenskraftig verksamhet och 
därmed bereda fortsatt anställning. 

Det förutsätts att de lokala parterna på endera partens begäran träffar 
överenskommelse om fastställande av turordning vid uppsägning med 
tillämpning av 22 § lagen om anställningsskydd och de avsteg från lagen 
som erfordras. 

Enas inte de lokala parterna, äger förbundsparterna om endera^egär det, 
träffa överenskommelse i enlighet med ovan angivna riktlinjer. 

Enligt § 5 i Omställningsavtalet kan tjänstemannaorganisationerna inom 
PTK-området företrädas av ett gemensamt organ, PTK-L, i frågor om 
personalinskränkningar. PTK-L skall enligt avtalet anses vara "den lokala 
tjänstemannaparten" i avtal och "den lokala arbetstagarorganisationen" enligt 
anställningsskyddslagen. 

Avtalet har blivit mönsterbildande inte bara på tjänstemannasidan utan 
också för vissa förbund inom LO. Omställningsavtalet har bland annat 
kopierats i avtalet om allmänna anställningsvillkor för anställda inom massa-
och pappersindustrin i 1998 års version. Detta avtal gäller för 
pappersindustriarbetarförbundet, SIF, CF och Ledarna. Dessa organisationer 
förhandlar gemensamt med företaget, varvid hela personalen vid företaget 
bildar en gemensam turordningskrets, något som är ganska 
anmärkningsvärt.469 

En ren delegation med en mer återhållsam formulering finns i avtalet för 
tjänstemän i försäkringsbranschen,470 vilket utan närmare riktlinjer medger att 
företaget och FTF:s lokala organisation "i särskilt fall" kan träffa 
överenskommelse om annan turordning än anställningsskyddslagens (5 §). 
Kollektivavtalet för anställda i bank anger på liknande vis att banken och 
finansförbundets lokala organ äger träffa överenskommelse om avvikelse från 
anställningsskyddslagen och kollektivavtalets regler för turordning vid 
uppsägning på grund av arbetsbrist (se nedan). Dessa TCO- förbund på den 
privata sidan - försäkringstjänstemannaförbundet och bankmannaförbundet 
- ingår liksom skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet samt 
teaterförbundet inte i PTK. 

468 Omställningsavtalet SAF-PTK. Underbilaga 1. 
469 Enligt en protokollsanteckning till avtalets moment 10. Som framgår av kapitel 4 om 

turordningskretsar enligt lag kan en gemensam krets för alla anställda innebära ett försämrat 
anställningsskydd för okvalificerad personal, i de fall då arbetsgivaren genomför 
organisationsförändringar med åtföljande omplaceringar och förändrade Kvalifikationskrav. 

470 Försäkringstjänstemannaförbundets avtal med försäkringsbranschens 
arbetsgivarorganisation. 
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Även i Teateravtalet finns en indelning i turordningskretsar. Som redan 
nämnts undantas där vissa kategorier av personalen från tillämpning av lagens 
regler (§ 4 mom 6).471 Därefter görs en indelning i turordningskretsar som 
avviker från lagens: 

"Parterna är överens om att icke tillämpa turordningsreglerna eller 
reglerna om f öreträdesrätt till ny anställning i §§ 22 och 23-27 i lagen 
om anställningsskydd på sådan personal vars arbetsuppgifter är av 
konstnärlig karaktär samt att i övrigt tillämpa turordningsreglerna 
gruppvis för personal i enlighet med arbetsuppgifternas art." 

Parterna är överens om att föregående mening skall tolkas så att 
personalkategori 2 b (tekniska tjänstemän) är en turordningskrets och 
personalkategori 2 c (biljettförsäljare) är en turordningskrets. 

8.3.2 Avtalsbestämmelser för LO-området inom den 
privata sektorn 
Materiella turordningsbestämmelser som riktar sig till arbetsgivaren och gäller 
indelning i turordningskretsar är inte ovanliga på LO-området. Dessa 
innehåller vanligen en indelning utifrån yrkesgrupper. 

Byggnadsavtalet § 21 föreskriver att arbetsgivaren vid uppsägning på grund 
av arbetsbrist först och främst skall följa reglerna i 22 § 
anställningsskyddslagen. Därefter lyder bestämmelsen: 

"Turordningen fastställes för arbetstagare särskilt för varje arbetsgrup p 
(turordningsenhet) inom det verksamhetsområde, varom 
Överenskommelse träffats med berörd MB-grupp/kontaktombud eller, 
om sådan saknas, med lokal facklig organisation med beaktande av 
företagets organisatoriska uppbyggnad. 

Kan en sådan överenskommelse ej träffas, gäller såsom 
turordningsområde förutvarande arbetsförmecUingsdistriktets 
verksamhetsområde. 

Överenskommelse om avvikelse från ovan angivna turordningsregler far 
träffas enligt § 27 a." 

Byggnadsavtalet innehåller således såväl e n möjlighet att avtala om betydligt 
snävare kretsindelning än lagens med beaktande av företagets organisatoriska 

I AD 1989 nr 47 fastställdes att en arbetstagare som föll utanför kollektivavtalets 
tillämpningsområde inte skulle ingå i den turordningskrets som enligt 22 § 
anställningsskyddslagen skulle fastställas för arbetstagare som omfattades av avtalet. Det så 
kallade restområdet, d.v.s. området utanför kollektivavtalets tillämpningsområde ansågs 
utgöra en turordningskrets för sig vid uppsägning och utgjorde i princip även om rådet for 
återans tällningsrätten. 
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uppbyggnad472 som en "stupstocksregel" om en kretsindelning efter 
arbetsförmedlingsdistrikt. Det innehåller dessutom en delegationsregel utan 
riktlinjer.473 

En liknande konstruktion finns i Kollektivavtal för måleriyrket, där § 6 
lyder: 

Arbetare som för beräknande av turordning eller fö reträdesrätt önskar 
åberopa tidigare anställning inom företaget, har att uppgiva den tid han 
vill aberopa. Turordningen fastställes särskilt för varje yrkesgrupp 
(turordningsenhet) och turordningsområde (§6 1 st.) 

Med yrkesgrupp avses målare, lärlingar, materialarbetare, järnmålare, 
servicearbetare och övriga arbetare. Mea turordningsområde avses, om de 
lokala organisationerna ej överenskommer om annat, 
verksamhetsområdet för de regionala samarbetsgrupperna för 
säsongsutjämning inom måleribranscnen. 

Vidare föreskriver Kollektivavtalet för Måleriyrket § 7 b, att överenskommelse 
om avvikelse från turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd och 
avtalet kan träffas med MB-grupp/kontaktombud eller, om sådan saknas, med 
samrådsgruppen. 

Installationsavtalet innehåller både en bestämmelse om indelning i 
turordningskretsar efter olika typer av montage och dessutom en 
delegationsregel med riktlinjer för de lokala parterna som innehåller krav på 
att parterna skall beakta verksamhetens behov av särskilda kvalifikationer.474 

I Hotell- och Restauranganställdas förbunds avtal med Sveriges hotell- och 
restaurangföretagare fanns tidigare en bestämmelse om indelning i 
yrkesgrupper för hotell-, serverings- och ekonomipersonal, vilka i sin tur 
delades in i bland annat kockar, kallskänkor och restaurangbiträden. I 1998 
års avtal återfinns endast en bestämmelse med en ren delegation till de lokala 
parterna i 5 §: 

"Vid uppsägning och återanställning kan lokal överenskommelse träffas." 

En annan typ av kollektivavtalsbestämmelser innebär en delegation till de 
lokala parterna av rätten att upprätta lokala bestämmelser om turordningen 
eller att ingå överenskommelser om turordningen i det speciella fallet -
472 

I AD 1999 nr 30 hade arbetsgivaren och arbetstagarsidan olika mening om ifall det var de 
faktiskt utförda arbetsuppgifterna eller yrkesbeviset som enligt avtalet skulle avgöra vem som 
skulle ingå i turordningsKretsen. Arbetsdomstolen ansåg sig emellertid inte ha anledning att 
gå in på frågan o m avtalets innebörd i målet i fråga. Av rättsfallet i fråga framgår även a tt 
turorclningsKretsarna kan vara mycket specificerade. Arbetstagaren ansågs ha tillhört 
turordningsområdet byggservice och turordningsenheten för betongarbete. 

473 § 27 a innehåller endast allmänt hållna föreskrifter om förhandlingar enligt 
medbestämmandelagen. 

47 4 Avtalet behandlas vidare i kapitel 9 om indelning i turordningskretsar enligt avtal. 
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avtalsturlistor. En delegation kan antingen vara "ren" eller vara förbunden 
med riktlinjer för sådana överenskommelser.475 En ren delegation fyller idag 
ingen funktion, eftersom redan de lokala parterna har rätt att ingå 
kollektivavtal om turordningen. Riktlinjer kan i princip vara bindande för 
parterna eller innehålla rekommendationer eller policydeklarationer. En 
kombination av materiella regler som riktar sig till arbetsgivaren och regler 
som ger möjlighet att fatta beslut om turordningen lokalt är vanlig. 

Ett exempel på ren delegation finns i Verkstadsavtalet. Avtalets 16 § 2 
mom. lyder: 

"Vid uppsägning och permittering på grund av arbetsbrist samt vid 
företrädesrätt enligt lag vid återintagning efter sådan åtgärd äger de lokala 
parterna träffa överenskommelse om turordningen mellan arbetarna. 
Föreningen och förbundet äger, när synnerliga skäl föreligger, begära 
central förhandling om sådan överenskommelse (16 § 2 mom)." 

Ett annat exempel från LO-området på delegation till de lokala parterna är 
Detalj handelsavtalet, vars 2 § 2 mom. lyder: 

"Enligt lagen om anställningsskydd bestämmes v id arbetsbrist turordning 
vid uppsägning med utgångspunkt från arbetstagarens anställningstid hos 
arbetsgivaren. Efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och den 
lokala fackliga organisationen kan i aktuella fall härutöver a ndra faktorer 
beaktas vid fastställande av turordning vid uppsägning på grund av 
arbetsbrist eller företrädesrätt till ny anställning.' 

Ett intressant faktum är att regeln i 22 § anställningsskyddslagen om 
tillräckliga kvalifikationer som villkor för fortsatt anställning inte nämns i 
Detaljhandelsavtalet. Det är emellertid helt konsekvent med att regeln sällan 
förefaller att tillämpas på området. 

I andra förbundsavtal kombineras delegationen med policydeklarationer 
eller med materiella turordningsregler från vilka de lokala parterna tillåts göra 
avsteg. Ett exempel är Träavtalet, som ger möjlighet att beakta 
yrkesskicklighet, lämplighet samt stor försörjningsplikt. Träavtalet innehåller 
(i 1993-94 års version) en delegation med riktlinjer: 

"I anslutning till § 22, §§ 24—28 i lagen om anställningsskydd är 
parterna ense om att arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen 
rar i samband med uppsägning träffa överenskommelse om avvikelse från 
turordning vid uppsägning respektive återintagning eller företrädesrätt 
till ny ans tällning. Därvid kan exempelvis, förutom anställningstid, även 
beaktas yrkess^klighet, lämplighet samt särskilt stor 
försörjningsplikt." 

Rena delegationsregler har förlorat sin betydelse i och med 1997 års lagändring. 
Träindustriavtalet, § 11, mom 2. 
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8.3.3 Avtalsbestämmelser för kommun och landsting 
En kombination av en delegation till de lokala parterna och en 
rekommendation om utformningen av turordningskretsarna, när lokala avtal 
ingås, finns i Allmänna Bestämmelser 1998 (AB 98), som gäller för anställda av 
alla kategorier hos kommunen och landstinget.477 Allmänna Bestämmelser är 
ett avtal slutet mellan främst Landstingsförbundet och Kommunförbundet å 
ena sidan och Kommunalarbetarförbundet (LO) och 
Kommunal tj änstemannaförbundet, V årdförbundet, Ledarna och 
lärarförbunden m.fl. TCO-förbund samt ett tjugotal organisationer inom 
SACO å andra sidan. 

Bestämmelser om hur turordningen skall upprättas på det statliga området 
finns i Avtal om turordning för arbetstagare hos staten, TurA-S.m TurA-S 
innehåller materiella bestämmelser om indelningen i turordningskretsar som 
på ett avgörande sätt modifierar anställningsskyddslagens bestämmelser. 
Turordningsavtalets 3 § föreskriver att 

"I stället för det som föreskrivs i 22 § 3 st. lagen (1982:80) om 
anställningsskydd (LAS) gäller att turordning via uppsägning skall 
omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos 
myndigheten på den ort där arbetsbristen finns." 

Turordningsavtalet för arbetstagare hos staten innehåller även 
delegationsregler om än med mycket begränsade befogenheter för de lokala 
parterna. De återfinns i 5 § och lyder: 

"Arbetsgivaren och berörda lokala arbetstagarorganisationer får träffa 
kollektivavtal om att turordningen vid uppsägning i stället skall omfat ta 
arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter vid 

1. en del av myndigheten på en viss ort 

2. delar av myndigheten på mer än en ort eller 

3. myndigheten i dess helhet" 

Däremot får något lokalt kollektivavtal inte träffas om avvikelse fr ån regeln 
att en turordningskrets skall bestå av arbetstagare med i huvudsak jämförbara 

477 Avtalet behandlas vidare under kapitel 9 om indelning i turordningskretsar enligt avtal. 
Bestämmelser om turordningen vid uppsägning för det statliga området finns även i lagen 
om offentlig anställning. Enligt 12 § denna lag skall hänsyn vid bestämmandet av en 
arbetstagares plats i turordningen tas också till kravet att myndigheten på ett riktigt sätt 
fullgör sina rättsskipnings- eller förvaltningsuppgifter. Enligt 32 § samma lag skall 
föreskrifterna om turordning i anställningsskyddslagen tillämpas också på arbetstagare i 
verksledande eller därmed jämförlig ställning. 
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arbetsuppgifter. Inte heller får något lokalt kollektivavtal träffas om vad som 
skall avses med uttrycket "i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter."479 

8.3.4 Sammanfattning och kommentarer: 
Kollektivavtal om turordningen kan ingås såväl centralt som lokalt så länge 
inte förbundet genom stadgar eller dylikt förhindrat lokala 
överenskommelser. Kollektivavtal om turordningen har ett vidsträckt 
tillämpningsområde. Ett sådant kollektivavtal får tillämpas på såväl 
oorganiserade arbetstagare som minoritetsorganisationers medlemmar samt 
gäller under tillfälligt avtalslösa tillstånd. 

Stora delar av arbetsmarknaden täcks av kollektivavtal om turordningen, 
vilka i vissa fall innebär mycket ingripande avvikelser från 
anställningsskyddslagens regler. Vissa sådana centrala avtal innehåller 
bestämmelser om indelning i turordningskretsar, som skall tillämpas av 
arbetsgivaren ensidigt, till exempel på relativt stora delar av LO-området och 
på hela det stadiga området. I andra fall innehåller de en delegation med eller 
utan riktlinjer till de lokala parterna att upprätta turordningen. I en del fall 
kan kollektivavtalen sägas bestå av branschanpassningar, vilket var 
lagstiftarens uttalade avsikt med dispositiviteten. Detta gäller främst 
bestämmelser om indelning i turordningskretsar efter yrkesgrupper. I andra 
fall innebär de helt enkelt en delegation av beslutanderätten om turordningen 
till den lokala nivån. 

479 Statens Arbetsgivarverks cirkulär A 11 1984 s. 16. 
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9 Indelning i turordningskretsar 
enligt avtal 

I detta kapitel skall undersökas hur avvägningen mellan olika intressen har 
gjorts i bestämmelser om indelningen i turordningskretsar i några 
förbundsavtal med stort tillämpningsområde och hur dessa har tolkats av 
Arbetsdomstolen. Som påpekats i kapitel 4 om indelning i turordningskretsar 
enligt lag, blir möjligheterna till omplacering och därmed att tillgodose 
anställningsskyddet för arbetstagare med lång anställningstid och hög ålder 
mindre ju mindre en turordningskrets görs. Detta har uttryckts som att om 
turordningskretsarna görs så små, att de endast omfattar någon eller några 
arbetstagare, finns det risk för att turordningsreglernas förmåga att 
komplettera skyddet mot uppsägningar av personliga skäl blir avsevärt sämre 
än vad som var avsett när anställningsskyddslagen infördes.480 

9.1 Rättsreglerna 

9.1.1 Förbundsavtal på LO-området 
Som nyss beskrivits innehåller ett antal förbundsavtal på LO-området 
bestämmelser om indelning i turordningskretsar efter bland annat 
yrkesgrupper. 

I Installationsavtalet finns en bestämning av turordningskretsen som har 
formen av en definition av begreppet driftsenhet.481 Bestämmelsen lyder: 

"Med branschanpassning av 22 § i lagen om anställningsskydd är 
parterna överens om följande. Såsom driftsenhet vid bestämmande av 
turordning skall betraktas inom ett företag upprättad avdelning eller 
annan enhet med särskild inriktning på visst slag a v montage som kräver 
särskilda kvalifikationer. Som exempel kan nämnas avdelningar för 
svagström, hissmontage, ställverksmontage etc. Såsom hörande till 
särskild driftsenhet skall också anses arbetstagare som anställts med 
hemort enligt 10 kap. 1 § 1 c." 

SOU 1998:115, s. 93. 
Installationsavtalets 3 kap. 2 § 1 st. 
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I Installationsavtalet finns även en delegationsregel med riktlinjer för lokala 
avtal för de fall då någon kretsindelning efter avdelning inte är aktuell:482 

"Vid förestående minskning av arbetsstyrkan på grund av arbetsbrist bör 
- på företag där uppdelning på avdelningar ej förekommer - vid lokalt 
samråd beaktas parternas gemensamma intresse av att montörer, vars 
yrkeskunnighet är nödvändig för företagets fortsatta verksamhet, far 
behålla sina anställningar. Via oenighet mellan parterna gäller lagen." 

Installationsavtalets bestämmelser har tolkats av Arbetsdomstolen. AD 1996 
nr 59 gällde tolkning av några olika aspekter av installationsavtalet, bland 
annat tolkningen av begreppet driftsenhet i avtalet. 

En fråga i målet var o m arbetsgivarens verksamhet på en viss o rt hade 
varit uppdelad i två avdelningar - en entreprenadavdelning och en 
serviceavdelning - på ett sådant sätt att varje avdelning skulle anses 
utgöra en driftsenhet enligt avtalets definition. Arbetsdomstolen menade 
att serviceavdelningen inte motsvarade avtalets beskrivning, utan att den 
snarare gällde ett flertal olika slag av arbeten. Regeln i avtalet gav närmast 
intryck av at t det inom en avdelning endast skulle förekomma ett visst 
slag av arbete, d.v.s. att kvalifikationskravet var detsamma för alla som 
arbetade inom en viss avdelning. Denna tolkning stöddes av att den 
särskilda föreskriften i avtalet om att parterna borde beakta intresset av 
att montörer, vars yrkeskunnighet var nödvändig för företagets fortsatta 
verksamhet fick benålla sina anställningar, syntes vara riktad enbart till 
företag, där uppdelning på avdelningar inte förekom. Domstolen tog 
emellertid inte definitiv ställning till frågorna om kollektivavtalets 
innebörd. Den fann nämligen vid en samlad bedömning att 
arbetsgivarsidan inte förmått visa att företaget varit indelat i två skilda 
avdelningar. Den beaktade då särskilt att bolaget före de aktuella 
uppsägningarna agerat som om det inte fanns två avdelningar och att de 
beröraa arbetstagarna inte uppfattat att det skulle finnas tva avdelningar. 
Domstolens slutsats var att det i målet rörde sig om en enda driftsenhet. 

En annan fråga i målet var om en inom en driftsenhet verksam arbetstagare 
skulle anses anställd med denna som hemort (vilket hade betydelse för rätten 
till reseersättning), trots att han inte hade ett särskilt hemortsavtal. 
Arbetsdomstolen framhöll att arbetstagaren redan på grund av bestämmelsen i 
avtalet skulle anses tillhöra en särskild driftsenhet. För det tredje hade 
arbetstagarsidan hävdat att en bestämmelse om indelning i turordningskretsar 
i installationsavtalet krävde en överenskommelse med arbetstagarsidan för att 
arbetsgivaren skulle få tillämpa bestämmelsen.483 Domstolen menade 
emellertid att det syntes svårt att finna stöd för en sådan tolkning i 
avtalstexten. 

482 3 kap. 2 § 2 st. Installationsavtalet. 
En ordning liknande den arbetstagarsidan utgår ifrån finns i Omställningsavtalet, se A D 
1998 nr 73. 
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9.1.2 Allmänna bestämmelser 
Bestämmelser om indelning i turordningskretsar finns även i Allmänna 
Bestämmelser 1998 (AB 98), som gäller för anställda av alla kategorier hos 
kommunen och landstinget. Bestämmelserna i AB 98 har formen av en 
delegationsregel med rekommendation till de lokala parterna om hur 
avvägningen mellan de olika intressena skall göras vid indelningen i 
turordningskretsar: 

Arbetsgivare och arbetstagarorganisation får träffa kollektivavtal om 
avvikelse från denna paragraf. Vid upprättandet av sådant kollektivavtal 
ska vid tillämpning av 22 och 25 §§ LAS eftersträvas att utsträcka 
räckvidden för turordning och företrädesrätt så långt som det är praktiskt 
möjligt. Företrädesberättigad arbetstagares önskemal om anställning även 
utanför avtalets räckvidd ska i möjligaste mån beaktas. Om 
överenskommelse inte träffas avses med. verksamhet" styrelses eller 
nämnds förvaltningsområde. 

Anmärkning: 

Vid bedömning av vad som är praktiskt möjligt från 
tillämpningssynpunkt ska hänsyn bl.a. tas till om det på grund av antalet 
anställda eller områdets geografiska utsträckning finns uppenbara 
svårigheter att tillämpa gemensam turordning vid uppsägning och 
gemensam företrädesrätt till återanställning eller om kommunen på 
grund av arbetsuppgifternas servicekaraktär måste jßdela verksamheten i 
distrikt med hänsyn till allmänhetens servicebehov. 

Innebörden av detta stadgande berördes i AD 1992 nr 130. 

Tvisten i målet gällde innebörden av att med "verksamhet" skulle avses 
styrelses eller nämnds förvaltningsområde. SKTF hade vid lokala 
förhandlingar begärt att alla driftsenheter i kommunen skulle läggas 
samman med stöd av 22 § 3 st. anställningsskyddslagen, men 
arbetsgivaren hade motsatt sig detta och menade med hänvisning till 
kollektivavtalsregeln att förvaltningen skulle vara den yttersta gränsen för 
turordningskretsen. Arbetsdomstolen kom fram till att det inte av lagen 
eller dess förarbeten kunde udäsas att begreppet myndighets eller nämnds 
förvaltningsområde skulle ha någon särsldld betydelse vid tillämpningen 
av 22 §. iCollektivavtalsregeln skulle tolkas mot bakgrund av att den hade 
tillkommit före riksdagsbehandlingen av propositionen till 
anställningsskyddslagen. Ordet verksamhet förekom nämligen inte i 22 § 
anställningsskyddslagen men återfanns i Åmanutredningens förslag till 
turordningsregel, som innehöll att turordningskretsen skulle upprättas 
bland arbetstagarna "inom den berörda verksamheten" . 

Arbetsdomstolen sammanfattade att 

"varken anställningsskyddslagens förarbeten eller själva lagtexten ger 
något belägg för att begrepp såsom rörelse eller statlig eller kommunal 
myndighets verksamhetsområde skall tillmätas någon betydelse vid 

484 
Allmänna bestämmelser 98 14 § 8 mom. 
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tillämpningen av turordningsbestämmelserna i 22 § 
anställningsskyddslagen. Det är i stället begreppen arbetsgivaren, 
driftsenheten, avtalsområdet och orten som är styrande för 
tillämpningen." 

Tolkningen i Arbetsdomstolen ledde fram till att den kommunala styrelsens 
eller nämndens förvaltningsområde skulle utgöra den yttersta gränsen för en 
gemensam turordningskrets för driftsenheterna på orten, under förutsättning 
att parterna inte hade kommit överens om en annan avgränsning.485 

I kommun och landsting är indelningen i turordningskretsar efter 
avtalsområde betydligt mer komplicerad än på det privata området, eftersom 
de anställda är anslutna till ett stort antal olika förbund. Detta leder till ett 
stort antal turordningskretsar efter avtalsområde. Avgörande för indelningen i 
avtalsområden är de lokala kollektivavtalen om lön och allmänna 
anställningsvillkor, LOK. Allmänna Bestämmelser minskar emellertid 
uppsplittringen på avtalsområden genom att föreskriva att arbetstagare, som 
tillhör samma yrkesgrupp, skall tillhöra samma krets oavsett facklig 
tillhörighet. 

"Förekommer i olika arbetstagarorganisationers lönekollektivavtal eller i 
olika lönekollektivavtal med en och samma arbetstagarorganisation 
anställningar, för vilka gäller samma yrkesbeteckning/ 
/tjänstebenämning, ska för sådana anställningar inom samma 
förvaltningsområde gälla gemensam turordning vid uppsägning och 
företräde till återanställning." 

Innebörden av denna föreskrift har berörts i AD 1997 nr 7. Arbetsgivaren 
menade i målet bland annat att arbetstagaren skulle ha samma 
yrkesbeteckning/tjänstebenämning för att placeras i samma turordningskrets. 
Det kunde således inte bara vara fråga om liknande tjänster. Bakgrunden till 
detta var ett rättvisesynsätt. Arbetstagarsidan berörde i målet bland annat 
konsekvenserna för indelningen i turordningskretsar av att arbetsgivaren 
ensidigt klassificerade tjänster. Domstolen avdömde emellertid målet utan att 
behöva beröra innebörden av bestämmelsen. 

9.1.3 TurA-S 
För anställda i staten regleras frågor om personalminskningar i två 
kollektivavtal: Avtal om turordning för arbetstagare hos staten, TurA-S, och 
Trygghetsavtal för arbetstagare hos staten, TrA-S. Bestämmelser om hur 
turordningen skall upprättas och därmed om turordningskretsarnas utseende 

485 Domen har kritiserats av Ek lund i Facket både vann och förlorade turordningstvist i AD, JT 
1992-93, s. 698 ff. 
Allmänna bestämmelser 14 § 6 mom. 
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finns i TurA-S.487 Avtalet innehåller föreskrifter om indelning i betydligt 
snävare turordningskretsar än anställningsskyddslagen. Turordningsavtalets 3 
§ innehåller huvudregeln att turordningen skall upprättas för arbetstagare 
med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där 
arbetsbristen finns. Regeln om turordningskretsar efter i huvudsak jämförbara 
arbetsuppgifter får, som framgår motsatsvis av 5 § TurA-S, inte ändras genom 
lokala kollektivavtal.488 

Bakgrunden till reglerna i TurA-S står att finna i förarbetena till den 
numera upphävda statstjänstemannalagen, där regeln om i huvudsak 
jämförbara arbetsuppgifter ursprungligen fanns intagen i 41 §.489 1 förarbetena 
till bestämmelsen i statstjänstemannalagen framhölls att det inte var möjligt 
att på statens område avgränsa turordningskretsen enbart med myndigheten 
eller förvaltningsenheten som utgångspunkt. Inte heller ansågs det möjligt att 
generellt tillämpa metoden med kollektivavtalsområde som avgränsning, 
eftersom ett och samma statliga kollektivavtal gällde för så gott som samtliga 
arbetstagare hos en myndighet oavsett deras yrkestillhörighet och 
arbetsuppgifter m.m. Den lösning man stannade för, innebar att 
turordningen skulle omfatta tjänstemän med i huvudsak jämförbara 
arbetsuppgifter, "d.v.s. sådana arbetsuppgifter som i stort sett är av jämförbar 
beskaffenhet och inriktning." Ett viktigt förhållande var även att 
turordningskretsen skulle avgränsas enbart till de arbetsuppgifter som bristen 
avsåg.490 Några ytterligare uttalanden om den åsyftade innebörden av 
bestämmelsen gjordes inte. I propositionen antogs för övrigt att man torde 
kunna utgå ifrån att de statliga myndigheterna också i fortsättningen skulle 
komma att vara återhållsamma med uppsägningar på grund av arbetsbrist.491 

Arbetsdomstolen har i ett stort antal domar haft att tolka de nämnda 
turordningsreglerna i såväl statstjänstemannalagen som 
turordningsförordningen och TurA-S. En avgörande fråga vid tillämpningen 
av TurA-S är arbetsgivarens rätt att definiera turordningskretsar bara ifråga 
om de arbetsuppgifter där det föreligger arbetsbrist, vilket kan innebära att 
långt ifrån alla arbetstagare blir placerade i turordningskretsar. Detta 
förhållande skiljer sig inte på något principiellt vis från vad som gäller vid 
tillämpning av anställningsskyddslagens regler. Inte heller där behöver någon 

Särskilda turordningsavtal, där begreppet "i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter" varit 
centralt, har tidigare funnits på till exempel försäkringskassans område men är numera 
ersatta av TurA-S. 

488 Bestämmelsen återges i avsnitt 8.3 om turordningsbestämmelser i förbundsavtal. 
489 Denna bestämmelse fördes senare över till turordningsförordningen och därefter till 

turordningsavtalet. 
490 

Se t.ex AD 1993 nr 220 och AD 1996 nr 52. 
491 Prop. 1974:174 s. 50 fF. 
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turordningskrets upprättas för till exempel en driftsenhet eller ett 
avtalsområde där arbetsbrist inte råder, men konsekvenserna för olika 
arbetstagares anställningsskydd av detta förhållande blir betydligt mera 
dramatiska när turordningskretsarna är små eller till och med mycket små och 
eventuellt oklart definierade. Bland annat av detta skäl har domstolen gjort 
uttalandet att "om en arbetsgivare i turordningshänseende särbehandlar en 
eller flera arbetstagare i en grupp, som har haft jämförbara arbetsuppgifter, 
måste arbetsgivaren kunna visa att det har varit motiverat att göra denna 
åtskillnad mellan arbetstagarna" (AD 1993 nr 220). I AD 1998 nr 50 skärpte 
domstolen uttalandet i det att den framhöll att en arbetsgivare som vill g öra 
gällande att arbetstagarna bör indelas i turordningskretsar som endast 
omfattar någon enstaka person, bör vara beredd att på ett övertygande sätt 
redogöra för motiven till detta om indelningen sätts i fråga (se även 1999 nr 
24). 

När indelningen i turordningskretsar bara skall gälla de arbetsuppgifter 
där arbetsbrist anses råda, kan misstanken uppstå att en arbetstagare, som 
arbetsgivaren vill behålla, oriktigt undkommit kretsindelningen. Denna 
problematik behandlades i AD 1993 nr 220. 

Inom Televerket och dess bolag i Stockholmsområdet skulle cirka 500 av 
de cirka 10.000 anställda sägas u pp. Ungefär 2.500 anställda placerades 
in i ett femtiotal turordningskretsar. Arbetstagarorganisationen hävdade 
att kretsindelningen var orimligt snäv och att ganska stora grupper 
arbetstagare och även enskilda arbetstagare över huvud taget inte hade 
förts till någon turordningskrets. I praktiken fanns alltså betydligt fler 
kretsar. Televerket hade enligt organisationen genom sin kretsindelning 
försökt styra vilka arbetstagare som skulle bli uppsagda. Domstolen ansåg 
att Televerkets hantering av frågan om turordningskretsar kunde indikera 
ett mindre mått av noggran nhet från verkets sida. Å andra sidan borde 
det beaktas att den aktuella driftsinskränkningen rörde ett stort antal 
arbetstagare och att det för Televerket var fråga om en helt ny situation 
att säga upp ett stort antal arbetstagare på grund av neddragningar i 
verksamheten. Den fackliga organisationens påstående om att 
driftsinskränkningen skulle ha använts i något otillbörligt syfte, t.ex. för 
att säga upp personer som ansågs obekväma, ansågs emellertid inte ha fått 
stöd av utredningen. 

För att ett handlande skall anses innebära ett kringgående ställs relativt stora 
krav. Det krävs inte bara att de åtgärder som påstås utgöra ett sådant 
kringgående blir på vanligt sätt styrkta, utan även att ett syfte med åtgärderna 
måste anses ha varit att undgå tillämpning av ifrågavarande lagregler och att 
handlandet med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet framstår 
som otillbörligt (AD 1986 nr 50) .492 

492 I rättsfallen AD 1980 nr 54 och AD 1996 nr 67 prövades frågan om ett kringgående av 
lagen ägt rum vid bestämmande av arbetstagares företrädesrätt till återanställning. I inget av 
fallen ansågs det finnas utrymme för att betrakta arbetsgivarens åtgärder som otillbörliga. 
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Eftersom själva arbetsuppgifternas karaktär är avgörande för indelningen i 
kretsar, blir arbetsuppgifterna i stället för kvalifikationerna avgörande för en 
arbetstagares möjligheter att behålla sin anställning. I princip är det 
arbetstagarens arbetsuppgifter vid den tidpunkt då uppsägningarna 
aktualiseras som är avgörande under förutsättning att arbetstagaren då inte 
endast tillfälligt har utfört dessa arbetsuppgifter (AD 1996 nr 52). Detta gör 
att arbetsgivarens sätt att leda och fördela arbetet får en stor betydelse. En 
fråga som därför kan uppstå är om arbetsuppgifterna har manipulerats av 
arbetsgivaren för att denne skulle kunna bli av med en arbetstagare. 
Bevisproblemen här är uppenbara. 

I AD 1993 nr 172 hade en ingenjör inom Luftfartsverket blivit placerad i 
en enmansturordningskrets. Arbetstagarsidan ifrågasatte dels om en 
arbetsbrist hade skapats på arbetsuppgifter som ingenjören utförde och 
dels om ingenjören egendigen blivit upçsagd av personliga skäl. 
Arbetsdomstolen ansåg att det inte fanns någonting som tydde på att 
verksamheten hade ändrats i syfte att skapa arbetsbrist för ingenjören. 
Det hade inte hade framkommit att ingenjören genom uttryckligt beslut 
eller underförstått hade fråntagits arbetsuppgifter eller att han hade 
tilldelats andra sysslor i sådan omfattning att hans arbetsuppgifter kunde 
anses ha förändrats. Turordningsreglerna kiy^ie därför tillämpas med 
utgångspunkt i arbetstagarens arbetsuppgifter. 

I AD 1998 nr 50 anförde förbundet att arbetstagarens arbetsuppgifter hade 
tunnats ut. Domstolen fann emellertid inte att de på något beaktansvärt sätt 
hade varit annorlunda än de han tidigare utförde. För att ett sådant förfarande 
skall anses strida mot TurA-S krävs att arbetstagarsidan lyckas visa att 
förfarandet utgör ett kringgående av bestämmelserna 

Det avgörande för inplaceringen i turordningskretsarna är själva 
arbetsuppgifternas karaktär. Arbetstagarens tjänstetitel eller liknande saknar 
därmed betydelse. Det är arbetsuppgifternas faktiska innehåll och inte 
eventuella organisatoriska förhållanden som är avgörande vid jämförelsen 
(AD 1993 nr 85). Det förhållandet till exempel att även andra arbetstagare 
var chefer ansågs inte göra att dessa skulle anses ha jämförbara arbetsuppgifter 
med en inköpschef (AD 1993 nr 89). I dessa avseenden gäller a lltså liknande 
kriterier som vid bedömningen av vad som skall anses vara tillräckliga 
kvalifikationer för en befattning. Andra förhållanden än själva 
tjänstebenämningen, vilka är utmärkande för placeringen i hierarkin kan 
emellertid uppenbarligen ges betydelse vid inplaceringen i kretsar. Vid en 
jämförelse mellan arbetsuppgifterna vid Arbetsgivarverket å ena sidan för 
kontaktpersoner för ett antal myndigheter och å andra sidan för 
delegationssekreterare, fäste domstolen nämligen avseende inte bara vid själva 

Påståenden om att arbetstagaren egentligen blivit uppsagd av personliga skäl ansågs inte ha 
vunnit något stöd i den utredning som hade förebringats i målet. 
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arbetsuppgifterna utan även vid att arbetet som delegationssekreterare var en 
chefsbefattning som var förenad med oreglerad arbetstid och särskild 
lönesättning (AD 1996 nr 54). 

Vid bedömningen av handläggaruppgifter vid en länsstyrelse ansåg 
domstolen, att det fanns skäl att fästa större vikt vid att arbetsuppgifterna var 
av samma slag och arbetsmetodiken densamma än på vilket område arbetet 
skulle utföras (närmare bestämt vilken lagstiftning som skulle tillämpas) (AD 
1993 nr 138). I AD 1998 nr 136 gällde tvisten om tre tecknare som arbetade 
på ett museum hade i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. Arbetsgivaren 
hävdade bland annat att sättet att arbeta vid de olika avdelningarna var olika. 
Domstolen menade tvärtom att i stort sett samma arbetsmetodik föreföll att 
tillämpas vid de olika avdelningarna. Skillnaderna hade snarare bestått i vad 
illustrationerna skulle användas till och vem de riktade sig till. Domstolens 
slutsats var att illustratörerna utförde i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter, 
eftersom arbetet i alla tre fallen bestod i att utföra avbildningar i enlighet med 
beställarens önskemål. Vid en jämförelse av arbetsuppgifterna för två 
antikvariska arkitekter ansågs det avgörande vara vilka uppgifter dessa faktiskt 
hade utfört. Som bevisning åberopades skriftliga handlingar, bl.a. diariet där 
det fanns antecknat vem som handlagt myndighetsärenden. Den ena 
arbetstagaren ansågs ha arbetat huvudsakligen med myndighetsutövning 
medan den andre arbetat huvudsakligen med rådgivning. Inriktningen på 
arbetet och arbetsmetodiken hade varit så olikartad att arbetsuppgifterna inte 
ens med den relativt vidsträckta tolkning som skulle göras i dessa fall ansågs 
vara i huvudsak jämförbara (AD 1999 nr 24). 

Även betydelsen av vissa andra förhållanden för inplaceringen i 
turordningskretsar har prövats i rättspraxis. En arbetstagare skall placeras i 
turordningskretsen för de arbetsuppgifter på vilka hon är förordnad och 
därmed anställd (AD 1993 nr 143).494 Placering i turordningskrets så som den 
bestäms i 3 § TurA-S skall vidare ske oavsett om en arbetstagare varit i tjänst 
eller varit tjänstledig vid tiden för uppsägningarna. Att arbetstagaren i fråga 
inte belastar budgeten är nämligen utan betydelse för placeringen (AD 1996 
nr 48) .495 Att en arbetstagare var "under prövning" saknade betydelse vid 
jämförelsen av arbetsuppgifter och för inplaceringen i turordningskretsar. Inte 
heller kunde det faktum att staten hade ett utbildningsansvar för vissa 

Målet AD 1993 nr 143 gällde en postkassör som under fyra års tid av rehabiliteringsskäl var 
placerad på çostens reeionkontor i en enhet för konto rsservice/resurspooi. Något 
Förordnande pa den nya Befattningen hade inte utfärdats. Arbetsdomstolen ansåg framför 
allt av detta skäl att postkassören hade kvar sin ursprungliga anställning ocn att ett 
turordningsbrott hade skett i och med att hon placerades i turordningskrets och sades upp 
på grund av arbetsbrist i det nya arbetet. 

495 Att denna fråga över huvud taget kommit upp hänger samman med att arbetsbrist i den 
offentliga sektorn brukar ha samma innebörd som medelsbrist. 
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arbetstagare betyda, att dessa inte kunde sägas upp så länge de var under 
utbildning (AD 1996 nr 48). Också i fråga om dessa avgöranden kan 
paralleller dras till principerna för prövning av om en arbetstagare har 
tillräckliga kvalifikationer. Inplaceringen i turordningskretsar skall göras 
utifrån de arbetsuppgifter som det faktiskt är fråga om. 

Bortsett från de ovan nämnda allmänt hållna kriterierna för inplaceringen 
i kretsar har domarna om turordningskretsar enligt TurA-S bestått i en 
bedömning från fall till fall. Arbetsuppgifter som utfördes av en lärare i 
idrottens metodik ansågs till exempel inte vara i huvudsak jämförbara med 
dem som en lärare i gymnastikens metodik utförde.496 Lärarna borde därför 
placeras i olika kretsar (AD 1977 nr 41). En övertillsynsman ansågs ha i 
huvudsak jämförbara arbetsuppgifter med tillsynsmän och vårdare (AD 1977 
nr 59). Arbetstagare vid en biblioteksenhet respektive en 
dokumentationsenhet vid Arbetslivscentrum ansågs böra tillhöra samma 
turordningskrets (AD 1992 nr 90). Två företagsekonomer inom olika 
sektioner av en länsstyrelses lantbruksenhet ansågs vid en samlad bedömning 
ha arbetsuppgifter av i stort sett samma beskaffenhet och inriktning (AD 
1993 nr 85). De arbetsuppgifter som en chef för ett inköps- och servicekontor 
vid en länsstyrelse utförde, ansågs inte i huvudsak jämförbara med de 
arbetsuppgifter som utfördes av fyra andra handläggare. En av de fyra var chef 
för en arkiv- och bibliotekssektion, en var handläggare vid en AU/ADB-
sektion och sysslade bland annat med utredningar, upphandling och 
integritetsfrågor inom ADB-området, en var förste byråsekreterare med 
uppgift bland annat att registrera betalningar av reseräkningar, fakturor och 
arvoden och en utförde sedvanliga vaktmästaruppgifter, främst posthantering 
(AD 1993 nr 89). 

I ett par domar har domstolen uttryckligen konstaterat att det inte var 
möjligt att finna några generella kriterier, som kunde läggas till grund för en 
bedömning av om turordningskretsarna bestämts på ett enligt kollektivavtalet 
riktigt sätt. Några allmängiltiga principer för denna jämförelse lät sig inte 
uppställas med någon högre grad av säkerhet, utan bedömningen fick enligt 
domstolen ske med hänsyn tagen till de förhållanden som förelåg i det 
enskilda fallet (AD 1993 nr 89). 

Arbetstagare på skattemyndigheten som arbetade med allmänna 
kontorseöromal hade delats in i två olika kretsar och uppsägningar hade 
gjorts bland arbetstagarna i en av kretsarna. TCO-S gjorde gällande att 
ytterligare ett antal arbetstagare borde ha förts till den krets där 
uppsägningar hade gjorts. Även de utförde nämligen allmänna 

496 
I fallet behandlades de turordningsregler som fanns i 4 § 1 st. förordningen (1975:387) om 
turordning vid uppsägning av lärare vid universitet och vissa högskolor mm. Regeln 
överensstämde i allt väsentligt med 41 § 1 st. statstiänstemannalagen och sedermera med 3 § 
TurA-S. 
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kontorsgöromål utan inslag av beskattningsuppgifter. Organisationen 
ansåg att indelningen borde ha skett framför allt efter om arbetstagaren 
hade beskattningsuppgifter eller inte. Arbetsgivarsidan däremot gjorde 
gällande att gränsdragningen borde göras med hänsyn till hur 
kvalificerade ocn självständiga arbetsuppgifterna var. Domstolen räknade 
upp en rad arbetsuppgifter och konstaterade att de både till beskaffenhet 
och inriktning måste anses vara annorlunda än de arbetsuppgifter som 
tillhörde allmänna kontorsgöromål, d.v.s. som i huvudsak bestod av 
sortering och registrering. Det förelåg, menade domstolen, avsevärda 
skillnader mellan arbetsuppgifterna i ae två kretsarna och detta skulle 
gälla även om man inte betonade graden av självständighet och kraven på 
upplärningstid (AD 1993 nr 133). 

Som stöd för sin åsikt a tt arbetstagare i två olika turordningskretsar på 
länsstyrelsen - "allmänna kontorsgöromål, inklusive utskriftsarbete" 
respektive "assistenter vid handels- och föreningsregistren" - inte skulle 
anses ha jämförbara arbetsuppgifter, hänvisade domstolen till domen 
1993 nr 133 och fäste särskild vikt vid att gruppen assistenter där utförde 
specialiserade arbetsuppgifter med anknytning till enhetens 
ärendehandläggning, vilka fordrade kunskap om den aktuella 
författningsregleringen. Vad sludigen gällde en handläggare, vilken 
såsom den ende på en enhet hade inordnats i en krets med 
"arbetsrättsuppgifter, disciplinära frågor", ansåg Arbetsdomstolen inte att 
hans arbetsuppgifter skilde sig så mycket från an dra handläggares, att det 
fanns anledning att placera honom i en särskild krets. Däremot var de t 
riktigt att placera en arbetstagare vid beredskaps - och räddningsenheten 
i egen krets (AD 1993 nr 13o). 

En ingenjör inom Luftfartsverket som hade placerats i en 
enmansturordningskrets ansågs inte i stället böra föras till en annan krets 
tillsammans med andra arbetstagare. De t kunde nämligen in te med fog 

. göras gällande att de arbetstagare som placerats där, utförde 
arbetsuppgifter som var i huvudsak jämförliga, oavsett om man såg till 
helheten eller till delmomenten i arbetstagarnas sysslor (AD 199? nr 
172). 

Fyra av de fem arbetstagare hos Televerket - nätingenjörer, apparatplanerare, 
fältprojektörer, kundservicetekniker och växelprojektörer - som tvisten i 
målet gällde, ansågs av domstolen ha placerats i fel k retsar, respektive ansågs 
felaktigt inte ha placerats i kretsarna för de arbetsuppgifter där arbetsbrist 
rådde (AD 1993 nr 220). De s.k. adjungerade ledamöterna, t.f. assessorer som 
var under utbildning vid kammarrätten ansågs ha arbetsuppgifter som var 
jämförbara med assessorernas. Det var därför ett turordningsbrott att inte säga 
upp dem samtidigt med assessorerna. En länsrättsfiskal ansågs däremot inte ha 
i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter med en kammarrättsassessor (AD 1996 
nr 48). Inplaceringen av en arbetstagare hos skattemyndigheten i en 
turordningskrets för vaktmästarsysslor ansågs vara riktig. Hans uppgifter 

497 AD 1993 nr 133 var en principiellt viktig dom eftersom domstolen i målet för första gången 
tolkade begreppet "i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter" vad gäller den stora grupp 
assistenter som ranns i statlig anstallning. 
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kunde "uppenbarligen inte" anses jämförbara med rutinmässiga 
arbetsuppgifter inom det administrativa området (AD 1996 nr 52). 
Turordningskretsen för personal med allmänna handläggaruppgifter inom det 
allmänna arbetsgivarpolitiska området ansågs ha bort omfatta flera 
arbetstagare än Arbetsgivarverket hade placerat där. En arbetstagare som 
turordnats som specialist ansågs till exempel snarare ha arbetat som allmän 
handläggare. En delegationssekreterare ansågs inte ha i huvudsak jämförbara 
arbetsuppgifter med de kontaktpersoner för ett antal myndigheter som svarat 
för rådgivning och stöd i olika frågor. Detta hade bland annat att göra med 
att arbetet som delegationssekreterare var en chefsbefattning (AD 1996 nr 
54). Två arbetstagare hade arbetat med skogligt utredningsarbete, den ena 
mer med resultatredovisning (tidsmässigt bakåtsyftande) och den andra mer 
med konsekvensanalys (framåtsyftande). Domstolen konstaterade att de båda 
hade arbetat med samma grundmaterial, men endast den ene hade arbetat 
med konsekvensanalys och hanterat Huginsystemet. Mot bakgrund av att 3 § 
TurA-S borde ges en vidsträckt tolkning kom Arbetsdomstolen vid en samlad 
bedömning till den slutsatsen att de båda arbetstagarna haft i huvudsak 
jämförbara arbetsuppgifter (AD 1998 nr 50). 

I rättstillämpningen har gjorts det principiellt viktiga uttalandet att 
bestämmelsen i 3 § TurA-S bör ges en relativt vidsträckt tolkning. Detta 
följde enligt domstolen av att bestämmelserna i TurA-S byggde på 
anställningsskyddslagen vad gäller anställningstid, levnadsålder och kravet på 
tillräckliga kvalifikationer vid omplacering. Domstolen underströk att "ju 
snävare man tolkar uttrycket 'i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter' desto 
mer uttunnat blir det skydd för anställningen som följer av en arbetstagares 
längre anställningstid." Begreppet borde därför ges en relativt vid tolkning 
(AD 1992 nr 90, AD 1993 nr 85, AD 1993 nr 89). Att uttrycket "i huvudsak 
jämförbara arbetsuppgifter" gavs en relativt vidsträckt tolkning ansågs bäst 
överensstämma med grunderna för anställningsskyddslagen, eftersom 
arbetsgivarens intresse av en väl fungerande verksamhet togs tillvara genom 
kravet på att arbetstagare som endast efter omplacering kunde beredas fortsatt 
arbete måste ha tillräckliga kvalifikationer för det arbetet (AD 1999 nr 24). 

En intressant och viktig fråga är vilken betydelse en arbetstagares 
kvalifikationer skall anses ha vid inplaceringen i kretsar. Arbetsdomstolen har 
endast undantagsvis berört denna fråga, vilket förmodligen har att göra med 
att kvalifikationskrav sällan aktualiseras vid omplacering till arbetsuppgifter 
som utförts av en annan arbetstagare inom samma krets, eftersom dessa 
arbetsuppgifter skall vara av jämförbar beskaffenhet och inriktning med andra 
arbetsuppgifter inom kretsen. I det första målet om innebörden av begreppet 
"i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter" konstaterade Arbetsdomstolen att 
man hade att utgå ifrån de arbetsuppgifter som arbetstagarna utförde. I fallet i 
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fråga motiverade domstolen emellertid samtidigt uppdelningen i olika kretsar 
med att de arbetstagare som ingick i olika kretsar i allmänhet inte besatt 
samma ämneskunskaper, d.v.s. den fäste avseende också vid arbetstagarnas 
kvalifikationer (AD 1977 nr 41). I ett senare mål (AD 1992 nr 90) tillmätte 
domstolen betydelse åt arbetstagarnas kvalifikationer, såtillvida att den 
påpekade att arbetstagarna hade i det väsentliga samma utbildning och 
kompetens och således måste antas ha tillräckliga kvalifikationer i vart fall i 
anställningsskyddslagens mening för arbete vid vilken som helst av de båda 
enheterna. I AD 1993 nr 89 underströks emellertid återigen att syftet med 
den jämförelse som skulle göras inte var att klargöra om en arbetstagare hade 
kvalifikationer nog för att utföra en annan arbetstagares arbete. Syftet var 
endast att undersöka om berörda arbetstagares arbetsuppgifter var av 
jämförbar beskaffenhet och inriktning. I resonemangen kring jämförelsen av 
arbetsuppgifterna för två antikvariska arkitekter ingick vilken utbildning 
arbetstagarna i fråga hade. Avgörande för turordningsfrågan ansågs emellertid 
vara vilka uppgifter de faktiskt hade utfört (AD 1999 nr 24). 

I några senare mål har begreppet kvalifikationer återigen berörts. AD 1998 
nr 136 gällde frågan om tre tecknare som arbetade på ett museum hade i 
huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. Arbetsgivaren hävdade att det arbete 
som en tecknare utförde krävde sådan ämneskunskap att hennes 
arbetsuppgifter inte var jämförbara med en annan tecknares uppgifter. 
Domstolen fäste vikt vid att det inte framkommit att hon hade någon formell 
utbildning avseende det som hon illustrerade. Det hade inte ens påståtts att 
museet vid anställning av tecknare uppställt några särskilda kompetenskrav i 
detta avseende.498 I AD 1998 nr 50 konstaterade domstolen att två 
arbetstagare som sysslade med skogligt utredningsarbete vid 
Lantbruksuniversitetet utförde i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. 
Arbetsgivaren ifrågasatte emellertid även om den ene arbetstagaren hade 
tillräckliga kvalifikationer för att utföra den andres arbete. Arbetsgivaren 
menade att hans prestationer inte var tillräckligt goda och han hade liten 
förmåga att utföra kvalificerade utredningsuppdrag. Domstolen framhöll att 
sådana omständigheter var av den art som vanligtvis brukar anföras till stöd 
för uppsägning av skäl som hänför sig till arbetstagaren i fråga personligen och 
att ingen av parterna hade gjort gällande annat än att uppsägningen 
motiverats av arbetsbrist. Domstolen hade därför inte anledning att pröva 
annat än om uppsägningen av arbetstagaren stod i strid med 
turordningsreglerna. Den gick därefter över till en prövning av om 
arbetstagaren hade tillräckliga kvalifikationer och fann att så var fallet. Även i 
AD 1998 nr 88 närmade sig domstolen ett resonemang om vilka 

De olika arbetstagarna ansågs för övrigt ha i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. Se ovan. 
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kvalifikationer som krävdes för en arbetsuppgift. Frågan var där om ett visst 
karttekniskt arbete skulle föras till kretsen för allmänna 
kontorsarbetsuppgifter eller till kretsen för kartproduktion. Domstolen fäste 
vid avgörandet avseende vid att det arbete, som arbetstagaren utförde, utförts 
inte bara av personal som i likhet med henne själv hade särskild kartteknisk 
utbildning utan även av assistenter med enbart allmän kontorserfarenhet. 
Detta förhållande talade enligt domstolen för att hänföra arbetsuppgifterna 
till kretsen för allmänt kontorsarbete (AD 1998 nr 88). 

Ju fler och ju mindre kretsar som arbetstagarna delas in i, desto mindre 
genomslag får senioritetsprincipen och desto närmare till hands kan det ligga 
för arbetstagarsidan att ifrågasätta om indelningen i turordningskretsar 
egentligen är gjord med syftet att säga upp en viss arbetstagare eller på något 
annat sätt är otillbörlig. Arbetsdomstolen har i några fall haft att pröva om en 
indelning i kretsar på något sätt varit otillbörlig. 

I AD 1993 nr 89 hade en kontorschef vid en länsstyrelse ensam placerats 
i en krets i stället för i samma krets som en rad andra handläggare vid 
den administrativa enheten. Arbetstagarsidan menade att staten bland 
annat hade brutit mot turordningsbestämmelserna i lagen om offentlig 
anställning och i TurA-S genom att fastställa en turordningskrets där 
bara arbetstagaren i fråga ingick. Domstolen menade att det inte 
framgick något som tydde på att länsstyrelsens hantering av frågan had e 
dikterats av en önskan att kringgå anställningsskyadslagens 
bestämmelser. 

Ytterligare en gräns för möjligheterna att bestämma turordningskretsarnas 
utseende sätts på det stadiga området av 12 § LOA. Denna regel föreskriver 
att hänsyn vid bestämmandet av arbetstagares plats i turordning för 
uppsägning skall tagas till att myndigheten på ett riktigt sätt fullgör 
rättskipning- eller förvaltningsuppgift. 12 § LOA gäller oavsett om fråga är 
om att bestämma vilken turordningskrets en arbetstagare tillhör eller om att 
bestämma arbetstagarens plats i turordning med beaktande av dennes 
anställningstid (AD 1996 nr 48). 

Denna regel kom till när turordningsregler infördes i 
statstjänstemannalagen. Enligt förarbetena kunde det på grund av statens 
allmänna funktion och statsförvaltningens uppbyggnad finnas anledning att ta 
viss hänsyn också till andra omständigheter än anställningstid och 
levnadsålder. Vid bedömningen borde man sålunda kunna väga in 
angelägenheten att uppfylla medborgarnas anspråk på att myndigheten på ett 
riktigt sätt fullgjorde sina rättskipnings- och förvaltningsuppgifter, främst 
sådana uppgifter som innefattar myndighetsutövning. I det särskilda fallet 
kunde därför avsteg från huvudreglerna vara motiverade exempelvis av 
önskvärdheten att säkra en med hänsyn till verksamheten lämplig 
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sammansättning av arbetsstyrkan o.d.499 Vid tillämpningen av denna 
bestämmelse borde det inte bli fråga om att ta hänsyn till annat än klart 
påvisbara skillnader från vad som gällde enligt 22 § anställningsskyddslagen. 
Bestämmelsen borde med andra ord tillämpas med försiktighet. 

Innebörden av denna bestämmelse har prövats bara två gånger, nämligen i 
AD 1996 nr 48 och AD 1997 nr 33. I AD 1996 nr 48 gällde frågan bland 
annat om staten brast i sitt utbildningsansvar genom att säga upp ett antal 
länsrättsfiskaler under utbildning. Arbetsdomstolen menade att behovet av 
domare under utbildning måste vägas mot den efterfrågan som kunde förutses 
och att det i ett läge av överskott på assessorer, fanns det inget skäl att undanta 
fiskaler under utbildning från uppsägning. I AD 1997 nr 33 gällde frågan 
tillämpningen av TurA-S. 

9.1.4 Sammanfattning och kommentarer 
Turordningskretsarna har i förbundsavtalen gjorts snävare än enligt lagens 
regler. Kretsarna har i förbundsavtal med stort tillämpningsområde avgränsats 
till yrkesgrupper eller arbetsuppgifter. Det förekommer bestämmelser i 
avtalen som innebär att kretsarna har vidgats i förhållande till lagens regler. 
Sådana utvidgningar i ett avseende kombineras emellertid då med 
inskränkningar i ett annat avseende. 

Regler om snävare turordningskretsar än i anställningsskyddslagen 
förekommer såväl på LO-området inom den privata sektorn som inom 
kommunal och statlig anställning. 

De mest ingripande konsekvenserna för turordningen mellan 
arbetstagarna har reglerna i turordningsavtalet för anställda i staten om 
indelning i turordningskretsar efter i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. 
Reglerna i TurA-S skiljer sig från flertalet andra kollektivavtalsregler om 
indelning i turordningskretsar dels genom att de är mycket snävt bestämda 
och dels genom att kretsarna inte är på förhand definierade utan skall 
upprättas i den uppkomna situationen av arbetsbrist och inplaceringen i 
kretsar därvid skall bedömas från fall till fall. Ett viktigt förhållande är även att 
det har slagits fast i förarbetena att indelning i turordningskretsar endast skall 
gälla de arbetsuppgifter, där arbetsbrist föreligger. Avgörandena om 
innebörden av begreppet är individualiserade och svåra att generalisera 
utifrån. Ofta består avgörandet i att domstolen konstaterar att 
arbetsuppgifterna är olika respektive jämförbara. Att arbetsuppgifterna avgör 
vilka arbetstagare som skall tillhöra en turordningskrets, gör att 
arbetsledningsbeslut har ett betydligt större genomslag än när turordningen 
499 

Prop. 1974:174 s. 56. Prop. 1975/76:105 bilaga 2 s. 256. 
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upprättas enligt lag. Till skillnad från vissa kollektivavtal på LO-området som 
fastställer för vilka yrkesgrupper som turordningskretsar skall fastställas, är 
reglerna i TurA-S flexibla på så sätt att kretsarnas utseende kan variera från 
myndighet till myndighet eller från situation till situation. Detta ger större 
utrymme för godtycke och för att ovidkommande skäl beaktas vid 
bedömningen än med regler med fasta yrkeskategorier. 

Arbetsdomstolen har varit obenägen att förklara tillämpningen av 
kollektivavtalsregler om turordningskretsar som uttryck för ett kringgående av 
gällande bestämmelser, stridande mot god sed etc. Däremot har domstolen 
ställt krav på att en arbetsgivare som vill göra gällande att arbetstagarna bör 
indelas i turordningskretsar som endast omfattar någon_enstaka person, måste 
vara beredd att på ett övertygande sätt redogöra för motiven till detta. Det har 
ansetts stämma bäst överens med grunderna för anställningsskyddslagen att ge 
uttrycket "i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter" en relativt vidsträckt 
tolkning. 
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9.2 Arbetsplatsundersökningen 

I detta avsnitt skall redogöras för hur arbetsgivaren och de fackliga 
organisationerna på arbetsplatserna i den empiriska undersökningen använde 
sig av olika såväl lokala som centrala kollektivavtalsbestämmelser om 
turordningskretsar. Här skall också diskuteras effekter av olika sätt att dela in 
arbetsplatsen i turordningskretsar för anställningsskyddet för arbetstagare med 
lång anställningstid och hög ålder. Eftersom såväl kollek tivavtalsreglerna som 
verksamheternas uppbyggnad skiljer sig starkt mellan olika branscher, är 
framställningen nedan disponerad efter bransch. 

Som redan nämnts följdes på flertalet arbetsplatser i undersökningen 
lagens regler om indelning i turordningskretsar, d.v.s. indelningsgrunderna 
var arbetsgivare, driftsenhet — event uellt med sammanslagning av flera 
driftsenheter på samma ort - och avtalsområde. I vissa branscher med 
specialiserad yrkesutbildad arbetskraft på LO-området tillämpades emellertid 
avtalsregler om indelning i turordningskretsar. Andra regler än lagens följdes 
även av landstinget och kommunen, vilka följde turordningsbestämmelser i 
lokala kollektivavtal om indelning i snävare kretsar än lagens. De mest 
långtgående avvikelserna från lagens regler gjordes på de statliga 
arbetsplatserna, där turordningsavtalet för arbetstagare hos staten (TurA-S) 
tillämpades. 

9.2.1 Kollektivavtal på LO-området inom den 
privata sektorn 
På tre arbetsplatser i undersökningen gällde förbundsavtal som innehöll 
bestämmelser om indelning i turordningskretsar efter yrkesgrupper. På 
Måleriet i undersökningen fanns emellertid bara två av de i förbundsavtalet 
nämnda yrkeskategorierna anställda, nämligen byggnadsmålare och lärlingar, 
så en kretsindelning efter yrkesinriktning blev inte aktuell. För lärlingar fanns 
en särskild skyddsregel i avtalet och de övriga anställda tillhörde alltså samma 
yrkesgrupp. I fallet i fråga följdes anställningstid och ålder utan undantag vid 
uppsägningarna. Avtalet som föreskrev att turordningen skulle fastställas 
särskilt för vart och ett av yrkesområdena målare, materialarbetare, järnmålare 
och övriga arbetare (6 § 1 st. måleriavtalet), brukade emellertid enligt uppgift 
från båda parter följas till punkt och pricka. Kategorierna fanns kodade i 
semesterkassan och det enda område, där det någon gång kunde vara svårt att 
dra gränsen var mellan service- och materialarbetare.(Målarna) 
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På Elfirman ingick alla elektriker enligt förbundsavtalet i samma 
turordningskrets, men i de lokala förhandlingarna hade arbetsgivaren, som var 
rädd att kompetens skulle gå förlorad i företaget, förordat en snävare 
indelning i tre kompetensområden: tele-, industri- och övriga installatörer 
(tele och industri var de mest attraktiva för arbetsgivaren).(ag) Förbundet 
hade emellertid inte accepterat någon indelning utöver den som fanns i 
förbundsavtalet. Ombudsmannen menade att det alltid hade gjorts försök 
från arbetsgivarnas sida att göra indelningar i mindre turordningsenheter och 
att risken var att detta skulle komma att öka i framtiden. Den tekniska 
utvecklingen skulle kunna tvinga fram indelningar, eftersom arbetet på 
elsidan blev mer och mer komplicerat.(SEF) Arbetsgivaren gjorde i stället 
undantag enligt frikvotsregeln.500 

Den tredje arbetsplatsen där en indelning i turordningskretsar efter 
yrkesgrupper föreskrevs i förbundsavtalet var Byggföretaget. 
Bemanningsplanen på Byggföretaget gav stöd för neddragning av åtta 
betongarbetare. Enligt byggnadsavtalet delades byggnadsarbetarna in i trä-
och betongarbetare, murare och kranförare. Betongarbetarna utgjorde 
följakdigen enligt avtalet en egen turordningskrets och kunde därför inte 
omplaceras till andra arbetsuppgifter, om inte några vakanser fanns. En 
byggnadsarbetare som hade dubbel kompetens, t.ex. en kranförare som hade 
kompetens även som träarbetare, kunde enligt arbetsgivaren få behålla sin 
anställning som träarbetare, när det rådde arbetsbrist bland kranförare, (ag) 
Såväl yrkesgrupp som turordningsområde fanns angiven på varje 
byggnadsarbetares anställningsbevis. (Byggnads) 

9.2.2 Allmänna Bestämmelser 
Som framgår ovan innehåller Allmänna Bestämmelser 98 en delegationsregel 
med rekommendation till de lokala parterna om hur avvägningen mellan de 
olika intressena skall göras vid indelningen i turordningskretsar. 

I undersökningen ingick tre kommunala eller landstingskommunala 
arbetsplatser — Landstingskontoret, Sjukhuset och Kommunen. Rosengård var 
ett privat vårdhem, som emellertid hade hängavtal med Kommunen och 
därmed också tillämpade Allmänna Bestämmelser. 

Inom den förvaltning där Landstingskontoret ingick, fanns ett mycket stort 
antal driftsenheter, men man hade trots detta i det lokala avtalet behållit hela 
förvaltningsområdet som en krets. Diskussioner hade ett par år tidigare förts 
om att ändra det lokala avtalet och låta varje basenhet utgöra en driftsenhet, 
men SKTF hade motsatt sig en sådan förändring, eftersom det bara brukade 

Se såväl kapitel 5 om anställningstid och ålder som kapitel 7 om frikvotsregeln. 
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finnas en eller ett par administrativa tjänster på varje basenhet. En 
kretsindelning efter basenhet skulle därför innebära att antalet 
omplaceringsmöjligheter för den administrativa personalen kraftigt 
minskade. (SKTF) 

På Landstingskontoret hade arbetsgivaren föreslagit den fackliga 
organisationen en lokal överenskommelse om turordningen, som skulle 
innebära att området för arbetsbristen skulle göras så snävt som till bara 
assistenter och kanslister och att dessa grupper därefter skulle bilda var sin 
krets. (SKTF) SKTF vägrade emellertid ingå ett sådant avtal och i stället 
upprättades en turordningskrets för hela administrationen utom cheferna, 
d.v.s. även medlemmar i SSR och en handfull sjuksköterskor, 
administrationen på klinikerna, nämligen läkarsekreterare, 
bemanningsassistenter och ADB-sekreterare. SKTF vek inte av från sitt krav 
på att alla dessa kategorier skulle ingå i kretsen. Arbetsgivaren accepterade, 
eftersom han visste att han skulle klara av att nå sitt mål ifråga om 
uppsägningarna genom att driva kraven på att de som blev kvar måste ha 
tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som återstod, (ag) Yt terligare 
ett skäl till att arbetsgivaren accepterade SKTF:s lösning var att ett 
fallskärmsavtal skulle ha utlösts om vissa av de övertaliga assistenterna hade 
sagts upp. Alla som blev uppsagda efter minst sjutton års anställning fick 
nämligen vederlag enligt AGF, Avgångsförmåner för kommuner och 
landsting. Personalchefen menade att sådana avtal skrevs "på den tiden när 
man trodde att de aldrig skulle utlösas." Vederlagen skulle i detta fall ha 
kostat arbetsgivaren flera miljoner kronor. Alla anställda med så lång 
anställning fick därför behålla sina anställningar, (ag) Personalchefen menade 
att det var bra att förhandla om turordningsfrågor med de fackliga 
organisationerna, eftersom de tog fram saker ur olika synvinklar. Den fackliga 
organisationen hade inte heller mycket att sätta emot, utan det enda de kunde 
göra den här gången var att säga nej till en avtalsturlista och förhala processen 
så att saker hann hända, (ag) 

På Sjukhuset berodde arbetsbristen på indragna medel. Samtidigt gjordes 
nedskärningar på den psykiatriska kliniken som en följd av att de äldre 
patienterna hade förts över från landstinget till kommunen. (SKAF) E ftersom 
det var dyrbart att göra uppsägningar, när AGF utgick med 60 procent av 
lönen, hade arbetsgivaren i det längsta försökt undvika att säga upp någon, 
men nu ansågs det nödvändigt att göra uppsägningar, (ag) Uppsägningarna 
gällde bara ett av förvaltningsområdena. Försörjningsförvaltningen, som var 
en egen förvaltning och därmed ett "eget LAS-område", d.v.s. en egen 
turordningskrets, hölls ännu utanför nedskärningarna. Dit hörde 
ambulansförare, städare, kökspersonal och vaktmästare. (SKAF) Arbetsbrist 
rådde vidare denna gång bara på SKAF:s område. Detta berodde bland annat 
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på att det området var volymmässigt störst. Utbudet av sjuksköterskor var 
mindre, och därför fanns på SHSTF:s avtalsområde fortfarande luckor i 
organisationen. Efter husläkarreformen fanns ett tiotal vakanser. 
Sjuksköterskorna var dessutom yngre än SKAF-personalen och det innebar att 
det bland dem fanns en rad föräldraledigheter.(ag) 

På Sjukhuset gällde ett lokalt "LAS-avtal", vilket enligt personalchefen var 
"ålderstiget" och i överensstämmelse med Allmänna Bestämmelser gjorde hela 
den geografiskt vidsträckta sjukvårdsförvaltningen till ett och samma 
turordningsområde. Försörjningsförvaltningen utgjorde ett annat "LAS-
område". Arbetsgivaren ingick en överenskommelse med den lokala fackliga 
organisationen om en särskild avvikelse till förmån för en grupp skötare. I det 
lokala avtalet skapades en egen turordningskrets för skötarna på den 
psykiatriska kliniken. Den kliniken hade nämligen speciella förutsättningar. 
Man hade byggt upp ett särskilt arbetssätt där, som gjorde att det var svårt att 
röra sig mellan den och andra kliniker. Den psykiatriska kliniken var relativt 
ung som klinik och hade yngre personal med kortare anställningstider än 
andra kliniker. Utan överenskommelsen om ett eget turordningsområde för 
kliniken skulle alla anställda där ha blivit uppsagda, (ag) Den fackliga 
organisationen accepterade avtalet för att den psykiatriska verksamheten inte 
skulle tömmas på personal.(SKAF) Organisationens företrädare menade att 
det inte väckte några känslostormar bland personalen att man gjorde den 
psykiatriska kliniken till en egen krets. De som arbetade där ville göra det och 
de som inte arbetade där ville inte göra det.(ag) 

De aktuella neddragningarna gällde undersköterskor, barnsköterskor och 
skötare. Området för arbetsbristen avgjordes av verksamhetsplaner, som 
upprättades av varje basenhet. Arbetsgivaren hade samverkat lokalt med den 
fackliga organisationen och skapat en ny personalstat, nya befattningar och 
nya scheman. Basenheterna kunde få hjälp av en intern arbetsförmedling. 
Man gick i princip efter anställningstid, men inte alltid. Om en basenhet till 
exempel bestämde sig för att dra in en undersköterska på halvtid med de 
arbetsuppgifter som hon hade, och det fanns tre halvtider, följde man 
anställningstiden för att avgöra konkurrensen dem emellan. Själva 
övertaligheten, omplaceringarna, behandlades sedan gemensamt för hela 
sjukvården.(ag) 

Personalchefen på Sjukhuset menade att så länge man inte kunde hävda 
kompetensfrågor gick man på anställningstid, eftersom det upplevdes som 
mest rättvist av alla.(ag) Han menade att enskilda basenheter givetvis ibland 
önskade bli av med personal, t.ex. rehabiliteringsfall o.d., men att sjukvården 
som sådan inte blev av med problemet därmed. Om arbetsgivaren hamnade i 
den situationen att han skulle vilja säga upp någon av personliga skäl, fick det 
också bli en sådan uppsägning. Eftersom det fanns ett allmänintresse av att 
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landstinget skötte verksamheten och man hade ögonen på sig, var 
arbetsgivaren noga med att följa reglerna. 

I den kommun, där Hemtjänsten var belägen, hade arbetsgivaren ingått en 
lokal överenskommelse med SKAF om att driftsenheterna i stället för 
förvaltningsområdet skulle vara turordningskretsar för de verksamheter som 
bedrevs vid fasta driftsenheter. Kretsar upprättades därför för varje 
resultatenhet för de tre yrkeskategorierna vårdbiträden, undersköterskor och 
terapibiträden, vilka enligt ett lokalt avtal hade var sitt "LAS-område". 
Anställningstiden i kommunen var därefter avgörande för 
turordningen. (SKAF) 

"Om man har övertalighet på en stuga, så är det de som har kortast 
anställningstid på den stugan som får gå. Det kan innebära att någon 
med lång anställningstid får gå, men SKAF är med på att vi gör så. 
Annars skulle det bli en cirkus utan like. (...) Det är bra for kontinuiteten 
i vården att man gör så. Men lärarförbundet skulle aldrig gå med på 
det."(ag) 

För hemtjänsten, som inte bedrevs vid en fast driftsenhet, gällde emellertid 
hela kommunen som en turordningskrets.(ag) De tre yrkeskategorierna -
vårdbiträden, undersköterskor och terapibiträden - hade var sitt "LAS-
område". (ag) Inom SKAF lokalt hade det inför personalminskningarna förts 
diskussioner om möjligheten att upprätta en särskild krets för de 
nattarbetande, vilket enligt den fackliga organisationen skulle ha gjort 
förfarandet svårare för arbetsgivaren.(SKAF)501 

På det privata sjukhemmet Rosengård, som hade ett hängavtal till 
landstingets AB -94, ingick alla anställda enligt en lokalt överenskommelse i 
en och samma krets oberoende av såväl avtalsområde som yrkesbeteckning. 
Gångbiträden som var organiserade i SKAF kunde t.ex. omplaceras till 
receptionen, där de anställda normalt var organiserade i SKTF.(SKAF)502 

9.2.3 TurA-S 
På de tre statliga arbetsplatserna tillämpades reglerna om indelning i kretsar 
enligt TurA-S. Personalchefen på Myndigheten var positiv till dessa med den 
arbetsgivarvänliga tolkning de hade fått i Arbetsdomstolen. Hon menade att 
om arbetsgivaren inte lyckades hävda sina intressen via TurA-S utan klagade 

Detta är den enda indelning efter arbetstider som diskuterades på arbetsplatserna i 
undersökningen. På den Städflrma som fick utgå ur undersökningen tillämpades en 
indelning efter dag- och kvällsarbete. Arbetsgivaren ville gå längre och ha en krets för dem 
som arbetade åtta timmar om dagen och en annan för dem som arbetade kortare tider. 
Gränserna för möjligheterna till omplacering sattes därigenom endast av kravet på 
tillräckliga kvalifikationer. 
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på bestämmelserna där, var det ett uttryck för flathet från arbetsgivarens 
sida.(ag) På Myndigheten hade arbetsbrist uppstått för såväl handläggare som 
assistenter när verksamheten på en avdelning skulle övergå till kommunen. 
Samtidigt skulle allmänna nedskärningar göras som ett resultat av en 
omfattande datorisering. Arbetsuppgifterna på Myndigheten hade 
rangordnats i viktighetsordning och det hade uppstått arbetsbrist på de 
arbetsuppgifter som ansågs minst viktiga inom områdena administration och 
inköp. Två turordningskretsar bildades, nämligen "Handläggare för 
administration och inköp" och "Allmänna konto rsgöromåT. 
Statstjänstemannaförbundet hade velat bredda kretsen för allmänna 
kontorsgöromål och inkludera fler assistenter i den. Arbetsgivaren var 
emellertid ovillig att göra det. Personalchefen menade att man hade "letat i 
hela huset efter allmänna kontorsgöromål" men ansett att de omplaceringar 
som då kunde bli aktuella, skulle kräva alltför långa inskolningstider. För 
arbetsgivaren var tre månaders inskolningstid acceptabel, men den fackliga 
organisationen ansåg att det borde vara sex månader. 

Den sedvanliga gången i förhandlingar om uppsägning på grund av 
arbetsbrist beskrevs av SACO-representanten på Myndigheten på följande 
sätt: Organisationens utgångspunkt var att personalen skulle delas in i endast 
tre kretsar - assistenter, handläggare och chefer - eftersom detta innebar en så 
liten avvikelse från anställningsskyddslagen som möjligt. Arbetsgivaren 
däremot ville ha ett mycket stort antal kretsar. Både de lokala och de centrala 
förhandlingarna brukade sluta i oenighet. I det läget tillämpade arbetsgivaren 
sin regel och därefter försökte arbetstagarorganisationen att ogiltigförklara 
uppsägningarna.503 Statstjänstemannaförbundets representant beskrev 
tillvägagångssättet för att fastställa turordningskretsarna på följande sätt: 

"Det finns ingen enhedig klassificering av arbetsuppgifter. Varje enhet 
gör sin klassificering och då skriver man förstås på den enheten, att 
vederbörande har mera kvalificerade uppgifter än de egendigen har, om 
man vill behålla dem (...)Är man bra på att tala för någon så räcker 
det(...)Fackliea ombud räddar sitt eget skinn, när de inte drar in folk 
med enklare Kontorsgöromål från sin egen avdelning(...) Man resonerar 
och det blir flytande gränser. Manplocfc ar in dem i rä tt fack, så a tt man 
skall fa ut rät t folk i slutändan."(ST) 

De fackliga företrädarna menade att organisationen inte fick relevant 
information och därför inte visste, vilka arbetsuppgifter alla de anställda 
utförde.(ST) Så till exempel ställde organisationen sig frågande till varför vissa 
personer, som tidigare hade funnits på listan "enklare kontorsgöromål" inte 
längre fanns där. Från början hade 25—30 arb etstagare varit placerade i den 

SACO-representanten återger läget på den tiden när uppsägningar inom staten fortfarande 
kunde ogiltigförklaras, d.v.s. fram till 1994 års ändringar i lagen om offentlig anställning. 
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kretsen, men arbetsgivaren hade minskat kretsen till tretton personer. (ST) 
Det var hårfina skillnader mellan de olika grupperna "enklare 
kontorsgöromål" och "specialassistenter".(SACO) Vad gällde 
handläggargruppen menade SAC0:s företrädare att de tre uppsagda 
handläggarna hade blivit alltför lågt klassade. Organisationen hade haft som 
krav att alla handläggare på området skulle utgöra en krets. Arbetsgivaren 
hade emellertid sållat bort chefssekreterare, registratorer och ADB-kunniga 
från kretsen. Enligt SACO:s representant hade dessutom de yngre i 
handläggarkretsen av arbetsgivaren påverkats till att flytta från de 
arbetsuppgifter som nu omfattades av arbetsbristen till andra uppgifter. 
Arbetsgivarens bearbetning av de yngre hade börjat ett år tidigare, när man 
förstod att nedskärningar skulle komma att göras inom den kretsen som de 
tillhörde. (SACO) Två av de äldre hade stannat kvar på avdelningen för att 
avsluta sina ärenden "som de plikttrogna statstjänstemän de var." En intern 
diskussion om vad som var det minst onda - att kräva att kretsen skulle 
utvidgas och därmed de yngre sägas u pp eller att låta kretsen förbli snäv och 
de äldre sägas upp - hade förts inom SACO. 

Nio personer som hade blivit placerade i turordningskretsen för "enklare 
kontorsgöromål" blev uppsagda. De var alla kvinnor.504 Sex av dem hade mer 
än tjugo års anställningstid; de övriga tre hade mer än 10 år. 

"De som får gå nu det är de som skrev av, gjorde vackra handlin gar och 
arkiverade. Det känns svårt när man ska säga upp dem med så lång 
anställningstid, men man måste ju tänka på verksamheten."(ag) 

I gruppen handläggare hade tre personer blivit uppsagda. Gruppen hade från 
början bestått av femton personer av vilka nio var män, men de tre uppsagda 
var alla kvinnor. Två av dem hade mer än tjugo års anställningstid. 

På Flyktingförläggningen tillämpades en kollektivavtalsbestämmelse om att 
Storstockholm skulle utgöra en krets för arbetstagare som hade "hoppat runt" 
och arbetat tillfälligt inom olika enheter, vid sidan av huvudregeln i TurA-S 
som föreskriver att turordningen skall upprättas hos myndigheten på den ort 
där arbetsbristen finns. I enlighet med detta utgjorde varje förläggning en 
turordningskrets. 

Bakgrunden till uppsägningarna på Flyktingförläggningen var att antalet 
förläggningsplatser skulle minskas kraftigt i hela landet. Antalet asylsökande 
hade minskat från 2.000 till 200 och den innevarande nedgångsperioden var 
den mest långvariga på mycket länge. Samtidigt gällde nya bestämmelser som 
tillät asylsökande att bo hos släkt och vänner, vilket minskade behovet av 
förläggningsplatser. Vid tidigare nedskärningar hade "osthyvelsprincipen" 

Två tredjedelar av de anställda på Myndigheten var kvinnor. 
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gällt, men nu hade nedskärningarna börjat gälla förläggningarna i sin helhet. I 
den aktuella nedskärningen skulle asylenheten och mottagningsenheten slås 
ihop och få en gemensam chef. Planeringen av neddragningarna på 
Flyktingförläggningen tog ett år i anspråk. Först bestämdes utseendet på den 
nya organisationen och därefter hur många anställda som skulle komma att 
behövas i varje "ruta", till exempel i utredningen eller vaktmästeriet. Hur 
många befattningshavare som skulle finnas i varje ruta framgick av 
bemanningsplanen. För en sektionschef, fem handläggare och nio vaktmästare 
fanns ingen plats i den nya organisationen. Arbetsbrist uppstod på dessa 
arbetsuppgifter. 

Turordningskretsar upprättades för 1/Sektionschefer, 2/ Handläggare, 
vilka arbetade med myndighetsutövning och vilkas uppgifter krävde 
socionomexamen eller lång erfarenhet av arbete inom verksamheten, 3/ 
Vaktmästare, i fråga om vilka det inte rådde några gränsdragningsproblem, 4/ 
Receptionist/växeltelefonist, för vilkas uppgifter ingen utbildning krävdes, 
men som skulle vara ansiktet utåt och ha vissa språkkunskaper, 5/ 
Administrativa gruppen/ekonomifunktioner, vilkas arbete var ansvarsfullt och 
innebar att ha hand om större penningsummor, 6/ Anställda på datasidan, 
vilka arbetade med bokning och registrering på PC.505 De anställda på detta 
område hade sinsemellan olika funktioner och två var mer kvalificerade än de 
övriga. Personalchefen menade att turordningskretsarna hela tiden ändrades 
med verksamheten men var relativt lätta att avgränsa med hjälp av 
anställningsbevisen, vilka innehöll beteckningar som "byråassistent ekonomi" 
eller "vaktmästare/chaufför" etc. 

Totalt fjorton personer blev uppsagda. Av dem var en sektionschef, fyra 
handläggare och nio vaktmästare. Samdiga hade fem — tio års anställning. Nio 
av de uppsagda var invandrare, vilket var fler än deras andel av de anställda. 

Bakgrunden till uppsägningarna på Forskningsinstitutet var 
nedskärningarna inom den stadiga sektorn. En styrgrupp hade tillsatts som 
skulle se över verksamheten och som hade fått ett minskningsuppdrag angivet 
i procenttal av antalet tjänster. All administration renodlades till en avdelning, 
som kom att bestå av sjutton tjänster. Fyra av dessa skulle tas bort. Förråd, 
postgång, bibliotek och de mindre kvalificerade sekreteraruppgifterna skulle 
ses över. Inom forskningen skulle sekreterarna och delar av det tekniska 
forskningsstödet, d.v.s. disken, minskas med tre tjänster. Sammanlagt skulle 
sju tjänster försvinna. 

Under förhandlingarna kom man fram till turordningskretsar för 1/ 
Okvalificerat sekreterararbete, 2/ Arbete som institutionssekreterare, 3/ 

På denna arbetsplats indelades alla anställda i turordningskretsar. Utgångspunkten för TurA-
S är annars att endast de områden där arbetsbrist råder, Dehöver indelas i kretsar. 
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Förrådsarbete, 4/ Biblioteksarbete och 5/ Informationssökning. De två 
sistnämnda kretsarna gällde båda biblioteksarbete, men 
informationssökningen betraktades som mer kvalificerad än övrigt 
biblioteksarbete. För informationssökningen krävdes språkkunskaper, 
kunskap om forskningsarbete, kunskap om databaser och 
biblioteksutbildning. 

Personalchefen ansåg att de vaktmästare som arbetade med 
förrådshantering borde ingå i samma krets, men den fackliga organisationen 
hade enligt hans uppfattning velat göra kretsen så snäv att den omfattade bara 
en vaktmästare. Personalchefen antog att det hade med personliga 
förhållanden att göra.(ag) Den fackliga företrädaren menade att den av de två 
vaktmästarna, som hade längst anställningstid ville bli uppsagd, eftersom han 
vantrivdes och såg uppsägningarna som en möjlighet att komma bort från 
arbetsplatsen. Hon menade att arbetsgivaren hade varit småaktig som inte 
låtit honom bli uppsagd. (ST) 

Sekreterarna delades in i två kretsar. Flertalet sekreterare ingick i den krets 
som benämndes institutions- och projektsekreterare och som innebar 
kvalificerade uppgifter med ekonomisk uppföljning, rapportredigering och 
sammanträdesprotokoll. I en annan krets, som omfattade enklare 
arbetsuppgifter såsom telefonbevakning, utskrifter, kopiering och 
beställningar, ingick ett fåtal personer, vilka enligt personalchefen inte skulle 
kunna sköta uppgifterna som institutions- och projektsekreterare, (ag). Den 
fackliga företrädaren menade att de två kvinnorna med enklare 
kontorsuppgifter hade småplocksjobb som t.ex. tidkortsredovisning och 
förmodligen inte hade kunnat ta över alla arbetsuppgifter som en 
institutionssekreterare måste kunna sköta. Bland annat skulle de antagligen 
inte ha klarat tidspressen. En institutionssekreterare måste dessutom vara 
öppen och vilja ha kontakt med folk och de två hade "lite svårt att umgås". 
De båda hade längre anställningstider än institutionssekreterarna och 
arbetsgivaren kunde helt enkelt sägas h a gjort två olika kretsar för att bli av 
med dem. De ville inte arbeta så som arbetsgivaren ville. De ville i nte ställa 
upp på allt utan var besvärliga. (ST) 

Efter förhandlingarna och indelningarna i turordningskretsar drogs 
emellertid varslet för vaktmästaren tillbaka. Arbetsgivaren ansåg att 
sårbarheten i organisationen blev alltför stor med bara en vaktmästare. En 
institutionssekreterare fick behålla sin anställning, eftersom hon kunde 
omplaceras till en vakans efter en avgång. Slutresultatet var att en 
bibliotekarie, två sekreterare, ett ekonomibiträde och en vaktmästare blev 
uppsagda. Alla de uppsagda förutom en hade mer än tjugo års anställning 
bakom sig och personalchefen beklagade att man måste säga upp anställda 
med så långa anställningstider, men det blev resultatet med de direktiv som 
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givits. De senast anställda var forskarpersonal, men att ta av forskarna skulle 
vara att "hugga huvudet av sig själv", eftersom det var för forskarna som 
institutet fick anslag. 

På Forskningsinstitutet var majoriteten av de anställda män, men fyra av 
de fem uppsagda var kvinnor. De uppsagda kvinnorna hade blivit placerade i 
turordningskretsar för okvalificerade sekreterare, bibliotekarier och 
ekonomibiträden.506 

9.2.4 Sammanfattning och kommentarer 
På arbetsplatserna på LO-området med anknytning till byggsektorn 

upprättades turordningskretsen efter yrkesområde. Indelning i 
turordningskretsar efter yrkesgrupper innebar ett alternativ till användning av 
lagens regler om omplacering med krav på tillräckliga kvalifikationer. Inom 
de branscher där indelning efter yrkesutbildning förekom i förbundsavtal, 
föreföll andra kvalifikationskrav i stort sett inte att diskuteras. 

En indelning i turordningskretsar efter yrkesgrupper innebar en 
inskränkning av senioritetsprincipens genomslagskraft i förhållande till lagens 
regler. De innebar samtidigt en förenkling jämfört med individuella 
prövningar enligt regeln om tillräckliga kvalifikationer. Risken för 
ovidkommande hänsyn var minimerad med denna typ av kretsindelning. 
Arbetsgivaren försökte på ett par av de arbetsplatser där indelning efter 
yrkesgrupp föreskrevs i kollektivavtal att driva fram en mer långtgående 
kretsindelning än den som fanns i förbundsavtalen. Även arbetsgivarens 
förslag baserade sig på yrkesgrupper, men dessa hade gjorts snävare än i 
avtalet. 

I praktiken följde även kretsindelningen inom kommun och landsting 
yrkesområden eftersom olika yrkesgrupper där utgjorde olika avtalsområden 
och därmed olika, ibland mycket snävt definierade kretsar. På arbetsplatserna 
inom såväl landsting som kommun hade även snävare kretsar än 
avtalsområdet i vissa fall tillämpats. En viss typ av vård eller driftsenheter hade 
då fått bilda turordningskrets. Detta innebär att man påverkar räckvidden för 
rätten till omplacering och att kvalifikationskravet i 22 § 
anställningsskyddslagen mera sällan än annars blir aktuellt. Inom vården och 
omsorgen kan det också få som konsekvens att kontinuiteten i verksamheten 
ökar i och med att de anställda inte omplaceras till andra driftsenheter etc. Ett 
privat sjukhem med hängavtal till allmänna bestämmelser avvek från de övriga 
arbetsplatserna inom vården genom att tillämpa samma turordningskrets för 

Inga invandrare fanns anställda på Forskningsinstitutet. 
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alla anställda. Därigenom kom i stället regeln om krav på tillräckliga 
kvalifikationer att tillämpas. 

På de arbetsplatser där staten var arbetsgivare tillämpades det statliga 
turordningsavtalet, som föreskriver att arbetstagarna skall indelas i 
turordningskretsar efter i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. Genom att 
man på de statliga arbetsplatserna indelade arbetstagarna efter arbetsuppgifter 
i den uppkomna situationen till skillnad från att arbetsuppgifterna var på 
förhand klassificerade, ökade utrymmet för godtycke eller diskriminering. Ju 
mindre kretsarna gjordes, desto större blev utrymmet för särbehandling av 
individuella arbetstagare. I och med att turordningskretsarna anpassas efter 
den uppkomna situationen är risken för att arbetsgivaren skall låta sig styras 
av ovidkommande skäl uppenbar. I och med att kretsindelningen utgick från 
arbetsuppgifter i stället för kvalifikationer ökar risken dessutom för att 
organisatoriska åtgärder skall vidtagas i förväg för att åstadkomma ett lämpligt 
resultat vad gäller placeringen i turordningskretsar. 
Uppsägningar enligt reglerna i TurA-S medförde på arbetsplatserna i 
undersökningen med några undantag att de som utförde de arbetsuppgifter 
som ansågs minst kvalificerade blev uppsagda. Det innebar uppsägning av 
anställda med mycket långa anställningstider, av kvinnor mer än av män och 
av invandrare när invandrare fanns bland de anställda. 
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10 Avtalsturlistor 

Som visats i kapitel 6 ger kravet i 22 § anställningsskyddslagen på tillräckliga 
kvalifikationer ett relativt stort utrymme för att göra avsteg från turordningen 
efter anställningstid och ålder vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Vissa 
situationer där uppsägningar skulle kunna anses vara önskvärda eller 
nödvändiga faller emellertid klart utanför de möjligheter som lagens regler 
ger. Sådana situationer är att arbetsgivaren önskar 
1/ behålla de bästa av flera tillräckligt kvalificerade arbetstagare, t.ex. bara 
dem som är tillräckligt kvalificerade för att omedelbart behärska de nya 
arbetsuppgifterna 
2/ behålla en arbetsgrupp eller en enhet intakt för att säkerställa kontinuitet i 
verksamheten mm 
3/ säga upp de äldsta på grund av faktorer som hänger ihop just med deras 
ålder 
4/ säga upp en arbetstagare därför att hon på något sätt är misshaglig, t.ex. för 
att hon är besvärlig, illojal eller har mycket frånvaro eller andra liknande skäl, 
om regeln med krav på tillräckliga kvalifikationer av olika skäl inte kan 
användas507 och bristerna inte heller är tillräckliga för en uppsägning av 
personliga skäl. 

Om arbetsgivaren i någon av dessa situationer eller annars508 vill uppnå ett 
visst resultat i fråga om uppsägningarna och anser att anställningsskyddslagens 
och eventuella kollektivavtals möjligheter är uttömda, kan han försöka förmå 
den lokala fackliga organisationen att ingå en lokal överenskommelse - en 
avtalsturlista — om turordningen mellan arbetstagarna.509 Med avtalsturlista 

Detta kan till exempel anses vara fallet om det är tal om personliga egenskaper av den typ 
som normalt inte beaktas i turordningssammanhang när arbetsgivaren följer lagens regler 
eller om bevissvårigheter föreligger, vilka egenskaper som skall anses inte beaktas i 
turordningssammannang är oklart. Se avsnitt 6.1.3. 
Arbetsdomstolen har pekat på det viktiga förhållandet att de lokala parterna i en 
arbetsbristsituaiton givetvis kan ha intresse av att komma fram till en överenskommelse av 
kollektivavtals natur om en turordningslista, även om det är lagens turordningsbestämmelser 
som tillämpas (AD 1983 nr 77). Ett sådant skäl kan vara att en överenskommelse har större 
legitimitet än ett ensidigt beslut av arbetsgivaren. 

509 
En möjlighet som alltid står till buds för arbetsgivaren i dessa situat ioner är att föreslå en 
eller flera arbetstagare ett enskilt avtal o m att de skall säga upp sig mot vederlag. Denna 
möjlighet nämndes redan av Åmanutredningen som framnöll att det låg i sakens natur att 
parter, som var överens om att en anställning skulle upphöra, skulle kunna träffa avtal om 
uppsägningstid och ekonomisk gottgörelse även om uppgörelsen inte följde lagens 
föreskrifter (SOU 1973:7 s. 138). Hinder skulle till exempel inte möta mot att det i det 
enskilda fallet träffades avtal om ekonomisk avlösning av en arbetstagare som hade nära till 
pension för att fortsatt anställning skulle kunna beredas t.ex. en yngre arbetstagare med stor 
Försörjningsbörda (SOU 1973:7 s. 189). 
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avses ett kollektivavtal mellan arbetsgivaren och den lokala 
arbetstagarorganisationen om turordningen vid uppsägning på grund av 
arbetsbrist, som ingås för ett enskilt tillfälle i en situation när uppsägningar väl 
har blivit aktuella. 

10.1 Rättsreglerna 

I detta kapitel skall undersökas hur anställningsskyddet för arbetstagare med 
lång anställningstid och hög ålder påverkas av att arbetsgivaren och den lokala 
arbetstagarorganisationen träffar avtal om turordningen mellan arbetstagarna 
inför förestående uppsägningar, d.v.s. ingår en avtalsturlista. Först diskuteras 
vilka krav som ställs på kompetens och form för att en avtalsturlista skall vara 
giltig. Därefter behandlas krav på innehållet i en giltig avtalsturlista. 

10.1.1 Allmänt om rättsverkningarna av avtalsturlistor 
En avtalsturlista skiljer sig i fråga om sina rättsverkningar väsendigt från en 
turordning som har upprättats ensidigt av arbetsgivaren enligt lagens regler 
eller enligt turordningsbestämmelser i centrala eller lokala kollektivavtal, t.ex. 
med indelning i turordningskretsar efter yrkesgrupper. En arbetstagare kan 
inte föra talan om ogiltigförklaring eller skadestånd enligt 
anställningsskyddslagen med anledning av en uppsägning i enlighet med 
avtalsturlistan, utan de överväganden som ligger bakom innehållet i avtalet 
kan prövas bara på särskilda grunder. 

I och med att en avtalsturlista har upprättats, har man lämnat reglerna i 
anställningskyddslagen och deras systematik. I anställningsskyddslagens ställe 
träder kollektivavtalsrättsliga principer. Genom en avtalsturlista upphävs 
därmed den rätt som enligt uttalanden i förarbetena till 1974 års 
anställningsskyddslag var självklar för en skyddslagstiftning av detta slag, 
nämligen att den skulle innehålla bindande rättsregler, som gav de enskilda 
arbetstagarna "rättigheter som i sista hand kan hävdas vid domstol."510 

Det faktum att skyddet för anställningen på detta sätt byter karaktär i och 
med att en lokal överenskommelse har ingåtts, har givit upphov till en 
diskussion om ifall platsen i turordningen/rätten till företräde till fortsatt 
anställning skall anses vara en så kallad intjänad rättighet. Med intjänad 
rättighet brukar avses en förmån som en arbetstagare har arbetat in eller har 
varit tillförsäkrad enligt lag eller avtal och som den fackliga organisationen 

510 Prop. 1973:129 s. 155 och s. 191. 
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och arbetsgivaren inte kan förfoga över utan arbetstagarens godkännande.5111 
propositionen till 1974 års anställningsskyddslag diskuterades vilka rättigheter 
som skulle anses vara intjänade i denna mening.512 Utan medgivande av 
arbetstagaren ansågs då den fackliga organisationen inte kunna träffa avtal om 
att en anställning skulle upphöra med avgångsvederlag eller om att 
arbetstagaren skulle avstå från en intjänad uppsägningslön eller ett skadestånd 
på grund av en uppsägning. Avtal om turordningen till återanställning fick 
träffas av den fackliga organisationen, innan uppsägningar hade ägt rum.513 

När uppsägningar väl hade vidtagits, sågs d äremot rätten till återanställning 
som en sådan intjänad rättighet, över vilken den fackliga organisationen inte 
fick förfoga utan medgivande från den berörda arbetstagaren.514 Bland 
exemplen i förarbetena på intjänade rättigheter nämndes inte en arbetstagares 
plats i turordningen vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Det finns inte 
heller något annat stöd i lag eller förarbeten för att platsen i turordningen vid 
uppsägning skulle kunna ses so m en intjänad rättighet i den mening att en 
facklig organisation inte far förfoga över den. 

Även i förarbetena till medbestämmandelagen diskuterades frågan om 
huruvida den fackliga organisationens beslutanderätt skulle kunna komma i 
konflikt med enskilda arbetstagares rättigheter. Lagrådet underströk där att en 
organisation inte kunde anses behörig att sluta individualiserade avtal för en 

511 För att de fackliga org anisationerna skall kunna ingå ett avtal om en medlems intjänade 
rättighet krävs fullmakt av arbetstagaren. Se Lunning, Anställningsskydd, s. 67 med 
hänvisning till AD 1947 nr 13, 1958 nr 23 II, 1966 nr 2}, 1976 nr 5, 1984 nr 128 samt till 
Bergqvist, Rättegången i arbetstvister, s. 172 ff. 

512 Prop. 1973:129 s. 232. 
513 Prop. 1973:129 s. 266. Frågan aktualiserades i AD 1996 nr 12, där en statlig myndighets 

verksamhet hade övergått till ett bolag och detta hade gjort en överenskommelse mecf den 
fackliga organisationen om den framtida bemanningen i bolaget. En arbetstagare som inte 
placerats i den nya organisationen, gjorde gällande att överenskommelsen innebar ett 
Förfogande utan hans medgivande över hans företrädesrätt till återanställning. 
Arbetsdomstolen uttalade att eftersom den grundläggande förutsättningen för 
företrädesrättens inträde var uppsägning från arbetsgivarens siaa, kunde arbetstagaren inte ha 
haft någon företrädesrätt till återanställning förrän efter uppsägningen. 
Anställningsskyddslagen utgick från förutsättningen att parterna i ett kollektivavtal inte 
kunde förfoga över arbetstagarnas redan intjänade rättigheter (prop. 1973:129 s. 266), men 
lagstiftaren hade anvisat parterna möjligheten att före företrädesrättens inträde träffa avtal 
om avvikelser från anställningsskyadslagens bestämmelser om företrädesrätt till 
återanställning. Parter som utnyttjade denna möjlighet att träffa sådant avtal kunde 
uppenbarligen därigenom inte anses ha kringgått lagens regler. Förfarandet kunde 
följaktligen inte heller strida mot god sed på arbetsmarknaden. (Överenskommelsen gjordes 
innan övergångsdirektivet 77/187/EEG införlivats med svensk rätt). 
Det kan ifrågasättas om det över huvud taget varit lagstiftarens mening att man skulle kunna 
avtala bort företrädesrätten på detta vis. En utgångspunkt i 1974 års lag var att kollektivavtal 
med ändringar av lagens regler skulle kunna träffas på c entral nivå. Det förefaller sannolikt 
att de nämnda förarbetsuttalandena tagit sikte på bestämmelser i förbundsavtal om 
företrädesrätt och inte på en i en uppkommen situation ingången överenskommelse. 

514 Prop. 1973:129 s. 232. Se även specialmotiveringen till 25 § anställningsskyddslagen, prop. 
19/3:129 s. 266. 
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medlems räkning utan klart stöd i organisationens stadgar eller i 
bemyndigande av medlemmen själv. Lagrådet framhöll att särskild 
försiktighet var påkallad, när det gällde redan intjänade förmåner eller därmed 
jämförliga förhållanden och utgick ifrån att någon ändring av 
Arbetsdomstolens restriktiva praxis när det gällde organisationernas rätt att 
disponera över medlemmarnas rättigheter inte var åsyftad med 
medbestämmandelagen.515 

Att platsen i turordningen inte är en intjänad rättighet konstaterades även 
i ett senare betänkande, där detta faktum nämndes i samband med 
överväganden om de utanförståendes ställning, när den kollektivavtalsbärande 
organisationen ingick avtal om turordningen.516 Resonemang om intjänade 
rättigheter användes även i förarbetena till 1994 års ändringar i 
anställningsskyddslagen. Departementschefen hävdade där i sin 
argumentation för den regel som skulle ge arbetsgivaren rätt att göra 
undantag från uppsägning för två arbetstagare, att bestämmelserna i 22 § 
anställningsskyddslagen inte återspeglade den allmänt rådande uppfattningen 
om en avvägning mellan olika intressen i frågor om övertalighet. I stället gav 
regeln intryck av att en arbetstagare redan på grund av anställningstidens 
längd hade ett oavvisligt krav på fortsatt anställning. Platsen i turordningen 
kunde lätt uppfattas som något av en "intjänad rättighet". Det låg då nära till 
hands att felaktigt uppfatta ett åsidosättande av detta anspråk genom avtal 
som ett brott mot den enskildes rätt.517 

Begreppet intjänad rättighet har diskuterats i den arbetsrättsliga 
litteraturen. Källström har menat att det faktum att placeringen i 
turordningen inte betraktas som en intjänad rättighet är ett exempel på att 
utvecklingen gått mot ett alltmer uttunnat samband mellan den reala 
prestationen och den intjänade förmånen och att gränserna för vad som 
kräver samtycke från anställningsavtalets parter har blivit alltmer godtyckliga. 
Termen intjänad förmån blir missvisande, eftersom skyddet mot 
uppsägningar, som erhålls genom arbete i ett företag, inte skapar en 
oantastbar rätt för en enskild, medan rätten till återanställning däremot blir 
en intjänad förmån, trots att den uppstår genom uppsägningen och inte 
genom utfört arbete.518 

515 Prop. 1975/76 bil. 1 s. 490 och 532. 
516 SOU 1993:32 s. 508 ff. 
517 Prop. 1993/94:67 s. 44. 
518 Källström, Lokala kollektivavtal s. 102. 
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Även Eklund har diskuterat föreställningen om intjänade rättigheter.519 

Eklund, som för övrigt föredrar uttrycket oantastbar rätt, är kritisk mot 
förarbetsuttalandena om att återanställningsrätten skulle vara en intjänad 
rättighet efter det att uppsägningar har gjorts. Han menar bland annat att 
skälen för att göra 22 § anställningsskyddslagen dispositiv, nämligen att regler 
i lag inte kan förväntas ge ett rimligt och rättvist resultat i alla förekommande 
situationer, borde ha giltighet även för 25 § samma lag. Att göra 
företrädesrätten till återanställning till en oantastbar rätt för ett visst fall anser 
han vara ett för högt pris för det kollektiva systemets fasthet och överblick. 
Vidare menar Eklund att förarbetsuttalandena om återanställningsrätten som 
en intjänad rättighet strider mot det förhållandet att återanställningsrätten är 
dispositiv utan inskränkning enligt 2 § anställningsskyddslagen. Vid denna 
konflikt går lagtexten före motiven. Slutligen anser Eklund att det faktum att 
lagstiftaren utgår från att turordningskriterierna ej får vara otillbörliga eller 
rättsstridiga är nog hinder mot skrupelfria manovrar vid tillämpning av 
reglerna om företrädesrätt.520 

Flodgren har menat att det faktum att medbestämmandet som rättighet 
tillkommer den lokala fackliga organisationen men skall tjäna syftet att främja 
den enskilde arbetstagarens intresse, kan innebära att den enskilde befinner 
sig i en mycket utsatt situation ur rättssäkerhetssynpunkt.521 Detta kan inträffa 
till exempel då den enskilde arbetstagarens intresse kommer i kollision med 
det kollektiva arbetstagarintresset eller i en situation då organisationen helt 
enkelt väljer att inte bevaka hans intresse, vilket mycket väl kan inträffa om 
han t.ex. är oorganiserad. Det faktum att den fackliga organisationen inte är 
beroende av någon speciell fullmakt eller något speciellt medgivande från den 
enskilde arbetstagaren, när det gäller att göra upp med arbetsgivaren i frågor 
som rör den enskilde arbetstagaren, framstår ur rättssäkerhetssynpunkt som 
betänklig, med hänsyn till den stora betydelse det har för den enskilde att ha 
en anställning och att hans rättigheter gentemot arbetsgivaren hävdas på ett 
riktigt och energiskt sätt. 

10.1.2 Krav på form och kompetens för en giltig 
avtalsturlista 
Ett skydd mot att arbetstagarnas intressen eftersatts vid tillämpningen av 
skyddslagstiftning kan skapas dels genom kompetensregler som ställer krav på 

519 Eklund, Anställningsförhållanden vid företagsöverlåtelser, s. 285 ff. Se även Eklund, 
Turordning i koncernen s. 50. 
Eklund, Anställningsförhållanden vidföretagsöverlåtelsery s. 295 ff. 
Flodgren, Det lokala facket och medbestämmandet, s. 132. 
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viss kompetens hos dem som handhar reglerna och dels genom regler med 
krav på innehållet i sådana överenskommelser. Lagstiftaren har företrädesvis 
valt den första vägen vad gäller möjligheterna att ingå kollektivavtal om 
avvikelser från anställningsskyddslagens regler.522 Det faktum att avtal om 
avvikelser från lagens regler måste ingås på förbundsnivå sågs vid lagens 
tillkomst som en garanti för att medlemmarnas intressen inte skulle 
eftersättas. Denna "garanti" sattes ur spel redan i och med att förbunden 
delegerade rätten att ingå avtalsturlistor till de lokala parterna i samband med 
att anställningsskyddslagen trädde i kraft 1974 och är definitivt upphävd 
genom en lagändring år 1997, vilken innebar att kravet på att kollektivavtal 
om turordningen vid uppsägning måste ingås på central nivå, upphävdes.523 

En förutsättning för att ett lokalt avtal om avvikelse från lagens regler skall få 
ingås är emellertid även efter lagändringen att det mellan parterna i andra 
frågor gäller ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en sådan 
organisation eller att ett sådant avtal tillfälligt inte gäller. 

10.1.2.1 Krav på kompetens hos den avtalsslutande 
organisationen 

En viktig fråga är vilket skydd för arbetstagarnas intressen som finns i 
kompetensreglerna när de lokala parterna givits rätt att besluta om 
turordningen. Vilka krav ställs på den lokala arbetstagarparten vad gäller 
kompetens, jämbördighet och oberoende i förhållande till arbetsgivaren?524 

Vilka möjligheter att kontrollera eller överpröva lokalt ingångna avtal har 
förbunden? Har förbunden någon rätt att i stadgar eller kollektivavtal besluta 
att avtal om turordningen skall ingås eller godkännas på förbundsnivå? Finns 
det några rättsliga gränser för möjligheten att i stadgar eller kollektivavtal eller 
lokala överenskommelser delegera vidare rätten att ingå turordningsavtal? 

En första fråga är vem som har rätt att ingå ett lokalt avtal om 
turordningen. Av 6 § 2 st. medbestämmandelagen framgår att med lokal 

Henning har i Tidsbegränsad anställning, s. 521, framhållit att i fråga om de regler inom 
anställningsskyddet som innefattar det starkaste hotet mot ekonomin — uppsägningstid, 
turordning, användning av tidsbegränsade anställningsformer — har lagstiftaren överlåtit åt 
parterna att genom kollektivavtal Komma överens om en lämplig reglering. Henning har 
vidare i Arbetslivets flexib ilisering, s. 264, menat att system som bygger på mekanismer för 
samförstånd typiskt sett erbjuder en högre grad av flexibilitet än reglerade lösningar, även 
där de senare medger många olika alternativ. Sådana system har också ett försteg nar det 
gäller den konfliktbalanserande - legitimitetsskapande - funktionen hos en reglering. 

523 SFS 1996:1424. 
524 Källström anser i Lokala kollektivavtal, s. 1 64, att det i vissa fall är av stor betydelse at t de 

parter som träffar ett avtal med stöd av en delegationsregel är något så när jämbördiga. Om 
en överenskommelse träffas mellan parter som inte är jämbördiga på det sätt som förutsetts i 
reglerna, kan den lokala ö verenskommelsen betraktas som ett brott mot regeln. Huruvida 
den lokala överenskommelsen är ogiltig då, är emellertid enligt Källström oklart. 
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arbetstagarorganisation avses sådan sammanslutning av arbetstagare som är 
part i lokal förhandling med arbetsgivare. I motiven till 
anställningsskyddslagen anges att med lokal organisation först och främst skall 
förstås organisation inom företaget såsom företagsklubb eller liknande. Om en 
sådan saknas, tillkommer den lokala organisationens rättigheter 
avdelningen.525 Varken av anställningsskyddslagen eller av 
medbestämmandelagen framgår emellertid vem som har rätt att företräda 
organisationen som lokal part, utan sådana frågor regleras i den interna 
föreningsrätten. Kompetensregler kan finnas i en turordningsbestämmelse i 
kollektivavtalet eller i kollektivavtalets förhandlingsordning eller i förbundets 
stadgar.526 I praktiken är det vanligt att den fackliga förtroendeman som har 
ställningsfullmakt som t.ex. ordförande för den lokala organisationen eller 
som har fått bemyndigande av klubbstyrelsen har rätt att ingå 
överenskommelser om turordningen. 

Bestämmelser i stadgar och kollektivavtal om vilka organ som skall anses 
ha kompetensen att ingå avtal om turordningen har olika utformning inom 
olika fackliga organisationer. Inom vissa förbund har rätten att förhandla 
lokalt om turordningen länge varit delegerad till en låg nivå inom 
organisationen. Som exempel kan nämnas att Byggnadsavtalets § 21 b och § 
27 föreskriver att avvikelser från de regler om turordning som återfinns i 
avtalets § 21 får göras i samråd med berörd MB-grupp/kontaktombud eller, 
om sådan saknas, med den lokala fackliga organisationen. Ett annat exempel 
är Handelsavtalet som lyder: 

Med lokal facklig organisation avses i första hand ifrågavarande 
förbundsavdelning inom Handelsanställdas förbund. I de fall Handels 
bildat fackklubb vid företaget, är klubben att betrakta som lokal facklig 
organisation. Fackombud med utbildning kan ha delegerats viss 
förhandlingsrätt av Handels lokalavdelning och är då att betrakta som 
lokal facklig organisation i dessa delar. 

SIF:s stadgar föreskriver klubbarna är grunden för organisationen och att 
klubbarna i första hand tillvaratar medlemmarnas intressen i förhållande till 
arbetsgivaren.527 Till skillnad från vad som gäller inom LO-förbunden kan 
således inte avdelningen hindra de anställda från att själva sköta den lokala 
525 

Prop. 1973:129 s. 272. 
Källström, Lokala kollektivavtal\ s. 139 ff. har diskuterat skillnaden mellan riktlinjer i 
kollektivavtal och rikdinjer i stadgar. Den stora skillnaden mellan de två tillvägagångssätten 
är att arbetstagarorganisationen ensidigt kan dra tillbaka respektive ändra innenållet i 
stadgarna. För en ändring i kollektivavtal däremot krävs samtycke av motparten. Dessutom 
tolkas den behörighet som följer av en regel i kollektivavtal med utgångspunkt i den 
gemensamma partsavsikten. Bestämmelser i stadgar däremot tolkas utan hänsyn till 
arbetsgivarpartens uppfattning. Det vanliga är emellertid att delegationsreglerna finns 
intagna i kollektivavtal. 
Inledningen, punkt 14 i SIF:s stadgar. 
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verksamheten genom en klubb.528 Enligt Omställningsavtalet skall de i PTK-
förbund organiserade tjänstemännen i förhållande till arbetsgivaren företrädas 
av ett gemensamt organ såsom lokal tjänstemannapart (PTK-L).529 Ett 
exempel på att de lokala parternas rätt att ingå avtal kan begränsas till vissa 
typer av beslut finns i TurA-S, där de lokala parternas bestämmanderätt är 
begränsad till beslut om avvikelser från regeln i avtalets 3 § om att 
turordningen skall omfatta myndigheten på orten (5 § TurA-S). Inom 
kommun och landsting har de lokala parternas rätt att göra avvikelser från 
lagens och kollektivavtalets regler om turordning förbundits med 
rekommendationer.530 

De lokala parterna kan även delegera beslutanderätten vidare så länge 
detta inte strider mot regler i kollektivavtal eller stadgar. I rättsfallet AD 1996 
nr 34 illustrerades hur den lokala fackliga organisationen hade överlåtit 
beslutanderätten över turordningen till arbetsgivaren. Den fråga som prövades 
i målet var emellertid inte överlåtandet av beslutanderätten utan betydelsen av 
allmänt hållna riktlinjer i överenskommelsen.531 

Förbundsavtal kan innehålla förhandlingsregler som är avsedda att ge de 
centrala fackliga organisationerna kontroll över ingångna överenskommelser 
om turordningen.532 Ett fackförbunds stadgar kan vara så utformade att 
underavdelningarna inte har befogenhet att förhandla och sluta kollektivavtal 
annat än i samråd med förbundsavdelningen.533 De centrala fackliga 
organisationerna kan även genom cirkulär o.d. förhindra lokala avtal. Ett 
sådant utfärdades till exempel av Svenska Kommunalarbetarförbundets 
förbundsstyrelse i anslutning till 1997 års ändringar i anställningsskyddslagen. 
Cirkuläret innehåller vad gäller lokala avtal: 

528 Källström, Lokala kollektivavtal, s. 23, har framhållit att bestämmelserna i dåvarande 42 och 
64 §§ i SIF:s stadgar om att lokala förhandlingar skulle skötas av klubben, innebar att 
arbetsgivaren på den privata arbetsmarknaden i förhållande till tjänstemännen har förbehållit 
sig rätt att i första hand lösa uppkomna tvistefrågor i samförstånd med de anställda utan 
inblandning av utomstående. Den eljest gällande principen om att part själv bestämmer över 
sin förhandlingsdelegations sammansättning har således förhandlats bort. 

529 Enligt § 5 Omställningsavtalet. En bestämmelse av samma innehåll fanns dessförinnan i en 
protokollsanteckning till 4 § 1 mom i Trygghetsavtalet. Frågan om en klubbordförandes 
befogenhet att för PTK:s räkning ingå avtal om företrädesrätt till fortsatt anställning 
behandlades i AD 1995 nr 108. Fragan berörs också i den fackliga organisationens, 
SHSTF:s, sakframställning i AD 1996 nr 152. Betydelsen av att arbetsgivaren ingår avtal om 
att tillämpa omställningsavtalet med bara en av de i kartellen ingående organisationerna och 
betydelsen av så kallad inkoppling har behandlats i AD 1998 nr /3. 
Se kapitel 8.3 om turordningsbestämmelser i kollektivavtal. 

531 Se nedan avsnitt 10.1.3.6 
Frågor om kontrollfunktioner för att förebygga övergrepp mot enskilda medlemmar och för 
att ge medlemmar möjlighet att fa föreningsbeslut med vilka de är missnöjda överprövade, 
har diskuterats av Magnusson, & Sandberg, Rättssäkerheten i fackföreningar, s. 27. Se även 
SOU 1975:1 s. 612. 
Detta diskuteras av Källström i Lokala kollektivavt al\ 1979, s. 51. 
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"Förslag till lokala kollektivavtal rörand e tillämpningen av tur ordnings-
och företrädesrättsreglerna § § 22, 23, 25, 26 och 27 ska underställas 
förbundsstyrelsen för godkännande. Det innebär att alla lokala sådana 
uppgörelser ska behandlas som preliminära intill dess förbundsstyrelsen 
goakänt detsamma. ^|mpligen tas detta förbehåll med i 
förhandlingsprotokollet. " 

Fackförbunden kan också vidta andra åtgärder i försök att begränsa 
användningen av avtalsturlistor. De kan t.ex. avråda de lokala parterna från 
att ingå sådana avtal eller utfärda policyuttalanden och riktlinjer om att avtal 
skall ingås med försiktighet eller införa en möjlighet till överprövning i 
efterhand av överenskommelserna.535 

Ett exempel på försök från ett förbunds sida att införa en möjlighet att 
pröva lokala överenskommelser gjordes tidigt i vissa avtal på verkstads-, 
transport- och träområdena. Där föreskrevs att de centrala parterna när 
synnerliga skäl förelåg skulle ha rätt att begära central förhandling om en lokal 
avtalsturlista. Vid en prövning av innebörden av denna bestämmelse i AD 
1982 nr 65 slog Arbetsdomstolen emellertid fast, att avtalet skulle anses ha 
den innebörden att en lokal överenskommelse kunde upphävas vid en central 
förhandling bara under förutsättning att parterna vid den centrala 
förhandlingen var överens.536 

Frågorna om kompetens att ingå kollektivavtal om turordningen har gällt 
organisationerna på arbetstagarsidan, eftersom det är dessa som har givits 
ansvaret för att lagstiftningens intentioner genomförs. Någon motsvarande 
reglering av vem som på arbetsgivarsidan kan vara part i ett sådant avtal finns 
inte i anställningsskyddslagen. På arbetsgivarsidan kan kollektivavtal ingås 
såväl av en organisation som av en enskild arbetsgivare.537 

10.1.2.2 Krav på form 

En avtalsturlista kräver kollektivavtals form för att vara rättsligt bindande. 
Detta innebär, förutom att överenskommelsen skall vara ingången mellan 

Cirkulär 14 januari 1997. 
535 I SOU 1993:32 s. 465 redogjordes för "den ordning som rådde på tjänstemannasidan", där 

förbundsavtalen visserligen m edgav avsteg från lagen, men där de lokala parterna i alltför 
liten utsträckning gick med på sadana. En orsak till detta var, att SIF centralt hade utfärdat 
rekommendationer som innebar att avtalsturlistor, d.v.s. lokala överenskommelser om 
turordningen, borde användas restriktivt. 
Ett referat av rättsfallet finns i avsnitt 2.11. 
I AD 1996 nr 12, ett mål om företrädesrätt till återanställning, väcktes frågan o m vem som 
på arbetsgivarsidan kunde ingå avtal om avsteg från de dispositiva reglerna i 
anställningsskyddslagen. Inte enbart den tidigare arbetsgivaren utan även en ny arbetsgivare, 
hos vilken företrädesrätten till återanställning kan komma att göras gällande, ansågs kunna 
träffa ett sådant kollektivavtal. 
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arbetsgivaren och en arbetstagarorganisation, att den skall vara skriftlig.538 

Med detta menas att överenskommelsens innehåll har upptagits i ett 
dokument som avtalsparterna därefter har undertecknat eller att dess innehåll 
har upptagits i justerat protokoll.539 Därutöver krävs en gemensam partsavsikt 
för att en giltig överenskommelse skall anses vara ingången.540 

Arbetsdomstolen har i några domar konkretiserat innebörden av dessa 
krav i fråga om just avtal om turordning. Så t.ex. har fastställts att ett 
turordningsavtal måste innehålla orden "uppsägning" eller "turordning" för 
att vara giltigt som sådant (AD 1995 nr 37). I AD 1983 nr 77 aktualiserades 
en rad frågor om formkravet för ett giltigt kollektivavtal om turordning: 

Vid en förhandling om turordning hade varken någon avtalshandling 
upprättats om en turlista eller arbetstagarsidan justerat protokollet från 
förhandlingarna och en fråga i målet gällde betydelsen av att ordföranden 
i SIF-klubben hade signerat en lista med namnen på de arbetstagare som 
enligt arbetsgruppen borde sägas upp. Domstolen drog av utredningen i 
målet slutsatsen att signerandet av turordningslistan inte var att uppfatta 
som att en viljeförklaring innebärande att ordföranden för sina 
organisationers räkni ng accepterade listan som en överenskommelse om 
turordning vid uppsägning. Genom signeringen bekräftade han bara att 
listan stoa i överensstämmelse med tidigare resultat av förhandlingarna. 
För att en överenskommelse om turordning skulle vara giltig som 
kollektivavtal krävdes att parterna haft som gemensam avsikt att ingå just 
ett avtal om turordning. Arbetsdomstolen drog slutsatsen att någon 
överenskommelse av kollektivavtals natur inte kom till stånd som en följd 
av förhandlingen. 

Det för kollektivavtal gällande formkravet är uppfyllt om det vid 
avtalstidpunkten föreligger samstämmiga viljeförklaringar från parternas sida. 
Hur detta krav skall anses vara uppfyllt i fråga om avtalsturlistor diskuterades i 
domen AD 1995 nr 108.542 

I AD 1995 nr 108 uppstod frågan om något kollektivavtal om 
turordningen alls hade kommit till stånd, eftersom den upprättade 
turordningslistan innehöll ändringar i förhållande till ett ursprungligt 
förslag. I fallet i fråga hade en partssammansatt arbetsgrupp upprättat ett 
förslag till turordningslista. Förslaget hade senare ändrats mea anledning 
av att nya omstä ndigheter av betydelse för turordningen hade inträffat. 

23 § 1 st. medbestämmandelagen. 
539 23 § 2 st. medbestämmandelagen. 
540 

Se t.ex. AD 1995 nr 37 och AD 1980 nr 114. 
Skadeståndet för turordnin^sbrott i målet sattes lågt bland annat därför att företaget hade 
haft anledning att utgå ifrån att arbetstagarorganisationerna skulle godta arbetsgruppens 
förslag s om en avtalsturlista. Arbetsdomstolen utgick ifrån att detta var det brukliga på 
arbetsmarknaden i jämförliga situationer. 

542 I AD 1996 nr 16 ansågs det inte visat att det fanns en gemensam partsavsikt att utesluta en 
grupp lärare från tillämpningen av ett kollektivavtal. Även om staden avsåg att utesluta 
lararna, var det inte visat att aenna upplyste arbetstagarsidan om att avtalet skulle förstås på 
det sättet. 
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Det hade överlämnats till fackklubbens ordförande för granskning och 
denne hade godkänt listan. Domstolen ansåg att ett kollektivavtal k om 
till stånd mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen genom 
godkännandet av listan, oavsett att parterna hade kommit överens om 
vissa smärre ändringar i arbetsgruppens ursprungliga förslag. 

Frågan om ett turordningsavtals form skall ses mot bakgrund av att 
turordningen mellan de anställda är en förhandlingsfråga, vilket gör att 
gränserna mellan en överenskommelse och ett förhandlingsprotokoll riskerar 
att vara oskarpa.543 Risken för oklarhet om vad det är fråga om har påpekats i 
vissa betänkanden om anställningsskydd.544 Den belyses även på ett slående 
sätt i en märklig dom, AD 1995 nr 57.545 

I målet prövades huruvida de lokala parterna haft för avsikt att ingå 
kollektivav^.] om turordningen via uppsägningar på grund av 
arbetsbrist. Arbetsdomstolen ansåg i målet att en lokal 
överenskommelse hade ingåtts, trots att det hade antecknats i protokollet 
från den lokala förhandlingen att arbetstagarorganisationen hävdade a tt 
en lagturlista skulle ligga till grund för uppsägningarna och trots att en 
central förhandling hade hållits om ett påstått brott mot 
turordningsreglerna i 22 §. Ingenting fanns heller antecknat om att 
parternas avsikt var att göra avsteg fr ån turordningen enligt lag. Enligt 
domstolens mening var det framfor allt två om ständigheter som talade 
för att ett kollektivavtal hade ingåtts. Den ena var a tt parterna ingående 
hade diskuterat hur bemanningen i den nya organisationen skulle se ut 
och vilka arbetstagare som skulle sägas upp. Den andra var att parterna 
var överens om att en viss arbetstagare inte hade tillräckliga 
kvalifikationer för de arbetsuppgifter som skulle finnas i den nya 
organisationen (AD 1995 nr 57). 

Domstolens slutsats här förefaller egendomlig, eftersom såväl en ny 
bemanningsplan som bedömningen av kvalifikationer är normala inslag i 
förhandlingar om driftsinskränkningar även när lagens regler följs. Det 
faktum att uttrycket "tillräckliga kvalifikationer" används talar i sig för att en 
lagturordning upprättats. De båda sist refererade domarna kan sägas vara 
uttryck för en mycket avtalsvänlig tolkning. 

543 
Att arbetsgivaren är förhandlingsskyldig före beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist 
framgår av 29 § anställningsskyddslagen, som hänvisar till medbestämmandelagen 11-14 §§. 
Att det har varit lagstiftarens avsikt a tt även turordningsfrågor skall behandlas under dessa 
förhandlingar, framgår av prop. 1981/82:71 s. 90. 

544 
SOU 1993:32 s. 464, med hänvisning till Ds A 1981:6 s. 86, och Hellberg & Vrethem, 
Lagen om anställningsskydd. Tillkomst och t illämpning s. 219. SIF hade för att undvika 
sådana oklarheter rekommenderat en formulering till protokollen, som skulle klargöra att 
det inte rörde sig om en avtalsturlista: "Att tjänstemannaparten anser att arbetsgivaren tolkar 
lagens turordningsregler på ett riktigt sätt innebär inte att tjänstemannaparten avser att träffa 
kollektivavtal om turordningen." 
Den som påstår att det träffats ett kollektivavtal om avvikelser från anställningsskyddslagens 
regler har bevisbördan för detta påstående (AD 1996 nr 39). 
Arbetstagaren hade själv väckt talan i tingsrätten. 
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10.1.3 Krav på innehållet i avtalsturlistor 

10.1.3.1 Allmänt om avtalsfrihetens gränser 

I förarbetena till lagstiftningen om anställningsskydd berördes de 
kollektivavtalsslutande parternas avtalsfrihet. Genomgående betonades då de 
fackliga organisationernas roll för att skyddsintresset skulle tillvaratas. 
Avtalsfriheten vilade på tilliten till de fackliga organisationernas kompetens 
och vilja att tillgodose arbetstagarnas intressen. Det fick enligt förarbetena 
förutsättas att huvudorganisationerna på arbetstagarsidan inte eftersatte 
medlemmarnas intressen.547 Riskerna för att avtalsfriheten skulle medföra en 
försämring av anställningsskyddet nämndes redan i Åmanutredningen, men 
denna utredning hade stannat för att inte införa någon uttrycklig regel om att 
avtalsfriheten inte fick begagnas på ett sätt som innebar en försämring av det 
lagfästa skyddet. Det ansågs nämligen ligga en garanti mot en försämring i att 
undantagen från lagens regler måste göras av en central 
arbetstagarorganisation. Utredningen antog att därigenom inga andra 
ändringar skulle komma att godkännas än sådana som var naturliga för 
avtalsområdet i fråga. Förhandlingarna kunde föras mot bakgrund av att 
lagens regler skulle bli tillämpliga om någon uppgörelse inte kom till stånd.548 

Utredningen betonade att möjligheterna var begränsade att införa 
kollektivavtalsbestämmelser, som inte var "klart förmånligare" för 
arbetstagarna än lagens regler.549 

I propositionen med förslaget till 1974 års anställningsskyddslag framhölls 
att "en tillräcklig garanti för att den äldre och handikappade arbetskraften 
skyddas och ett värn mot köpslagan i samband med 
turordningsöverenskommelser" låg i att det var arbetstagarnas organisationer 
som på förbundsnivå bestämde om avsteg från lagens regler.550 Den enda typ 
av begränsning i kollektivavtalsparternas rätt att göra avsteg från lagens 
turordningsregler som nämndes i förarbetena, var överenskommelser som 
endast gick ut på att slå ut andra organisationers medlemmar eller 
oorganiserade arbetstagare från arbetsplatsen. Sådana överenskommelser 
betecknades i propositionen som rättsstridiga. Såvitt gällde anställda, som var 
organiserade i en annan organisation än den avtalsslutande, skulle detta följa 
av det lagfästa skyddet för föreningsrätten.551 I övrigt skulle det strida mot 

547 SOU 1973:7 s. 189. 
548 SOU 1973:7 s. 137. 
549 

SOU 1973:7 s. 168. 
550 Prop. 1973:129 s. 71. 

8 § 3 st. medbestämmandelagen. 
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syftet med lagstiftningen, om anställningsskyddet för en arbetstagare skulle 
kunna sättas ur spel genom ett kollektivavtal mellan arbetsgivaren och en 
organisation som arbetstagaren inte tillhörde.552 

1982 års anställningsskyddslag medförde inga förändringar i lagens 
turordningsregler. I propositionen förordades avtalslösningar utan att 
avtalsfrihetens gränser diskuterades. När ett lokalt kollektivavtal om 
turordning under vissa förutsättningar gjordes giltigt i och med 1997 års 
ändringar i anställningsskyddslagen, framfördes i propositionen åsikten att de 
farhågor om missbruk av avtalsfriheten som hade funnits vid lagens tillkomst, 
numera borde kunna tonas ned, eftersom de fackliga organisationerna var väl 
ägnade att ta tillvara sina intressen.553 

Även i rättstillämpningen har gjorts allmänna uttalanden om avtalsfriheten 
vid lokala överenskommelser om turordningen. Så till exempel uttalade 
Arbetsdomstolen följande i AD 1983 nr 112: 

"Lagstiftarens avsikt har uppenbarligen varit att vida ramar skall gälla för 
arbetsmarknadens parter aå de väjer att genom kollektivavtal själva 
reglera en turordningssituation på aet sätt som de finner lämpligt och 
därför kan enas om. Ett uttryck för detta är att det i propositionen med 
förslaget till 1974 års anställningsskyddslag som enaa exempel på 
situationer, då en turordningsöverenskommelse skulle anses sakna verkan 
nämndes fall i vilka en sådan överenskommelse endast gick ut på att slå 
ut andra organisationers medlemmar eller oorganiserade arbe tstagare från 
arbetsplatsen. Även vid sidan av sådana fall finns det givetvis enligt 
allmänna avtalsrättsliga grundsatser visst utrymme för domstol att ingripa 
mot en turordningsöverenskommelse. En Förutsättning för detta måste 
dock anses vara att överenskommelsen innebar ett sådant missbruk av 
den principiella avtalsfriheten att den helt eller delvis framstår som 
stridande mot god sed på arbetsmarknaden eller på annat sätt som 
otillbörlig, t.ex. därför att den innebar en direkt diskriminering av en viss 
eller vissa arbetstagare." 

I det följande skall diskuteras olika grunder för ogiltigförklaring av en 
avtalsturlista på grund av dess innehåll. 

Prop. 1973:129 s. 233 f. Under remissbehandlingen framhöll Arbetsdomstolens ordförande 
att frågan om man med avvikelse från lagens regler om turordning skall kunna träffa 
kollektivavtal med innehåll att medlemmar av viss organisation haae företrädesrätt till 
fortsatt eller ny anställning framför medlemmar av andra organisationer eller oorgan iserade 
arbetstagare, hade sådan principiell betydelse att den inte borde överlämnas till bedömande 
av de rätts tillämpande organen. Enligt ordföranden var det emellertid svårt att tro att man 
skulle komma att tillåta att det anställningsskydd som den individuelle arbetstagaren 
tillerkänts genom lagen berövades ho nom genom Kollektivavtal mellan hans arbetsgivare och 
en organisation som han inte tillhörde. 

553 Prop. 1996/97:16 s. 27. 
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10.1.3.2 Skydd för utanförstående 

I 2 § 6 st. anställningsskyddslagen stadgas att en arbetsgivare som är bunden 
av ett kollektivavtal får tillämpa avtalet också på arbetstagare som inte är 
medlemmar av den avtalsslutande organisationen, förutsatt att arbetstagaren 
sysselsätts med arbete som avses med avtalet.554 Detta förhållande kan tänkas 
medföra en risk för att arbetstagare som är oorganiserade eller organiserade i 
en annan facklig organisation än den avtalsslutande, får en sämre placering i 
en avtalsturlista än medlemmarna i den organisation som förhandlar om och 
ingår överenskommelsen om avtalsturlistan. 

Som framhållits ovan uttalades i förarbetena att en 
turordningsöverenskommelse inte fick gå ut på att slå ut andra organisationers 
medlemmar eller oorganiserade arbetstagare från arbetsplatsen. Såvitt gällde 
anställda, som var organiserade i en annan organisation än den avtalsslutande, 
följde detta av det lagfästa skyddet för föreningsrätten.555 Vad gäller 
oorganiserade arbetstagare gäller inte samma skydd som för arbetstagare 
tillhörande en annan organisation än den avtalsslutande.556 Av 
förarbetsuttalandet framgår emellertid att det ansågs strida mot 
anställningsskyddslagstiftningens syfte, om anställningsskyddet för en 
arbetstagare skulle kunna sättas ur spel genom ett kollektivavtal mellan 
arbetsgivaren och en organisation som arbetstagaren inte tillhörde. Frågan om 
den utanförståendes ställning när den kollektivavtalsbärande organisationen 
tillsammans med arbetsgivaren upprättar en avtalsturlista behandlades i AD 
1983 nr 112.557 

Två arbetstagare gjorde gällande att det inte förelåg sakliga och objektiva 
skäl för avvikelserna från anställningsskyddslagens regler om tur ordning i 
en överenskommelse mellan arbetsgivaren och den fackliga 
organisationen och att överenskommelsen var ogiltig. Båda var 
oorganiserade. Bolaget menade att övervägandena i överenskommelsen 
om turordningen endast syftade till att åstadkomma effektivast möjliga 
personalsammansättning. Tingsrätten menade i sin argumentation för en 
ogiltigförklaring a tt det inte syntes fr ämmande att våga påståendet att 
arbetstagarens egenskap av oorganiserad bidragit till att HTF kunnat 
godta turordningsförslaget. Tingsrätten ogiltigrorklarade uppsägningen. 
Arbetsdomstolen ändrade emellertid tingsrättens dom och framhöll 

554 SFS 1996:1424. 
8 § 3 st. medbestämmandelagen. 
Att en arbetstagare är oorganiserad anses emel lertid inte i sig kunna vara saklig grund för 
uppsägning. Detta gäller även om arbetsgivaren är bunden av en organisationsklausul, d.v.s. 
en avtalsbestämmelse om att arbetsgivaren endast skall ha medlemmar i en fackförening i sin 
anställning (följer av motiven till anställningsskyddslagen). En oorganiserad arbetstagare 
anses emdlertid inte heller ha rätt till något ovillkorligt anspråk pa samma villkor som 
organiserade arbetstagare (Se till exempel AD 1984 nr 79). 
Förutom den ovan nämnde arbetstagaren hade ytterligare en arbetstagare väckt talan mot 
överenskommelsen i tingsrätten. 
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bland annat att flera and ra oorganiserade arbetstagare h ade fått behålla 
sina anställningar. Redan på grund därav måste antas att 
organisationstillhörigheten inte tillmättes någon avgörande betydelse när 
turordningsöverenskommelsen träffades. 

Arbetsdomstolen fäste i sitt avgörande avseende vid att inte alla oorganiserade 
hade blivit uppsagda utan att det fanns utanförstående arbetstagare som hade 
fått behålla sin anställning. Eventuellt byggde den sitt resonemang på det 
ovan refererade förarbetsuttalandet där det framgick att syftet med en 
överenskommelse skulle vara att slå ut de utanförstående för att en 
ogiltigförklaring av en avtalsturlista skulle vara aktuell. Uttalandet innehöll till 
och med att syftet med uppsägningarna "endast" skulle vara att säga upp de 
utanförstående. Detta innebär att en ogiltigförklaring inte är möjlig i det 
förmodligen i praktiken vanliga fall då arbetsgivaren vill säga upp en 
organiserad i en minoritetsorganisation eller en oorganiserad på grund av 
dennes bristande kvalifikationer, meningsmotsättningar eller vilka skäl som 
helst och den fackliga organisationen - till skillnad från vad som skulle ha 
varit fallet ifråga om en medlem i organisationen - samtycker till detta. 

Frågan om särbehandling av arbetstagare vid upprättande av avtalsturlistor 
därför att de står utanför den avtalsbärande organisationen har förutom i 
domen AD 1983 nr 112 inte berörts i rättspraxis. I litteraturen däremot har 
behandlats frågor om utomstående arbetstagares ställning, när de 
kollektivavtalsslutande organisationerna ingår avtal som innebär avsteg från 
social skyddslagstiftning. 

Christensen har i en diskussion om minoritetsorganisationernas ställning 
vid turordningsöverenskommelser föreslagit att bevisreglerna skall utformas 
på ett särskilt sätt, när det ifrågasätts om en överenskommelse har varit 
föreningsrättskränkande, eftersom minoritetsorganisationen befinner sig i 
dubbelt underläge med både arbetsgivaren och den etablerade fackföreningen 
emot sig. Det första ledet i bevisningen skulle vara fullgjort så snart 
minoritetsorganisationen kan visa att en medlem i organisationen kommit på 
sämre plats i turordningen än vad som följer av ålder och anställningstid. En 
längre gående bevisskyldighet skulle organisationen enligt Christensen inte 
klara, eftersom den inte har någon insyn i den överenskommelse som träffats 
mellan arbetsgivaren och den etablerade fackliga organisationen. Därefter 
skulle bevisbördan övergå på arbetsgivaren, som måste styrka att turordningen 
genomgående följer vissa fastlagda principer och att nedflyttningen i 
turordningen jämfört med den legala ordningen följer vissa principer. 
Arbetsgivaren måste därmed kunna visa att den grund som åberopas för 
nedflyttningen i turordningen av medlemmarna i minoritetsorganisationen, 
även medfört nedflyttning i turordningen för medlemmarna i den etablerade 
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organisationen. Annars urholkas det föreningsrättsliga skyddet till 
558 ingenting. 

Christensen har menat att om man juridiskt skall kunna försvara att den 
etablerade fackföreningen tillerkänns så omfattande maktbefogenheter som 
att avtala bort tvingande lag även över minoritetsorganisationers medlemmar, 
måste dessa maktbefogenheter balanseras av en sträng likabehandlingsprincip 
och effektiva rättsliga möjligheter att göra denna gällande.559 

Den föreningsrättsliga likhetsprincipen och möjligheten att tillämpa den 
på avtalsturlistor har diskuterats i olika sammanhang. I förarbetena till 
medbestämmandelagen framhölls, att en förening endast fick binda sina 
medlemmar vid ett sådant kollektivavtal, som inte stod i strid mot allmänna 
avtalsrättsliga eller föreningsrättsliga grundsatser, såsom den föreningsrättsliga 
principen att medlemmar inte utan sakliga skäl fick behandlas olika.5 0 

Hemström anser att den fackliga företrädaren är bunden av föreningens 
målsättning och av normer som allmänt gäller för föreningar i relation till 
medlemmarna, när ett kollektivavtal om avsteg från turordningsreglerna i 22 
§ anställningsskyddslagen ingås. Hemström har hävdat att den så kallade 
likhetsprincipen i vissa fall måste anses råda även gentemot icke
medlemmar.561 Detta skulle gälla dels då en arbetstagarorganisation av 
lagstiftaren har givits ensamrätt att företräda arbetstagarna och dels då den har 
fått uppgiften att fullfölja intentionerna enligt social skyddslagstiftning. 
Hemström har för dessa fall formulerat likhetsprincipen på följande sätt: 
Intresseorganisationerna behöver inte vara aktivt verksamma för att få in 
uppgifter som är av betydelse för den eller de icke-medlemmar, som de har att 
företräda, men med den begränsningen är de skyldiga att tillvarata 
medlemmars och icke-medlemmars intressen på ett i sakligt hänseende lika 

562 satt. 
Frågan om en avtalsturlista stred mot den föreningsrättsliga 

likhetsprincipen behandlades i AD 1996 nr 12. Domen ger emellertid ingen 
ledning för hur likhetsprincipen skall tillämpas vad gäller innehållet i 
avtalsturlistor. 

558 Christensen, Den etablerade fackföreningen och rätten, s. 2 4 f. 
559 Christensen, Den etablerade fackföreningen och rätten, s. 25. 

ARK s. 803. Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 56. 
Hemström framhåller i Fackföreningarna och de anställda, s. 155 f., att medlemmar i 
minoritetsorganisationerna i detta sammanhang intar en speciell ställning, eftersom deras 
organisationer till skillnad från de etablerade arbetstagarorganisationerna inte har givits 
befogenhet att ingå kollektivavtal om turordningen. Samtidigt har de tillförsäkrats 
rättigheter i föreningsrättens namn och det åligger därför arbetsgivaren att se till, att de 
etablerade föreningarna behandlar medlemmarna av icke-etablerade föreningar på ett sådant 
sätt att föreningsrätten inte kränks. 
Hemström, Fackföreningarna och de anställda, s. 155. 
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En arbetstagare som hade längre total statlig anställningstid men kortare 
anställningstid vid en viss myndighet än tre andra arbetstagare, hade till 
skillnad fran dessa genom ett kollektivavtal förlorat sin företrädesrätt till 
återanställning hos ett bolag som övertagit verksamheten. Det kriterium 
som hade valts i stället för anställningstid hos staten var arbetstagarnas 
anställningstid vid myndigheten i fråga. Arbetstagaren hävdade att den 
fackliga organisationen inte med bindande verkan kunde ingå avtalet, 
eftersom detta stred mot den föreningsrättsliga likhetsprincipen. 
Arbetsdomstolen konstaterade att kollektivavtal om avvikelser från 
bestämmelserna i anställningsskyddslagen förekommer på 
arbetsmarknaden och att det alltså inte låg något ovanligt i att 
avtalsparterna hade velat anpassa reglerna med utnyttjande av lagens 
dispositivitet. Ingenting pekade på att arbetstagaren i fråga skulle ha 
särbehandlats i strid med likställignetsprincipen. 

Slutligen skall här nämnas den objektivitetsprincip som gäller i den offentliga 
sektorn. För arbetsgivare inom den offentliga sektorn gäller att de i sin 
verksamhet skall iaktta saklighet och opartiskhet.563 1 linje härmed upprätthålls 
en huvudprincip om likabehandling av de anställda.564 Inom den statliga 
sektorn blir frågan om lika behandling vid upprättande av avtalsturlistor 
emellertid knappast aktuell, eftersom lokala överenskommelser om 
turordningen enligt 5 § TurA-S inte är tillåtna annat än vad gäller vilken del 
av en myndighet som skall omfattas av turordningen (se kapitel 8). På det 
kommunala området däremot skulle frågan kunna bli aktuell. 
Objektivitetsprincipen har emellertid i fråga om de offentliga organens 
uppträdande som arbetsgivare sagts närmast ge uttryck för den allmänna 
arbetsrättsliga principen om skyldigheten att handla i enlighet med god sed på 
arbetsmarknaden (AD 1985 nr 129). Frågan har inte behandlats i rättspraxis 
och inte heller i litteraturen. 

I betänkandet Ny anställningsskyddslag föreslogs att möjligheterna att 
angripa ett enskilt turordningsavtal skulle kompletteras med en bestämmelse 
som särskilt avsåg att skydda de utanförstående arbetstagarna. Genom 
bestämmelsen skulle tydliggöras för arbetsgivaren och den organisation som 
fått privilegiet att teckna avtal att det föreligger en skyldighet att behandla de 
utanförstående arbetstagarna lika med medlemmarna.565 

10.1.3.3 Diskriminering 

Att ett kollektivavtal inte får vara diskriminerande och inte får strida mot god 
sed anses följa av avtalsrättsliga regler. 

En första fråga när det gäller diskriminering är vilka kategorier arbetstagare 
som begreppet diskriminering kan tänkas användas om i 

563 Enligt 1 kap. 9 § RF. 
564 Sigeman, Arbetsrätten, s. 94. 
565 SOU 1993:32 s. 509. 
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turordningssammanhang. Av Arbetsdomstolen har begreppet diskriminering i 
turordningssammanhang hittills bara använts i fråga om en viss 
språkgrupp/nationalitet och i fråga om oorganiserade arbetstagare. I svensk 
arbetsrättslig lagstiftning har ordet diskriminering länge använts i samband 
med kön och etnisk tillhörighet.566 1 maj 1999 har tillkommit lagstiftning med 
förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning och på 
grund av funktionshinder. 

Förutom de nu nämnda fallen är det oklart vilka grupper som anses 
omfattas av skyddet mot diskriminering. Av ett uttalande i AD 1996 nr 149 
om rättvisa och diskriminering i kollektivavtalsförhållanden förefaller som om 
Arbetsdomstolen har en vid syn på vad som skall anses vara diskriminering 
såtillvida som den innefattar även uppsägning av ovidkommande skäl i 
begreppet: 

"Arbetsdomstolen vill först framhålla att det inte finns någon allmän 
föreskrift i lagstiftningen eller allmänna rättsgrundsatser av inne börd att 
en arbetsgivare är skyldig att behandla anställda eller arbetssökande 
absolut rättvist. Inte heller inom kollektivavtalsrätten erkänns någon 
allmän princip som innebär att kollektivavtal skall av arbetsgivaren 
tillämpas så att fullständig rättvisa uppnås mellan skilda arbetstagare eller 
grupper av arbetstagare. Arbetsgivarens handlande får dock självfallet inte 
vara diskriminerande eller på ann at sätt strida mot lag och goda seder. I 
vissa viktiga fal l är kravet på opartisk behandling inskrivet i lag. När det 
gäller könsdiskriminering gäller iämställdhetslagen. I syfte att motverka 
diskriminering på grund av ras, nudfärg, religion eller etnisk tillhörighet 
infördes den 1 juli 1994 lagen mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Ett 
inte obetydligt skydd mot diskriminering folier också av an dra regler i 
lag. En uppsägning av en arbetstagare av ovidkommande skäl godtas inte 
som sakligt g rundad enligt 7 § anställningsskyddslagen. Vissa regler om 
diskriminering finns också i medbestämmandelagen. En arbetstagare får 
enligt 7-9 §§ medbestämmandelagen inte särbehandlas på grund av 
faclaig organisationstillhörighet. " 

Man skulle kunna tänka sig att "diskriminering" omfattade också t.ex. 
särbehandling av äldre arbetstagare.567 Eftersom avtalsturlistor ofta har använts 
just för att säga upp de äldsta anställda, skulle en sådan definition 
sammanfalla med anställningsskyddslagens skyddsprinciper och skulle 
innebära en praktiskt sett mycket betydelsefull begränsning av de lokala 
parternas möjligheter att avvika från lagens regler om turordning. 
Utvecklingen har emellertid snarast gått åt motsatt håll, eftersom det tidigare 
kravet på förbundets godkännande av uppsägningar genom avtalsturlistor av 
arbetstagare, som uppnått en ålder av 57 och ett halvt år eller mer upphävts.568 

Se jämställdhetslagen och lagen mot etnisk diskriminering. 
Här kan nämnas att EG-fördraget, artikel 13 tillåter åtgärder för att bekämpa 
åldersdiskriminering. 
De skyddsregler som avses är de ovan nämnda 22 § 5 st. anställningsskyddslagen i 1985 års 
lydelse (SFS 1984:511) och 7 a § främjandelagen (SFS 1984:511). 
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Detta skedde samtidigt som rätten att ingå avtalsturlistor år 1997 flyttades 
ned till den lokala nivån inom de fackliga organisationerna. 

Frågan om diskriminering i kollektivavtal har väckts i ett sammanhang där 
det var fråga om ifall arbetsgivaren hade diskriminerat en grupp anställda 
genom att inte tillämpa kollektivavtalets regler på dem. Denna fråga väcktes i 
AD 1996 nr 149, där det hävdades att Stockholms stad hade diskriminerat ett 
antal hemspråkslärare genom att inte tillämpa den annars alltid tillämpade 
anställningsskyddsgarantin på dem utan i stället säga upp dem. Förbundet 
menade att staden därigenom hade fattat ett arbetsledningsbeslut och att 
anställningsskyddslagen byggde på att arbetsgivarens arbetsledning inte fick 
vara diskriminerande. Staden bestred att hemspråkslärarna diskriminerats och 
att anställningsskyddsgarantin var en uttolkning av Trygghetsavtalet. Att 
staden tillämpade ett kollektivavtal beträffande vissa gr upper av arbetstagare 
men inte tillämpade det beträffande arbetstagare som inte omfattades av det, 
kunde inte strida mot god sed på arbetsmarknaden. Arbetsdomstolen uttalade 
följande:569 

"I enlighet med vad som i allmänhet anses gälla på 
kollektivavtalsområdet far det anses ha stått staden fritt att genom att 
träffa en trygghetsöverenskommelse bereda arbetstagare som omfattas av 
överenskommelsen en förstärkt anställningstrygghet jämfört med andra 
arbetstagare. Den åtskillnad som staden nar gjort mellan arbetstagare 
inom och utom tiygghetsöverenskommelsens giltighetsområde kan alltså 
inte i och för sig oetraktas som diskriminerande. I målet har inte heller 
framkommit att den särbehandling som blivit resultatet av stadens 
tillämpning av trygghetsavtalet har haft sin grund i några särskilda 
omständigheter, som föranleder att tillämpningen måste anses 
diskriminerande. Stadens uppsägningar av hemspråkslärarna kunde inte 
anses rättsstridiga på den grunden att åtgärderna varit diskriminerande 
ror dessa. 

I rättstillämpningen förekommer ofta uttalanden om att en avtalsturlista inte 
får vara diskriminerande. I den mån begreppet diskriminering reserveras för 
särbehandling av arbetstagare i egenskap av tillhörig en särskild grupp, som 
kan anses diskrimineras i arbetslivet eller på arbetsplatsen i fråga, har frågan 
emellertid bara i ett fåtal fall kommit till rättslig prövning. 

I AD 1983 nr 107 hade arbetsgivaren under förhandlingar om 
minskning av personalen ingått ett avtal med Svenska Sjöfolksförbundet 
om att fyra separata turordningslistor efter yrkesgrupper skulle upprättas. 
På dessa listor hade den personal som var endast finsktalande placerats 
efter andra anställda. Åtgärden motiverades med att sjösäkerheten krävde 
att personalen var svensktalande. Arbetsdomstolen ansåg att 
arbetsgivarparterna inte förmått styrka att ett sådant hänsynstagande varit 
sakligt motiverat. Den menade att överenskommelsen innebar en 

569 Med hänvisning till Sigeman, Arbetsrätten, 1995 s. 102 och AD 1983 nr 184, 1984 nr 79 
och 1991 nr 100. 
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diskriminering av den finsktalande personalen och därför stred mot god 
sed på arbetsmarknaden. Överenskommelsen jämkades på så sätt att 
indelningen i fyra turordningskretsar behölls, eftersom denn a indelning 
överensstämde med praxis på området och turordningen för övrigt 
upprättades utan avseende vid arbetstagarnas språkkunskaper. 

Av detta rättsfall framgår bland annat att en överenskommelse, även om den 
innebär uppsägningar av en viss utpekad grupp, inte anses diskriminerande 
om den kan motiveras sakligt. Om arbetsgivaren hade lyckats visa att 
språkkunskaper var väsentliga för säkerheten ombord, skulle diskriminering 
inte anses föreligga. Det kan förefalla självklart att det måste vara så, men det 
är inte oproblematiskt för anställningsskyddet i och med att arbetsgivaren 
förfogar över rätten att bestämma området för arbetsbristen. Samma 
förhållande gäller enligt bevisreglerna till skydd för föreningsrätten eller 
förbuden mot diskriminering. Enligt den bevisprövning som gäller vid 
föreningsrättskränkning har arbetstagarsidan först att göra sannolikt att det 
förelegat ett föreningsrättskränkande motiv för uppsägningen. Om 
arbetstagarsidan lyckas med detta, måste arbetsgivaren styrka att han haft 
saklig grund för uppsägningen.570 

Vid prövningen av om en uppsägning är könsdiskriminerande måste 
arbetstagarsidan först visa sannolika skäl för att åtgärden har direkt eller 
indirekt samband med arbetstagarens kön. Om sådana sannolika skäl har 
visats, blir det arbetsgivarens sak att styrka att han haft skälig orsak till sin 
åtgärd oberoende av könsfrågan. Arbetsgivaren kan även undgå ansvar genom 
att visa att hans beslut är ett led i strävanden att främja jämställdhet i 
arbetslivet eller att beslutet är berättigat av hänsyn till ett sådant ideellt eller 
annat särskilt intresse, som uppenbarligen inte bör vika för intresset av 
jämställdhet i arbetslivet.571 Vid tillämpning av reglerna i 1999 års lagstiftning 
mot diskriminering gäller emellertid något annorlunda bevisregler. En 
bevisbörderegel är införd, som bygger på EG-direktivet nr 97/80 om 
bevisbörda i mål om könsdiskriminering.572 

Se Källström i Schmidt, Facklig arbetsrätt, 1997, kapitel 6, som beskriver även hur 
bevisbörderegelns tillämpning i uppsägningsmål förändrats i och med tillkomsten av 
anställningsskyddslagen. 
20 § 2 st. jämfört med 16 § 2 och 3 st. jämställdhetslagen. Se även Göransson i Schmidt, 
Löntagarrätt, 1984, s. 104 f. 
Förbuden i lagstiftningen mot diskriminering gäller även in direkt diskriminering, d.v.s. om 
arbetsgivaren tillämpar en bestämmelse, ett Kriterium eller e tt förfaringssätt som framstår 
som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar personer av de kategorier som skyddas 
av lagstiftningen. Detta gäller såvida inte syftet med bestämmelsen, kriteriet eller 
förfaringssättet kan motiveras av sakliga skäl oc h åtgärden är lämplig och nödvändig för att 
syftet skall upp nås, enligt 9 § lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, 4 § 
lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer m ed funktionshinder samt 4 § 
lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. 
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Christensen har framhållit att det praktiskt taget alltid är möjligt att i 
efterhand konstruera en grund som är saklig i den meningen att den inte är 
otillbörlig eller stridande mot goda seder, som passar in på den man vill säga 
upp.573 Christensen gör detta uttalande i det ovan nämnda resonemanget om 
föreningsrättens regler i förhållande till turordningsöverenskommelser. 
Samma resonemang kan emellertid troligen i än högre grad föras om vissa 
andra kategorier arbetstagare som kan tänkas utsättas för diskriminering. Ju 
mer individualiserade arbetsuppgifter och anställningsförhållanden är och ju 
mer olika kategorier arbetstagare skiljer sig från varandra vad gäller dessa 
förhållanden, desto lättare är det att konstruera sakliga skäl för att dra in just 
dessa individers eller kategoriers arbetsuppgifter etc. Eftersom till exempel 
kvinnor och invandrares arbetsuppgifter och anställningsförhållanden ofta 
markant skiljer sig från mäns respektive infödda svenskars arbetsuppgifter, är 
det inte svårt att finna sakliga skäl för åtskillnad.574 Det kunde därför 
eventuellt finnas fog för att tillämpa det ovan nämnda förslaget till bevisregler 
även vid annan ifrågasatt diskriminering än den av minoritetsorganisationers 
medlemmar. Detta skulle innebära att om en arbetstagare som anser sig 
diskriminerad kommit på sämre plats i turordningen än vad som följer av 
ålder och anställningstid, skulle arbetsgivaren vara tvungen att styrka att 
turordningen genomgående följer vissa fastlagda principer och att 
nedflyttningen i turordningen jämfört med den legala ordningen har följt 
vissa pr inciper. Ett sådant resonemang bygger emellertid på att det finns ett 
krav på att en avtalsturlista skall bygga på objektiva verifierbara principer. 
Christensen anser också med hänvisning till Lunning575 att även om det i 
lagen inte uppställs några begränsningar för vad en 
turordningsöverenskommelse kan innehålla, måste man kräva att den bygger 
på några objektiva verifierbara principer. Detta skulle följa redan av den för 
den kollektiva arbetsrätten grundläggande principen om skyldighet för en 
fackförening att behandla alla medlemmar lika. 

Att några krav på objektivt verifierbara kriterier inte ställs på innehållet i 
en turordningsöverenskommelse har emellertid enligt min mening visats i och 
med domen AD 1996 nr 114. 

En växeltelefonist som var oorganiserad och ansågs ha samarbetsproblem 
hade blivit uppsagd i enlighet med en avtalsturlista. Telefonisten väckte 
själv talan i tingsrätten. Tingsrätten ansåg att arbetstagarens 

Christensen, Den etablerade fackföreningen och rätten, s. 25. 
574 Se Gonäs, Lena, (red.) Den könsuppdelade arbetsmarknaden — ett europeiskt perspektiv, 

Arbetslivsinstitutet, Solna, 1999. Scnierup, Carl-Ulric, & Paulsson, Sven, Arbetets etniska 
delningy Carlssons bok förlag, Stockholm 1993. 
Lunning, Anställningsskydd, Kommentar till 1982 år anställningsskyddslag, 1982 års 
upplaga, s. 71. Lunning menar att ett minimikrav på en avtalsturlista synes vara att urvalet 
har skett utifrån vissa objektivt fastlagda principer och inte är diskriminerande. 
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samarbetsproblem inte hade varit av sådan styrka, att det hade funnits 
något sakligt skäl för att förbigå henne till förmån för anställda med 
kortare anställningstid. Enligt tingsrätten framstod den avtalade 
turordningen därför som otillbörlig och avtalet ogiltigförklarades. 
Tingsrättens dom upphävdes emellertid av Arbetsdomstolen som inte 
kunae finna att den i avtalsenlig ordning tillkomna avtalsturlistan kun^ 
anses stridande mot god sed på arbetsmarknaden eller eljest otillbörlig. 
Arbetsdomstolen uttalade: 

"Vid upprättandet av en avtalsturlista kan finnas anledning för parterna 
att beakta en rad skilda omständigheter vid sidan av arbetstagarnas 
sammanlagda anställningstid hos arbetstagaren. I första hand kommer 
givetvis i fråga att beakta om en arbetstagare har tillräckliga 
Kvalifikationer för det fortsatta arbetet. Dit hör inte endast de rent 
yrkesmässiga kvalifikationerna utan även personliga egenskaper, såsom 
exempelvis förmåga till samarbete eller serviceinställning när 
arbetsuppgiften gäller kundinriktad eller annan utåtriktad verksamhet. 
Även ^capala faktorer såsom försörjningsbörda kunde komma in i 
bilden. Förhållandena i den enskilda verksamheten måste bli 
avgörande för i vad mån dessa o ch andra faktorer skall tillmätas betydelse 
när arbetstagarna placeras på avtalsturlistan. Anställningsskyddslagen 
lämnar parterna en vidsträckt handlingsfrihet vid listans upprättande 
men lägger också ett stort ansvar på partsföreträdarna. Enligt domstolens 
mening kan vid rättslig prövning av en avtalsturlista denna inte 
frånkännas verkan i visst hänseende, endast därför att parterna vid 
vägningen mellan skilda omständigheter tillmätt viss faktor större 
betydelse än vad en utomstående betraktare till äventyrs skulle finna 
motiverat.(...) En avtalsturlista blir utan verkan i den mån den är 
diskriminerande eller eljest innebär att ovidkommande hänsyn tagits eller 
att annan omständighet föreligger, som gör att det skulle te sig stötande 
att tillämpa listan i aet aktuella hänseendet." 

Frågan inställer sig vilka hänsyn som skall anses vara ovidkommande när en 
avtalsturlista ingås, om inte de i domen nämnda omständigheterna skall anses 
vara det. Detta avgörande förefaller att ge i princip obegränsade möjligheter 
att i samband med arbetsbrist göra uppsägningar av skäl som hänför sig till 
arbetstagaren personligen och av orsaker som inte skulle vara saklig grund för 
uppsägning av personliga skäl. Bakom uttrycket samarbetssvårigheter kan 
dölja sig en rad "ovidkommande" förhållanden. Inte heller kan den aktuella 
uppsägningen sägas ha gjorts i enlighet med i förväg fastlagda objektiva 
kriterier för upprättandet av turordningen.578 När arbetstagaren dessutom som 

El Kott har i Oorganiserade arbetstagare i Arbetsdomstolen JT 1997-98, pekat på det märkliga 
i att Arbetsdomstolen ansåg att kvinnan saknade skäl att fa sin sak prövad, samtidigt som 
hon vann målet i en enhällig tingsrätt. 
Stor försörjningsbörda är ett ofta nämnt kriterium i dessa sammanhang, vilket kan ge ett 
legitimerande intryck av att sociala hänsyn tas vid upprättandet av turordningen. Den 
kategori som mig veterligt brukar gynnas av sådana kriterier — i den mån kriteriet över 
huvud taget används - är emellertid yngre eller medelå lders gifta män med barn, en grupp 
som inte i andra sammanhang brukar associeras med sociala hänsyn. 
ILO:s rekommendation nr 166 punkten 23 innehåller vissa regler om turordning och 
återanställning efter uppsägningar av ekonomiska skäl. Enligt dessa bör en arbetsgivare bland 
annat fastställa t urordningen med stöd av kriterier som är bestämda i förväg. Dessa kriterier 
bör ta vederbörlig hänsyn till såväl företagets som arbetstagarnas intressen. De arbetstagare 

267 



i detta fall är oorganiserad bortfaller det skydd som skulle ligga i att en facklig 
organisation för hennes talan. 

En fråga som aktualiseras i detta sammanhang är om en uppsägning, som 
gjorts i samband med en avtalsturlista, kan ogiltigförklaras på den grunden att 
den egentligen är gjord av personliga skäl. Det som talar emot en 
ogiltigförklaring på den nu nämnda grunden är den uppdelning av 
prövningen av om en uppsägning har saklig grund i två steg, som vanligen 
tillämpas av Arbetsdomstolen. Om prövningen i det första steget leder fram 
till att arbetsbrist anses föreligga, finns normalt inte något utrymme för att 
anse att en uppsägning har gjorts av ovidkommande eller personliga skäl.579 

Problematiken belystes i AD 1983 nr 112. 

I målet var det ostridigt att tre arbetstagare skulle sä gas upp på grund av 
arbetsbrist. En arbetstagare som hade blivit uppsagd genom en 
turordningsöverenskommelse men inte skulle ha blivit det om 22 § 
anställningsskyddslagens regler hade tillämpats, gjorde gällande att de 
avsteg som från anställningsskyddslagens turordningsregler inte grundats 
på sakliga och objektiva skäl. Turordningsöverenskommelsen stred därför 
mot god sed och var ogiltig. Arbetstagaren hävdade därtill att 
uppsägningen i själva verket berott på personliga motsättningar mellan 
honom själv och arbetsgivaren. 

Arbetstagaren som var oorganiserad väckte talan i tingsrätten. 
Tingsrätten tog fasta bland annat på att en annan arbetstagare blivit 
anställd på liknande arbetsuppgifter kort före uppsägningarna och 
menade att det inte fanns utrymme för att uppsägningen förestavats av 
arbetsbrist utan hade en annan förklaring, såsom personliga 
motsättningar. Tingsrätten fann att turordningsöverenskommelse var så 
påtagligt stridande mot den i målet ifrågavarande lagstiftningens syfte att 
det kunde hållas för visst att avvikelsen skett på grund av personliga 
motsättningar. Tingsrätten fann uppsägningen sakna saklig gr und och 
ogiltigförklarade den. Arbetsdomstolen ändrade tingsrättens beslut på så 
sätt att den avslog arbetstagarens talan. Arbetsdomstolen ansåg att 
utredningen i målet inte tillät någon jämförelse mellan de olika 
arbetstagarnas kapacitet och att det därför inte fanns någon påtaglig 
grund för att anse att arbetstagaren blivit orättvist behandlad. Inte heller i 
fråga o m de personliga motsättningarna tillät utredningen några säkra 
slutsatser. Följakdigen ansåg domstolen inte att det hade förebringats 
tillräckliga skäl för att turordningsöverenskommelsen skulle anses strida 
mot god sed eller eljest vara otillbörlig. 

Av den nu refererade domen framgår att Arbetsdomstolen, ifall de personliga 
motsättningarna hade visats ha orsakat uppsägningen, eventuellt skulle ha 

som sagts upp av ekonomiska skäl eller liknande bör ges företr ädesrätt till återanställning. 
Denna rekommendation som ansluter till konventionen nr 158 om uppsägning av 
anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ, har inte samma bindande verkan som 
konventionen och har till skillnad från konventionen inte föranlett någon åtgärd från de 
svenska statsmakternas sida (prop. 1982/83:124, AU 28). 

579 Ett undantag är domen 1977 nr 215. Se avsnitt 6.1.3. 
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övervägt om uppsägningen stred mot god sed eller eljest var otillbörlig. 
Slutsatsen skulle inte ha blivit att uppsägningen var gjord av personliga skäl. 

10.1.3.4 Skydd mot uppsägning som strider mot god sed 

Inte i något fall som inte har gällt diskriminering, har Arbetsdomstolen ansett 
att en turordningsöverenskommelse strider mot god sed på arbetsmarknaden. 
Det är svårt att tänka sig en turordningsöverenskommelse som skulle strida 
mot god sed utan att samtidigt vara diskriminerande. Ett exempel skulle 
kunna vara om en arbetstagare har vägrat utföra en uppgift som skulle 
innebära en brottslig gärning och av det skälet placeras bland dem som sägs 
upp genom ett lokalt avtal. En sådan överenskommelse skulle möjligen kunna 
anses strida mot god sed. Något liknande fall har emellertid inte kommit till 
rättslig prövning. Kravet på att ett avtal skall vara i enlighet med god sed på 
arbetsmarknaden respektive att ett avtal inte skall vara otillbörligt innebär 
förmodligen i princip inte några självständiga begränsningar i möjligheterna 
att ingå turordningsöverenskommelser. Det i rättspraxis återkommande 
uttrycket att arbetsgivarens handlande "självfallet" inte får strida mot lag och 
goda seder fyller främst en legitimerande funktion. 

10.1.3.5 Skydd mot otillbörlig urholkning av 
arbetstagarnas rättigheter 

En fråga som kan ställas, när skyddslagstiftning görs dispositiv, är om det 
finns en gräns för möjligheten att avtala bort det skydd som lagen är avsedd 
att ge. 

I AD 1995 nr 108 hade en lokal överenskommel se ingåtts som innebar 
att uppsagda arbetstagare förlorade sin företrädesrätt till återanställning. 
Överenskommelsen ogiltigförklarades. Arbetsdomstolen hänvisade vid 
ogiltigförklarineen till syftet bakom dispositiviteten i 
anstäflningsskyadslagens reeler. Anledningen till att vissa av lagens regler 
kunde ändras genom kollektivavtal var önskemålet o m att åstadkomma 
branschanpassade regler. I det aktuella fallet hade överenskommelse^ 
syfte emellertid inte varit att åstadkomma en sådan anpassning. 
Domstolen sloe fast att ett kollektivavtal om turordning, som innebar en 
otillbörlig urholkning av arbetstagarnas lagstadgade rättigheter, stred mot 
anställningsskyddslagens grunder och var ogiltigt i motsvarande mån. 

Lunning har kritiserat domen AD 1995 nr 108 och ifrågasatt om domstolens 
rättstillämpning stämmer med gängse lagtolkningsmetoder.581 Han anser att 
den utgång som tvisten fick, skulle ha krävt lagstiftning, eftersom förarbetena 

Arbetsdomstolen ansåg att kollektivavtalet också överskred bemyndigandet för den lokala 
organisationen i trygghetsavtalet och var ogil tigt även av det skälet. 

581 Lunning, hus, Arbetsdomstolen och dispositiviteten, 1996. 
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till anställningsskyddslagen gav i stort sett obegränsade möjligheter för 
parterna att avtala bort arbetstagarnas rättigheter i kollektivavtal.582 Lunning 
argumenterar bland annat utifrån det faktum att Åmanutredningen under 
lagstiftningsarbetet med anställningsskyddslagen hade diskuterat en 
dispositivitet av det slag som fanns i semesterlagen, d.v.s. som innebar att den 
allmänna nivån på förmånerna inte fick avtalas bort. Det hade emellertid rått 
full enighet inom utredningen om att föreslå en längre gående, i princip 
obegränsad avtalsfrihet för de kollektivavtalsslutande parterna.583 Så till 
exempel hade utredningen uttalat att "När det (...) gäller att ersätta 
lagreglerna med bestämmelser som inte är klart förmånligare, t.ex. 
bestämmelser av helt annan konstruktion eller regler som innebär 
inskränkning eller upphävande helt eller delvis av vissa lagstadganden, är detta 
tillåtet (...) inom de ramar som anges i 3 § 1 st. anställningsskyddslagen,584 

d.v.s. kollektivavtal på förbundsnivå."585 Visserligen hade departementschefen 
gjort ett enstaka uttalande om att turordningsreglerna måste konstrueras som 
bindande rättsregler, vilka gav de enskilda arbetstagarna rättigheter som i sista 
hand kunde hävdas vid domstol, men han hade samtidigt uttalat att han 
biträdde utredningens förslag om att reglerna skulle vara dispositiva i den 
meningen att de skulle kunna sättas ur spel genom kollektivavtal på 
förbundsnivå.586 Vad gällde dispositiviteten i fråga om uppsägningslönen hade 
det påpekats att denna gällde enbart den närmare beräkningen av förmånerna 
men däremot inte skulle möjliggöra en allmän sänkning av förmånerna under 
lagens nivå.587 Om det hade varit lagstiftarens avsikt att detta skulle gälla 
dispositiviteten i allmänhet, skulle uttalandet i fråga om uppsägningslönen ha 
varit obehövligt. Slutligen hade återanställningsrätten efter en riksdagsdebatt 
tvärtemot Åmanutredningens förslag gjorts dispositiv utan närmare 
motivering588 och denna hade dessutom i flera sammanhang inskränkts till 
förfång för enskilda arbetstagare. 

Lunning förefaller att i sina resonemang bortse från det faktum att de 
generösa uttalandena om avtalsfriheten i förarbetena fördes mot bakgrunden 

Lunning menar att man i Europa skulle ha "ringa förståelse för att vi i 
driftsinsKränkningssituationer lägger den enskildes anställningsskydd i 
kollektivavtalsparternas hand." s. 433. 
Till saken hör emellertid att den nämnda utredningen inte hade velat göra företrädesrätten 
till återanställning dispositiv. Rätten till återanställning gjordes utan närmare motivering 
dispositiv under utskottsbehandlingen av propositionen. Se InU 1973:36 s. 40. 

584 3 § i utredningens förslag motsvaras av 2 § anställningsskyddslagen. 
585 SOU 1973:7 s. 168 f. 
586 Prop. 1973:129 s. 160. 
587 Prop. 1973:129 s. 250. 
588 InU 1973:36 s. 40. 
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av att kollektivavtal om avvikelser från lagens regler åtminstone i princip 
endast kunde ingås på förbundsnivå. Eftersom det var i kompetensreglerna 
som garantin ansågs ligga för att arbetstagarnas intressen tillgodosågs, är detta 
av stor betydelse. I AD 1995 nr 108 rörde det sig om en lokal 
överenskommelse i en uppkommen situation av arbetsbrist. De 
förarbetsuttalanden som Lunning citerar innehåller också genomgående 
uttrycken "turordningsbestämmelser" eller "turordningsregler", d.v.s. 
uttalandena tar sikte på bestämmelser som har generell giltighet till skillnad 
från ett avtal i en uppkommen situation, där riskerna för kringgående och 
ovidkommande hänsyn är långt större. 

Vad som skall anses vara en otillbörlig urholkning av arbetstagarnas rätt 
har senare prövats i två domar. I AD 1996 nr 20 var det emellertid inte fråga 
om en lokal överenskommelse utan om ett förbundsavtal. 

I teateravtalet hade anställningsskyddslagens bestämmelser om 
turordning vid uppsägning helt avtalats bort. Avtalets 4 § innehöll en 
bestämmelse om att turordningsreglerna i 22-24 §§ 
anställningsskyddslagen inte skulle tillämpas för skådespelare, sångare, 
dansare, regissörer, regiassistenter, koreografer, Kostymtecknare, 
scenografer och dramaturger. Teaterförbundet yrkade i målet att 
Arbetsdomstolen skulle ogiltigförklara ett antal uppsägningar. 
Arbetstagarsidan ej orde bland annat gällande, a tt ifall m an nelt kunde 
bortse fran innehållet i 22 §, skulle arbetstagare, som arbetsgivaren ville 
säga upp av personliga skäl, vara rättslösa. Arbetsgivaren skulle då 
nämligen i varje tä nkbar situation kunna åberopa arbetsbrist för att säga 
upp vem som helst. Regeln om företrädesrätt skulle inte ge tillräckligt 
skydd, eftersom den bara gällde dem som varit anställda mer än tolv 
månader och dessutom gav arbetsgivaren möjlighet att ställa krav på vis sa 
kvalifikationer för rätten till företräde till ny anställning. Domstolen 
gjorde en jämförelse med situationen i den nyss nämnda domen AD 
1995 nr 108 och betonade att företrädesrätten hade en särskild betydelse 
i det att den balanserade arbetsgivarens fördel av att en uppsägning på 
grund av arbetsbrist i princip inte kunde underkastas rättslig prövning. 
Det var även a tt märka att de arbetstagare som hade blivit uppsagda i 
enlighet med teateravtalet omfattades av företrädesrätten till 
återanställning. Teateravtalet var dessutom till skillnad från avtalet i den 
nämnda domen ett centralt ingånget avtal. Avtalsparterna hade vid 
avtalets ingående varit fullt medvetna om innebörden av avtalsregeln och 
hade varit eniga om att den bättre än lagens bestämmelser tillgodosåg de 
speciella behov som förhållandena på teaterns område medförde, 
bestämmelsen kunde därför inte anses utgöra en sådan urholkning av 
arbetstagarnas rättigheter, som stred mot anställningsskyddslagens 
grunder, utan var giltig. 

Det andra målet (AD 1996 nr 12) gällde en lokal överenskommelse om 
företrädesrätt till återanställning: 

Byggnadsstyrelsen avvecklade enligt riksdagsbeslut sin verksamhet och 
denna övergick till ett antal bolag. Ett av bolagen träffade före 
verksamhetens övergång och innan Dyggnadsstyrelsens personal sagts 
upp, en överenskommelse med en central facklig organisation om 
bemanningen i den verksamhet som skulle övergå till bolaget. 
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Bemanningen av bolaget skulle i första hand ske med personal som vid 
tiden för överenskommelsen var anställd tills vidare i Byggnadsstyrelsen. 
Vid konkurrens mellan sökande skulle de komma först i fråga som hade 
längst erfarenhet hos styrelsen. En arbetstagare som hade längre 
sammanlagd stadig anställningstid än tre andra arbetstagare som erhöll 
anställning i bolaget, gjorde bl.a. gällande att överenskommelsen sa k^de 
godtagbart syfte och innebar en oacceptabel urholkning av hans rätt. 

I sin dom uttalade Arbetsdomstolen att möjligheten att träffa 
överenskommelse om avvikelse från företrädesrättsregierna in te var helt 
oinskränkt och hänvisade till sitt uttalande i AD 1995 nr 108 om att ett 
avtal som innebar att företrädesrätten till återanställning helt avtalades 
bort, utgjorde en sådan urholkning av arbetstagarnas rättigheter som 
måste anses strida mot anställningsskyddslagens grunder. Enligt 
domstolens mening kunde emellertid överenskommelsen i fråga inte 
anses ha inneburit att arbetstagarnas rättigheter urholkats på ett sätt som 
stred mot anställningsskyddslagens grunder. Arbetsdomstolen fann 
följaktligen att överenskommelsen utgjorde en tillåten avvikelse från 
bestämmelserna om företrädesrätt till återanställning. 

Det framgår inte av domen varför överenskommelsen ansågs inte ha urholkat 
arbetstagarnas rättigheter på ett sätt som stred mot anställningsskyddslagens 
grunder. En tänkbar anledning är att avtalsparterna uppgav sig ha följt vissa 
uppställda kriterier, vilka dessutom följde anställningsskyddslagens principer 
genom att bygga på anställningstiden. 

10.1.3.6 Betydelsen av riktlinj er i kollektivavtal 

En viktig fråga är vilken betydelse som kan tillmätas riktlinjer i centralt eller 
lokalt upprättade kollektivavtal för giltigheten av en avtalsturlista.590 Tydligt är 
att en lokal överenskommelse inte kan träffas med giltig verkan, om den 
strider mot avtalsbestämmelser.591 Frågan har blivit mycket sparsamt belyst i 
rättspraxis. 

Innebörden av vissa bestämmelser om personalminskningar i MBA-S och 
det statliga trygghetsavtalet behandlades i AD 1982 nr 107. Den fackliga 
organisationen hävdade att staten brutit mot de regler i trygghetsavtalet 
som föreskrev att en stadig myndighet vid arbetsbrist sa långt som 
möjligt skulle undvika att vidta uppsägningar och i stället söka lösa den 
uppkomna situationen på andra sätt. Domstolen avslog emellertid 
yrkandet om skadestånd med motiveringen att reglerna bara uttiyckte 
avtalsparternas viljeinriktning i fråga om tillvägagångssättet via en 
arbetsDristsituation. Bestämmelserna var inte så konkret utformade, att 
de utan vidare kunde läggas till grund för en skadeståndspåföljd. D etta 

Överenskommelsen är ett exempel på hur reglerna om beräkning av anställningstid i staten 
kan sättas ur spel. 
Hemström, Fackföreningarna och de anställda, 1981, s. 141, menar allmänt att en facklig 
företrädare i princip är bunden av instruktioner från ett högre organ, när företrädaren ingår 
ett avtal som hinder medlemmarna och föreningen. 

591 Detta följer av 27 § medbestämmandelagen. 
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skulle dock inte tolkas som att bestämmelserna saknade all rättslig 
verkan. Vid exempelvis tolkning av mera konkreta regler i avtalet kunde 
nämligen den aflmänn^ viljeinriktningen, som bestämmelserna gav 
uttryck för, få betydelse. Undantagsvis kunde också enbart innehållet i 
bestämmelserna grunda skadeståndsskyldighet, exempelvis om 
viljeinriktningen totalt skulle nonchaleras av arbetsgivaren. 

I AD 1996 nr 34 ställdes frågan om en avtalsturlista stod i strid med en 
överenskommelse, som hade ingåtts vid lokala MBL-förhandlingar. 
Överenskommelsen innebar att arbetsgivaren ensam skulle välja ut de 
personer som skulle "sättas upp på uppsägningsbar plats." 
Förutsättningen i överenskommelsen var att den kvarvarande 
arbetsstyrkan skulle få en sådan kompetens och åldersstruktur att 
ytterligare driftsinskränkningar inte riskerades. En enskild arbetstagare 
som därefter blivit uppsagd gjorde gällande att turordningslistan var 
otillbörlig mot honom och stred mot god sed på arbetsmarknaden. Han 
hade erforderlig kompetens och arbetsgivaren hade brutit mot 
överenskommelsen genom a tt säga upp honom. Tingsrätten menade att 
det inte kunde vara i strid med goa sed på arbetsmarknaden att med 
utgångspunkt i de anställdas kompetens och ålder träffa avtal om 
awikdse från anställningsskyddslagens turordning. Om det vid 
bedömningen hade skett ett misstag, så att någon hade sagts upp trots a tt 
han hade högre kompetens än den som inte hade sagts upp, kunde detta 
inte anses vara ett sådant allvarligt brott mot god sed på 
arbetsmarknaden, att avtalsturlistan skulle underkännas, ens om 
arbetstagarsidan hade överlåtit på arbetsgivarsidan att ensidigt göra denna 
bedömning. Arbetsdomstolen, som fastställde tingsrättens domslut, 
framhöll att innebörden av överenskommelsen vid MBL-förhandlingarna 
inte hade blivit närmare belyst i målet. Det måste antas, att 
överenskommelsen inte hade någon längre gående innebörd, än att 
parterna drog upp riktlinjerna för hur arbetsgivaren skulle förfara vid 
upprättandet av sitt förslag till avtalsturlista. Det fanns därför ingen 
anledning att anta att överenskommelsen skulle kunna åberopas emot 
innehållet i en därefter upprättad avtalsturlista eller annars na någon 
kvarstående betydelse, sedan ett sådant avtal kommit till stånd. 

Av dessa rättsfal l går det att sluta sig till att riktlinjer för personalminskningar 
och upprättandet av turordningen vid avtalsturlistor måste vara konkret 
utformade för att kunna ligga till grund för avgöranden i materiella 
rättstvister. Sådana konkret utformade riktlinjer förekommer inte sällan på 
arbetsmarknaden, men de gäller indelning i turordningskretsar efter klart 
definierade yrkesgrupper eller dylikt. Kollektivavtalsbestämmelser om 
innehållet i avtalsturlistor är genomgående allmänt hållna.593 Utgången av de 
två ovan refererade rättsfallen tyder på, att sådana allmänt hållna riktlinjer är 
utan betydelse för giltigheten av en avtalsturlista. På det faktum att parterna 

Hydén, Arbetslivets reglering, s. 137 , har i en diskussion om detta rättsfall menat att det är 
svårt att finna sådanaltonkreta regler. D e allmänna bestämmelserna innehåller i stället ofta 
kompromisser mellan svårförenliga intressen, som ger upphov till problem vid tolkningen. 
Detta gäller särskilt avsnitten om gemensamma värderingar, där det sägs att såväl 
effektivisering som trygghet eftersträvas. 

593 Se kapitel 8.3 om turordningsbestämmelser i kollektivavtal. 
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har formulerat en viljeinriktning eller dragit upp riktlinjer för åtgärder kan 
den fackliga organisationen eller en enskild arbetstagare uppenbarligen inte 
grunda några krav. 

10.1.3.7 Sammanfattning och kommentarer 

Reglerna om avtalsturlistor ger ett stort utrymme för att göra avvikelser f rån 
skyddsprincipen i anställningsskyddslagens turordningsregler. 
Utgångspunkten när lagstiftaren gjorde reglerna dispositiva var att avtal skulle 
ingås på förbundsnivå. Möjligheten att ingå avtal om turordningen vilade på 
förtroendet för att de fackliga organisationerna skulle verka i medlemmarnas 
och alla arbetstagares intressen. Därför saknas i stort sett uttalanden i 
förarbetena om avtalsfrihetens gränser när parterna ingår avtal om avvikelser 
från lagens regler. "Garantin" för att medlemmarnas intressen skulle tillvaratas 
upphävdes emellertid tidigt på stora delar av arbetsmarknaden av de fackliga 
organisationerna själva genom delegation till de lokala parterna av rätten att 
ingå avtalsturlistor. Kravet på att ett avtal om turordningen skall ingås på 
förbundsnivå har sedermera upphävts även i lagen. 

I lag och rättspraxis ställs mycket låga krav på kompetens eller 
jämbördighet med arbetsgivaren hos dem som har rätt att ingå avtal om 
turordningen. Lagstiftaren har helt överlåtit frågan om den facklig 
avtalspartens kompetens till de fackliga organisationerna och dessa har i sin 
tur mestadels tillåtit att avtal om turordningen sluts på en låg nivå inom 
organisationen. 

Det framhållas ofta att en avtalsturlista inte får gå ut på att slå ut 
utanförstående arbetstagare från arbetsplatsen eller vara diskriminerande eller 
strida mot god sed. En förutsättning för att en avtalsturlista skall anses vara 
diskriminerande eller föreningsrättskränkande är emellertid att arbetsgivaren 
inte kan visa sakliga skäl för sin åtgärd. Sådana sakliga skäl kan ofta lätt 
konstrueras i efterhand, eftersom arbetsgivaren har beslutanderätten om hur 
arbetsbristen skall läggas ut. Kravet på att ett avtal skall vara i enlighet med 
god sed på arbetsmarknaden respektive att ett avtal inte skall vara otillbörligt 
innebär förmodligen inte några självständiga begränsningar i möjligheterna 
att ingå turordningsöverenskommelser. Det i rättspraxis och litteraturen 
återkommande uttrycket att arbetsgivarens handlande "självfallet" inte får 
strida mot lag och goda seder fyller förmodligen endast en legitimerande 
funktion. Det ställs inte några krav på att en avtalsturlista upprättas enligt 
några objektivt verifierbara kriterier. Avvägningen mellan anställningstid och 
kvalifikationer, dit även personliga egenskaper kan räknas, har lämnats åt de 
lokala parterna att göra i den konkreta situationen. Vad slutligen gäller kravet 
på att en turordningsöverenskommelse inte får otillbörligt urholka 
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arbetstagarnas lagstadgade rättigheter förefaller detta krav att inskränka sig till 
att innebära just ett förbud mot att den fackliga organisationen avtalar bort 
arbetstagarnas företrädesrätt till återanställning. 
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10.2 Arbetsplatsundersökningen 

I detta avsnitt skall undersökas av vilka orsaker de lokala parterna på 
arbetsplatserna i den empiriska undersökningen i vissa fall valde att upprätta 
avtalsturlistor i stället för att följa reglerna i anställningsskyddslagen respektive 
bestämmelser i kollektivavtal. Här skall också undersökas vilka kriterier som 
avgjorde vilka arbetstagare som blev uppsagda när de lokala parterna 
upprättade en avtalsturlista. 

På följande nio arbetsplatser gjordes avsteg från turordningen genom 
avtalsturlistor: 

Metallindustrin (på tjänstemannasidan och LO-sidan) 
ByggrådAB (tjänstemän) 
Pappersbruket (LO) 
StatlinkAB (LO) 
F.d. Gatukontoret (på tjänstemannasidan och LO-sidan) 
Hemtjänsten (LO) 
Träindustrin (tjänstemän) 
Varuhuset (LO) 
Speditionsfirman (tjänstemän) 

Av dessa arbetsplatser befann sig fem i Stockholmsområdet och fyra i 
Västerbotten, ett par var stora, några var medelstora och några var små, en var 
en kommunal verksamhet och de övriga privata.594 Uppsägningar genom 
avtalsturlistor gjordes såväl på LO-sidan som tjänstemannasidan. De 
arbetsplatser där man använde sig av en avtalsturlista hade följaktligen inte 
några gemensamma yttre kännetecken vad gällde storlek, typ av arbetsgivare 
eller bransch. Möjligen är det ett uttryck för en tendens att två av dem 
utgjorde privatiserad tidigare offentlig verksamhet. 

10.2.1 Avtalsturlista för att behålla arbetstagare med 
särskilda kvalifikationer 
Hos Byggråd AB hade man "övat sig nästan årligen i neddragningar".(ag) 
Företaget hade under de gångna tio åren gjort nedskärningar bland 

594 I statlig verksamhet förekommer inte avtalsturlistor. Se avsnitt 8.3 om 
turordningsbestämmelser i kollektivavtal. 
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personalen enligt "osthyvelsprincipen", gjort uppsägningar enligt 
anställningsskyddslagen, gjort rena utköp eller använt sig av 
avtalspensioneringar. Nu var läget återigen hårt pressat och 
personalminskningar ansågs nödvändiga. Förhandlingar om uppsägningar på 
grund av arbetsbrist inleddes. En indelning i turordningskretsar enligt 
anställningsskyddslagen gjordes, d.v.s. efter driftsenhet och ort. Därefter 
indelades ingenjörerna i grupper efter sina specialiteter: Arkitekter, 
byggnadsingenjörer, WS-ingenjörer, statiska ingenjörer, elingenjörer och 
markingenjörer. Dessa grupper delades i sin tur in i manuella ingenjörer, 
CAD-kunniga ingenjörer och handläggare. Resonemangen fördes sedan i 
termer av kvalifikationer inom grupperna. SIF-ombudet hade förklarat för 
arbetsgivaren att lagens mening var att arbetsgivaren skulle behålla den 
arbetstagare som hade längst anställningstid av dem som hade tillräckliga 
kvalifikationer. Det var däremot inte lagens mening att arbetsgivaren skulle 
välja den arbetstagare som hade de bästa kvalifikationerna. Arbetsgivaren var 
emellertid inte öppen för att utbilda arbetstagare med lång anställningstid: 

"Vi ställer inte upp på att utbilda de manuella till CAD-ineenjörer för att 
de skall ku nna ta varandras jobb. Det kostar oss c:a 60.0 00 + för kurser 
och utbildning. I tid tar det ungefär 6 månader - ett år för dem att bli 
effektivare än ae var manuellt, "(ag) 

Ett avtal ingicks med de lokala fackliga organisationerna om ett antal avsteg 
från turordningen till förmån för de arbetstagare som ansågs mest 
kvalificerade inom sina respektive kompetensgrupper. Avstegen från 
lagturordningen gällde åtta personer på arkitektavdelningen, vilka alla hade 
mer än 20 års anställningstid: 

"Trots att vi gjort en indelning i kompetensområden, blev vi tvungna att 
plocka ut folk som vi tyckte i nte höll måttet. Branschen är så hår t utsatt 
— vi måste ha dem med bäst kvalifikationer. I åtta fall var vi tvungna att 
frångå turordningslistan. Det blev vederlag på totalt 1,1 miljoner. De är 
tekniskt likvärdiga med andra, men de har svårigheter, när det gäller at t 
fa förtroende på marknaden. Det är oerhört svårt att säga konkret vad ett 
sådant förtroende består i. En annan egenskap som är lättare att bedöma, 
eftersom medarbetarna ser det, är förmågan att hålla givna ekonomi- och 
tidsramar i hårt pressade lägen. Men det är betydligt värre att tala om hur 
marknaden värderar våra medarbetare. Det handlar om personkemi, om 
att ge tillräckligt många signaler i rätt riktning. Vi måste vara mycket 
noggranna i vår bedömning av marknadsacceptansbiten."(ag) 

SIF:s företrädare menade att om man hade gått strikt efter turordningen, 
skulle hela CAD-kapaciteten gå förlorad och avdelningens verksamhet skulle 
avstanna. Tekniken hade skapat dessa skillnader mellan de anställda. De unga 
hade tagit tekniken till sig. När datorerna inte fanns, arbetade alla på samma 
villkor. En annan facklig företrädare menade att efter en tidigare nedskärning 
hade en "förgubbning" inträffat. Det var det som var dilemmat med 
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anställningsskyddslagen: Man kom efter många uppsägningsomgångar till en 
gräns när personalen nästan bara bestod av äldre personer. Den här gången 
hade arbetsgivaren följt turordningslistan efter anställningstid och velat ta 
bort alla äldre ur verksamheten, men det skulle ha blivit för dyrt. 

I överenskommelsen ingick att vederlag på mellan två och tio månadslöner 
skulle utbetalas i olika poster fram till ett år efter anställningens upphörande 
till de uppsagda, som hade mellan tjugo och trettiofem års anställningstid. 
Om någon önskade få hela vederlaget utbetalt direkt efter det att 
anställningen upphört, förföll företrädesrätten till återanställning. I annat fall 
fanns återanställningsrätten kvar enligt överenskommelsen. SIF-ombudet 
ansåg emellertid att rätten till återanställning i situationen var en illusion. Om 
det blev tal om nyanställning, skulle arbetsgivaren nämligen ställa krav på 
CAD-kompetens och då skulle de uppsagda inte kunna komma i fråga. 

SIF:s företrädare kände inte till vad det för arbetsplatsen gällande 
kollektivavtalet sade om turordningen. Uppsägningarna hade gått till central 
förhandling, eftersom en avtalsturlista upprättats och organisationen inte hade 
rätt att fatta beslut om sådana lokalt.595 Den lokala fackliga organisationen 
hade hela tiden haft god kontakt med avdelningen och med förbundet i 
Stockholm. 

Fjorton personer sades upp - arkitekter, handläggare och sekreterare. 
Uppsägningarna var jämnt fördelade mellan kvinnor och män och mellan 
organiserade och oorganiserade.596 Nio av de fjorton uppsagda hade mer än 20 
års anställningstid. Tre personer som var äldre än 57 år blev uppsagda. SIF:s 
representant menade att när det gällde de äldsta, var det ingen diskussion om 
vad de hade presterat eller om de hade skaffat projekt till företaget. De blev 
uppsagda oavsett detta. 

Bakgrunden till nedskärningarna på före detta Gatukontoret var 
kommunens "iver" att konkurrensutsätta traditionellt kommunal verksamhet 
och en rad förändringar som följde på detta.(ag) Kommunen hade bolagiserat 
sitt gatukontor och det blev Parkbolaget. I avtalet mellan kommunen och 
Parkbolaget ingick att bolaget skulle överta ansvaret för de anställda med de 
villkor som gällde under de två närmaste åren. Målet var redan då att avyttra 
verksamheten. Först var Parkbolaget helägt av kommunen, men sedan såldes 
det till A-bolaget. Avtalet om personalen levde vidare i avtalet med A-bolaget 
där personalen var skyddad i ytterligare två år. Den goda marknaden för 
privata entreprenader, som var en av anledningarna till att A-bolaget hade 

Förmodligen avser SIF-företrädaren uppsägningarna av arbetstagare som har uppnått 57 års 
ålder, vilka e nligt 22 § 5 st. anställningsskyddslagen fram till år 1997 krävde förbundets 
godkännande. 
Inga invandrare fanns enligt uppgift anställda på företaget. 
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köpt Parkbolaget, började emellertid senare att krympa. Kommunen skulle 
göra en ny upphandling under det kommande året och Parkbolaget, som var 
helt beroende av kontraktet med kommunen, stod eller föll med kommunens 
beslut. Det troliga var att man skulle komma att dela upp underhållet på tre 
olika entreprenader. A-bolaget hade emellertid sedan fusionerats med B-
bolaget och strax efter övertagandet fattades beslut om att A-bolaget skulle 
lägga ned all sin anläggningsverksamhet. A-bolaget hade då inget intresse av 
att driva Parkbolaget vidare. B-bolaget däremot var intresserat av att driva en 
del av verksamheten vidare och av att ingå avtal om så många 
underhållsentreprenader som möjligt. (...) En förutsättning för att B-bolaget 
skulle välja att driva verksamheten vidare var emellertid att man bantade 
Parkbolaget från 29 till fem anställda. På det före detta Gatukontoret gjordes 
väsentliga avsteg från principen om att anställningstidens längd skulle avgöra 
turordningen. Avstegen gjordes i ett lokalt avtal, som enligt båda parter 
ingicks "under galgen". Platsombuden för de fackliga organisationerna, som 
enligt arbetsgivaren hade varit "väldigt medgörliga", beskrev situationen så 
här: 

"Vi gjorde upp en turordningslista, men under förhandlingarna kom 
arbetsgivaren med ett hot om att lägga ner verksamheten. Facket gick 
med på avtalet; de tyckte det var bättre att rädda jobben för fem stycken 
än att alla skulle bli arbetslö sa. Vi tog hjälp från aet centrala facket, men 
de verkade inte kunna göra något heller." ($KTF) 

"De kom med ett ultimatum. De tar ingen hänsyn till oss, inte. 
Avdelningen på SKAF verkar måttligt intresserade. Kanske är det för att 
de räknar med att vi kommer att gå över till ett annat fack, om vi 
fortsätter att jobba för det här bolaget. Det heter ju att man utnyttjar det 
fackliga för att fa fördelar, men när man verkligen behöver de t, när det 
bränner till, då finns ju inte facket."(SKAF) 

Arbetsgivaren menade, att det inte gick att låta "chaufförer och rörmänniskor 
och vägunderhållare" arbeta med parkerna. Därför hade man behållit bara 
dem som tidigare hade arbetat med parkerna. Därpå hade man bland de åtta 
parkarbetarna valt ut de fyra som hade bäst kvalifikationer och utbildning, 
d.v.s. trädgårdskurser och förarbevis på fordon. SKAF-företrädaren å sin sida 
menade att alla som var med på SKAF-listan skulle kunna sköta parkarbetet 
och att arbetsgivaren i själva verket hade valt ut dem som presterade mest: 

"Nummer 13, 15, 16 och 18 vill de ha kvar. De är ju i bra ålder allihop. 
De som är högre upp på listan presterar m indre. Det vet arbetsgivaren 
och det vet jag. Om jag hade fått order att plocka ut de fyra bästa skulle 
det bli samma personer."(SKAF) 

Majoriteten av de anställda blev uppsagda, såväl på tjänstemannasidan som på 
LO-sidan. Kvar på LO-sidan blev fyra av de åtta personer som tidigare arbetat 
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med parkanläggningarna och på tjänstemannasidan en arbetsledare. Till de 
uppsagda hörde de tolv som stod högst upp på listan, d.v.s. som hade längst 
anställningstid. Bland dem var sju äldre än 58 år. Uppsägningarna var jämnt 
fördelade mellan kvinnor och män.597 

I Hemtjänsten hade vissa resultatenheter överskridit budgeten och 
nedskärningar måste göras: 

"Bakgrunden till uppsägningarna är besparingar ochpenningbrist. Det är 
ju ett hån mot personalen att säga arbetsbrist. '(SKAF) 

I Hemtjänsten hade ursprungligen femtio personer varslats, men senare 
bestämdes arbetsbristen till visst heltidsarbete, vilket innebar att tjugo 
heltidsanställda personer erbjöds tjänster med sänkt volym. Tre av dessa 
arbetstagare sade nej till omplacering till tjänster med kortare arbetstider. De 
avvisade erbjudandena om omplacering eftersom de föreslagna tjänsterna 
innebar omfattande kvällstjänstgöring och var svåra att samordna med 
barnomsorg och kommunikationer. De blev därmed uppsagda.(SKAF) Den 
fackliga organisationen hade försökt förmå arbetsgivaren att låta 
uppsägningarna gälla hela anställningarna i stället för delar av dem, men 
arbetsgivaren kunde inte acceptera den tanken, eftersom verksamheten ansågs 
behöva "många armar och ben". Organisationen och arbetsgivaren var oense 
lokalt. SKAF påkallade central förhandling om deltidsuppsägningen ur 
jämställdhetssynpunkt.(SKAF) Personalchefen var principiellt överens med 
den fackliga organisationen om att inte tillskapa nya deltider, eftersom det var 
omöjligt för en arbetstagare att försörja sig på en låglön på deltid och 
uppsägningarna av det skälet var en jämställdhetsfråga. Av schematekniska 
skäl ansåg hon det emellertid omöjligt att organisera arbetet med bevarade 
heltidstjänster.(ag) På ett arbetsställe valde de anställda själva att skära ned 
arbetstiderna för nästan alla anställda i stället för att några personer skulle 
sägas upp helt. Nedskärningen uppgick till alltifrån några procent till en 
tredjedels tjänst.(ag) Förutom de som arbetade direkt i hemtjänsten, blev en 
kanslist uppsagd från sin heltidsanställning och erbjöds arbete på halvtid i 
stället, vilken hon accepterade.(ag) 

Det som emellertid gjorde att uppsägningarna genomfördes genom en 
avtalsturlista var ett fall där det rådde "speciella omständigheter". Avsteget 
gällde en undersköterska som arbetade med HIV-jouren, vilken hade som 
uppgift att ge stöd till personalen och gå in och arbeta när det behövdes, t.ex. 
om personalen vägrade gå in till en smittad patient. De som tillhörde jouren 
fick fortlöpande utbildning på HIV-området. Undersköterskan i fråga hade 
jour för hela kommunen. Personalchefen framhöll att både den särskilda 

Inga invandrare fanns enligt uppgift anställda på företaget. 
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utbildningen och det faktum att HIV-jouren utgjorde ett arbetslag var 
argument för att göra undantag. Arbetsgivaren och SKAF var överens om att 
arbetstagaren i fråga inte var utbytbar. Personalchefen var osäker på om detta 
skulle kallas en avtalsturlista eller inte: 

"Jag vet inte om det kallas lagturordning eller avtalsturordning. Vi gjorde 
en överenskommelse helt enkelt. Vi gick inte efter lagens regler."(ag) 

Den lokala SKAF-företrädaren menade att förhandlingar om uppsägningar 
egentligen skulle skötas av avdelningen, men att den lokala organisationen 
skötte det mesta själva och därefter sände protokoll till avdelningen. Annars 
skulle förhandlingarna "dra ut så på tiden och krångla." 

Uppsagda från hela sin anställning blev tre personer och från en del av sin 
anställning sjutton personer. Alla dessa var kvinnor, men även bland de 
anställda var nästan alla kvinnor. Två av dem som sagts upp från en del av sin 
anställning var invandrade kvinnor, vilket stod i proportion till antalet 
anställda invandrare. Ingen av de uppsagda var äldre än 58 år. AGF-KL, som 
var ett slags fallskärm för de anställda, gjorde att arbetsgivaren inte hade råd 
att säga upp de anställda som hade de längsta anställningstiderna, (ag) 

På Varuhuset hade livsmedelsavdelningen och bageriet lagts ned i början av 
1990-talet. Uppsägningar hade kunnat göras redan då, men företaget valde i 
den situationen att genomföra en ombyggnad och modernisering och 
personalen fick fortsatt sysselsättning. Därefter sjönk emellertid köpkraften 
och Varuhuset stod med en för stor kostym. Frågan var då om hela varuhuset 
skulle gå över styr eller bara en del av det.(ag) Vid uppsägningarna följdes 
turordningen efter anställningstid med några undantag. Undantaget gällde en 
ung kvinna på parfymavdelningen, som beskrevs av personalchefen som en 
"påläggskalv", "mycket duktig och trevlig" samt "engagerad och glad och med 
gott omdöme". Den lokala HAF-företrädaren motiverade avsteget med att det 
var nödvändigt att ha någon på parfym, eftersom alla andra där hade blivit 
uppsagda. Förhandlingarna om turordningen sköttes lokalt, men om det blev 
fråga om undantag från denna måste den lokala organisationen rådfråga 
förbundet. (HAF) 

Personalchefen menade att han hade pratat med de anställda inför 
uppsägningarna och att det var flera av de äldre, som hade fört fram att de var 
intresserade av att sluta sitt arbete och på så sätt ersätta en yngre bland de 
uppsagda. Då kom företagets goda relationer med facket väl till pass. 
Turordningsförhandlingar fördes lokalt och centralt. Företaget täckte upp den 
lucka om några veckor som mellan de olika ersättningsformerna för dem som 
ville sluta. Det gällde en tjänsteman som arbetade heltid och två 
kollektivanställda som arbetade c:a 70 procent. De var 63 respektive 64 är 
gamla. Två andra arbetstagare som var 63 år gamla stannade kvar, eftersom 
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det fattades tid för dem. Åtta personer som blev uppsagda hade mellan fem 
och nio års anställning. 

På Träindustrin hade ekonomin försämrats och tillät inte längre en stor 
organisation. Bolaget beslöt minska ner administrationen och att samtidigt gå 
över från tvåskift till treskift i produktionen.(ag) På Träindustrin hade redan 
tidigare gjorts en rad nedskärningar. För varje neddragning blev det enligt 
SIF-företrädaren ett hårdare klimat och färre möjligheter att göra "rockader". 
En nyanställd forskare fick gå kvar, eftersom ingen annan anställd kunde ta 
hans jobb. På tjänstemannaområdet blev tre tjänstemän uppsagda - en 
driftschef och två arbetsledare. Personalchefen menade att det inte behövdes 
lika många arbetsledare som tidigare. De var otidsenliga. Den facklige 
representanten menade att företaget hade gjort förste män av alla elektriker 
och att dessa hade trätt in i arbetsledarnas ställe och gjort dem till "en 
utrotningshotad grupp". Personalchefen menade att det var omöjligt att 
omplacera arbetsledarna till försäljaruppgifter och skicka dem till Tyskland 
eller England. Inte heller skulle man kunna omplacera dem till 
ekonomichefens arbete. Det vore omöjligt på grund av deras bristande 
kunskaper. Den facklige företrädaren (som själv hade blivit uppsagd) ansåg att 
inte heller en omplacering till administrationen var något lämpligt alternativ. 

"Vi har några damer på faktureringen som har kortare anställningstid, 
men vi arbetsledare har ju aldrig hållit på med sådant, så det skulle nog 
inte gå."(Ledarna) 

Av personalchefens uttalanden förefaller det som om det var arbetsledarnas 
korta återstående tjänstetid som fällde utslaget: 

"Vi lämnade LAS. Det var en fråga om åldern. (...) Annars skulle vi ha 
fått lära upp dem till det jobb kvinnorna har, ett år eller ett par innan de 
skulle gå i pension. Det hade ju blivit andefattigt."(ag) 

Parterna var överens om att det var fråga om en avtalsturlista: 

"Det här är en avtalsturlista. Vi kan inte hävda en lagturlista. Vi är för 
svaga för att hävda lagen och vi är för små för att finna andra lösningar. 
Säger företaget att vi måste ha kvar den här funktionen, så har vi inget att 
s^a emot. Hur skulle vi kun na fungera om vi bara gick på listan? "(SIF 

På Träindustrin blev två arbetsledare och en driftschef uppsagda. De var alla 
över 58 år gamla. Samtidigt hade tre långtidssjuka arbetstagare 
sjukpensionerats. Alla uppsägningar gällde män, men även de anställda på 
Träindustrin var med några undantag män. 

598 
De lokala fackliga företrädarna föreföll att utgå ifrån att en turordning helt efter 
anställningstid och ålder var alternativet till en avtalsturlista. 
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På Speditionsfirman hade tulldeklaranterna tidigare varit "självförsörjande 
med råge". Efter anslutningen till EU försvann det som firman hade tagit 
betalt för - tulldeklarationerna - och därmed uppstod arbetsbrist för 
tulldeklaranterna. Under lång tid hade branschen varit stabil, men på sistone 
hade problem uppstått. Arbetsgivaren var samtidigt mån om att minska ned 
verksamheten och därför hade även två andra arbetstagare blivit uppsagda. 
Enligt speditionsfirmans VD skulle förhandlingarna ha blivit betydligt 
hårdare, ifall företaget hade haft god ekonomi. Fyra personer blev uppsagda -
två tulldeklaranter, en växeltelefonist och den speditör, som stod sist på listan. 
HTF-ombudsmannen hänvisade till Omställningsavtalet med dess möjlighet 
till avvikelser och menade att det blev fråga om en avtalsturlista på 
Speditionsfirman, eftersom läget där var katastrofalt.599 Han menade att 
avtalsturlistor annars var sällsynta. Två arbetsplatsombud hade fått göra en 
realistisk bedömning av det ekonomiska läget: "Sådana här gånger får man 
grunda sig på de anställdas utsagor." En av tulldeklaranterna var inte medlem 
i den fackliga organisationen och arbetsgivaren menade att det var skälet till 
att det inte förhandlades så kraftfullt för henne. Den enda befattning som 
hade kunnat vara aktuell för en omplacering för tulldeklaranten var 
växeltelefonisttjänsten. Ombudsmannen antog emellertid att 
tulldeklaranterna, som ansågs vara specialister, inte ville syssla med någon av 
de andra uppgifterna på företaget. Ombudsmannen uppgav att skälet till att 
han inte hade diskuterat något vederlag för deklaranterna var att de inte var 
fackligt anslutna. Ingen av de uppsagda var över 58 år gamla. Den 
arbetstagare av de uppsagda som hade längst anställningstid hade arbetat i 
firman i sju år. 

Ombudsmannen menade att HTF var ganska försiktiga med 
Avtalsturlistor och att arbetsgivarna inte hade så stort behov av dem heller. 
Lagen räckte för att göra skillnad mellan olika kvalifikationer. Det var ytterst 
sällan som det blir diskussion där kvalifikationerna var svåra att mäta. 
Arbetsgivarna brukade "släppa greppet" om argument som handlade om 
personliga egenskaper. De hade egentligen inte med arbetsbrist att 
göra. (HTF) 

På Pappersbruket var dålig orderingång bakgrund till uppsägningarna. 
Syftet med personalminskningarna var att minska den totala årslönen på 
företaget. Man hade utökat skiftgången och ett huvudkrav för att en 
arbetstagare skulle få behålla sin anställning var att hon kunde vara 
skiftgående. (SEKO) Efterbearbetningen, som tidigare bara hade fungerat på 
dagtid, skulle nu gå över till skiftgång. Arbetsbrist uppstod därmed på 
dagtidsarbete. Två kvinnor som hade arbetat med efterbearbetningen fick 

599 Ombudsmannens uppgifter var motsägelsefulla och oklara. 
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erbjudandet om att gå över till skiftgång men tackade nej. De blev uppsagda. 
En tredje gick över till skiftarbete: 

"Om en sade de att hon inte kunde gå skift, för hon hade fatt barn. Men 
jag ringde och fick veta att det kunde hon visst, det. Familjen hade ju till 
och med flyttat närmare jobbet. Det var ett "missförstånd", hette 
det."(SEKO) 

På företaget fanns en personalpool, där vissa arbets tagare hade placerats t.ex. 
för rehabilitering. Enligt den fackliga företrädaren placerades där sådana 
anställda som företaget egentligen inte ville ha kvar. Personalpoolen skulle 
upphöra i och med omorganisationen och de som var placerade där, fick 
erbjudanden om andra arbetsuppgifter men kunde inte ta dem på grund av 
sjukdomar eller arbetsskador. De blev därmed uppsagda. 

Personalchefen uppgav att företaget vänt sig till de anställda som var 59 år 
eller äldre inom de områden där arbetsbrist rådde. De blev erbjudna 72,5 
procent av lönen. Samtliga utom en accepterade.(ag) Sex personer med 
alltifrån fem till tjugoåtta års anställningstid blev avtalspensionerade. Kriteriet 
var att de arbetade inom de områden där arbetsbrist rådde, d.v.s. inom vissa 
delar av driften och inom efterbearbetningen. På elsidan och bland 
mekanikerna gjordes inga uppsägningar. Inte heller bland maskinförare och 
maskinpassare. (SEKO) 

Arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen hade dessutom 
kommit överens om att göra avsteg från turordningen för att säga upp en 
arbetstagare som enligt bådas mening borde bli uppsagd i stället för den 
arbetstagare som stod i tur. Personalchefen uttryckte det som att parterna 
gjorde avsteg för en man med "stort ointresse" Denne hade fem års längre 
anställningstid än den som stod efter honom i tur. I förhandlingsprotokollet 
stod det: 

"NN har prövats i ett flertal kompetensgrupper och har i samdiga visat 
ointresse och inkompetens. Däirör har nan placerats i en särskild 
kompetensgrupp, där han ligger som nr 1 att få ga." 

Personalchefen ansåg att det var en lagturlista, som hade upprättats i och med 
att man på detta sätt hade grundat uppsägningen på en indelning i 
kompetensgrupper.600 Han menade att den facldiga organisationen var rädd 
för avtalsturlistor. Den facklige förtroendemannen uttryckte det som att 
arbetstagaren i fråga "föll utanför LASen", eftersom han inte klarade några 
arbetsuppgifter och dessutom arbetade under "friveckorna". Enligt 
förtroendemannens mening var det fråga om ett lokalt avtal, en avtalsturlista: 

Personalchefens åsikt att man följde lagen, när man gjorde en indelning i turordningskretsar 
för olika kvalifikationer, är inte riktig. En indelning i turordningskretsar efter yrken eller 
kvalifikationsgrupper går längre än lagens indelning efter driftsenheter och avtalsområden. 
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"Man får göra avsteg med förbundets godkännande. Vi ringde juristen. 
Vi hörde arbetskamraterna om avsteget. Vi skulle bli halshuggna om vi 
lät honom gå kvar. Den med kortast anställningstid var mycket 
omtyckt." (SEKO) 

Enligt den facklige företrädaren gällde på arbetsplatsen inga avvikande 
kollektivavtalsbestämmelser om turordningen vid uppsägning, utan man 
skulle följa anställningsskyddslagen. Förutom de nu nämnda uppsägningarna 
gjordes sex uppsägningar som följde lagens turordningsregler. Den som hade 
längst anställningstid hade varit anställd i nio år. Uppsägningarna var jämnt 
fördelade mellan kvinnor och män.601 

10.2.2 Avtalsturlista för att säga upp enbart de äldsta 
På två relativt stora arbetsplatser upprättades avtalsturlistor med syftet att säga 
upp de äldsta anställda.602 Uppsägningar gjordes där på båda avtalsområdena 
samtidigt. 

Ett skäl till nedskärningarna på Metallindustrin var att orderingången hade 
sjunkit kraftigt på senare tid. Ett annat skäl var att företaget ville förändra 
åldersstrukturen, som var "knepig". Många anställda var 50-60 år och det 
fanns ett glapp mellan 30 och 50 år, som berodde på att de yngre hade 
försvunnit vid en rad uppsägningar efter anställningstid på 1980-talet. Om 
några år, när många skulle komma att sluta vid samma tid skulle problem 
komma att uppstå med att hinna lära upp nya och få en rimlig övergång och 
föra över kunskap och erfarenhet. För tjänstemännen var inskolningstiden 
ungefär ett år. För maskinoperatörer och svetsare var den däremot bara en 
eller två månader. Personalchefen menade att åldern orsakade mest problem 
på tjänstemannasidan. På metallsidan var problemet att de, som arbetat länge, 
hade fått förslitningar och måste omplaceras, t.ex. till förrådet. De skulle då 
komma att utgöra indirekta kostnader för företaget vars indirekta kostnader 
redan var för höga. Resultatet var att företaget använde sig av "äldreavgångar". 

Proceduren efter beslutet om äldreavgångar inleddes med att företaget 
undersökte kostnaden för olika lösningar. Det hade visat sig bli alldeles för 
dyrt att säga upp alla som var över 58 år, så i stället kom det att gälla 
arbetstagare över 60 års ålder. Företaget fann en modell som man tyckte var 

Endast ett fatal oorganiserade liksom invandrare fanns på arbetsplatsen. 
Christensen, Skydd för etablerad position, s. 549, har menat att det finns en situation där 
fördelningstanken i praktiken har haft ett visst genomslag: Det förekommer att man genom 
kollektivavtal vänder på turordningen och låter de äldre gå först. Ett argument kan då vara 
att de äldre bör avstå sin plats till den yngre generationen, men den verkliga drivkraften är 
produktionens behov av ung och välutbildad arbetskraft. 
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kostnadsmässigt och moraliskt lämplig och diskuterade sedan saken med de 
fackliga organisationerna, som ställde upp tämligen omgående. 

Lösningen blev att de uppsagda skulle arbeta för sin vanliga lön under 
uppsägningstiden: sex månader för kollektivanställda och ett år för 
tjänstemän. Sedan skulle de få A-kassa under 21 månader. Trygghetsrådet 
skulle komma att kompensera tjänstemännen, om de inte nådde upp till 75 
procent av sin tidigare lön. Troligen skulle tjänstemännen också få två 
engångsbelopp från Trygghetsrådet. Företaget hade köpt en 
pensionsförsäkring fram till 65 års ålder, så att de uppsagda skulle få något 
mer än 75 procent av lönen samt sett till att pensionen efter 65 års ålder inte 
skulle påverkas av det hela. Det gällde även att hitta en kostnad som var 
skattemässigt avdragsgill. 

Trettio anställda fick erbjudandet, arton tjänstemän och tolv 
kollektivanställda. Elva tjänstemän och åtta kollektivanställda tog emot det. 
De som sade nej gjorde det därför att de ville ha den sociala funktionen som 
arbetet fyller. De uppsagda hade avsagt sig företrädesrätten till nya 
anställningar, som de annars skulle ha haft kvalifikationerna för. De fackliga 
organisationerna hade accepterat arrangemanget utan invändningar. Det 
förhandlingarna gällde var ersättningsnivån. 

På metallsidan fanns det ett antal anställda under 30 år och på 
tjänstemannasidan fanns det ett fåtal och det skulle vara ödesdigert att säga 
upp dem. Det var dem företaget skulle bygga på. 

Personalchefen menade att den enda nackdelen med den valda lösningen 
var kostnaderna. Fördelarna bestod i att företaget skulle få ner kostnaderna på 
sikt. Företaget kunde behålla dem som det ville satsa på och kunde även 
nyanställa. Bland de uppsagda fanns inte de långtidssjuka. De blev i stället 
sj ukpensionerade. 

SIF:s representant ansåg att det var en bra lösning att de anställda frivilligt 
fick lämna sin anställning. Om några år skulle de ändå gå i pension. Tidigare 
under 1980-talet hade man haft betydligt smärtsammare upplevelser av 
uppsägningar. Det var viktigt att det upplevdes som frivilligt att lämna 
företaget. Om någon hade svårt att bestämma sig, tolkade man det som att de 
inte ville gå. Ingen av dem som slutade hade arbetat mindre än 25 år i 
företaget. De ansåg att de hade arbetat tillräckligt, helt enkelt, och 
erbjudandet var bra. De som inte ville sluta var de som var ensamma; de hade 
inte samma utbyte av mycket fritid som andra.603 

Metalls företrädare menade att åldersstrukturen inte var bra efter ett antal 
organisationsförändringar och tidigare äldreavgångar. Tidigare hade man 
tillämpat en kombination av studier och frivilliga äldreavgångar och 

SIF:s representant visste inte vad avtalet sade om turordning vid uppsägning. 
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uppsägningar av anställda med kortast anställningstid. Medlemmarna hade 
kommit till organisationen emellanåt och sagt att "nästa gång vill jag komma 
med" — äldreavgånga rna var inarbetade. Det hade blivit tradition inom 
företaget - det var fjärde gången man löste problemen med någon typ av 
äldreavgångar. Medlemmar hade redan hört av sig och ville vara med nästa 
gång. 

Den centrala fackliga organisationen hade inga invändningar, om bara 
företaget hade täckt upp försäkringsfrågorna.604 Alla som var 60 år och äldre 
fick erbjudandet. Metalls företrädare rådde de tveksamma att stanna kvar. 
Ingen skulle behöva känna press på sig, utan alla skulle ha rätt att arbeta till 
65 års ålder. Metalls representant menade att de uppsagda lugnt kunde gå och 
stämpla - det fanns inga arbeten för dem. Han uttryckte sin inställning på 
följande sätt: 

"Det är en lösning i allra största samförstånd, man kan knappast kalla det 
arbetsbrist. Visst Ka n man tycka att det är tvivelaktigt, men det är bättre 
än att tvinga en 60-åring att lära sig nya arbetsuppgifter." 

"Det finns två vägar för facket att gå i ett sådant här läge: Antingen kör 
man förhandlingarna i botten och da far företaget säga upp på egen hand 
och s^j^n betala skadestånd, eller så får man det sanktionerat hela 
vägen. Vi har valt att få det sanktionerat, det blir säkrare för våra 
gubbar. Vi får ju acceptera att man frångått turordningen, lagen som 
sådan är ju inget hinder mot det."(Metall) 

De åtta personerna på LO-sidan motsvarade bara 5,7 tjänster. Flera av de 
uppsagda hade delpension eller halv sjukpension.(Metall) 

På Statlink AB uppgavs orsakerna till arbetsbristen vara flera, nämligen 
rationaliseringar, den tekniska utvecklingen, utläggningen av lokalvården på 
entreprenad samt minskad administration till följd av neddragningen av den 
övriga verksamheten under de senaste åren. Neddragningarna inom 
administrationen hängde också samman med utvecklingen inom ADB-
systemen. När ADB-systemen kom, ökade organisationen. Nu däremot 
minskade den, eftersom cheferna själva arbetade på sina datorer. Övertalighet 
hade uppstått bland lokalvårdare, tekniker och administrativ personal.(ag) 
SEKO:s representant på Statlink AB ansåg att det rådde ett ökat tryck från 
marknaden och att det var nödvändigt med en styrning mot kunden, men att 

Vid tiden för undersökningen gällde fortfarande den regel i 22 § 5 st. 
anställningsskyddslagen som lydde: När efter bemyndigande av en central 
arbetstagarorganisation ett lokalt kollektivavtal har träffats om avvikelser från 22 § 
anställnmgsskyddslagen, får avtalet tillämpas i fråga om uppsägning av arbetstagare som vid 
uppsägningstidens slut är äldre än 57 och ett halvt år bara om arbetsgivaren får den centrala 
arbetstagarorganisationens medgivande till varje enskild uppsägning. 
Här avses förmodligen att man ingått ett avtal i behörig ordning och med godkännande av 
den centrala fackliga organisationen. 
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omskolning i stort sett borde ha kunnat ske, eftersom uppsägningar kostade 
pengar. (SEKO) 

På Statlink AB hade indelningen i turordningskretsar förändrats i och med 
bolagiseringen av ett statligt verk. Därmed hade nämligen TurA-S upphört att 
gälla och i dess ställe ko m anställningsskyddslagen och Bolagsavtalet. Tidigare 
hade företaget haft t.ex. trettiosex kretsar inom en driftsenhet och tolv inom 
en annan, men nu hade man "turordningskretsar som man i alla tider har haft 
i det privata". I arbetsgivarrepresentantens beskrivning av tillvägagångssättet 
vid nedskärningarna ingick emellertid en indelning i turordningskretsar. 
Indelningen hade tydliga likheter med kretsindelningen enligt TurA-S men 
beskrevs närmast som en skenmanöver för att kunna genomföra 
äldreavgångar. 

"För att det skulle vara OK med facket gjorde vi turordningskretsar. Vi 
har gjort turordningskretsar efter anställningstid för varje ort och 
verksamhet tillsammans med facket. Man gör turordningskretsarna 
utifrån hur övertaligheten ser ut, t.ex. lokalvård och lönefrågor. Sedan 
bytte vi ut namnen. Vi har kommit överens med facket om att inga 
ungdomar skall behöva gå."(ag) 

"Vi har mycket goda relationer till facket. Det är viktigt i de här 
sammanhangen att man har goda relationer till facket. Det är det enda 
sättet att komma undan och kunna göra undantag från reglerna." (ag) 

De yngre blev enligt arbetsgivarrepresentanten inte "tvångsuppsagda", utan de 
som inte ville gå över till det nya städbolaget kunde få utveckling, (ag) 
Företaget önskade behålla de yngre därför att de hade bättre utbildning och 
var mer flexibla samt hade lättare att flytta på sig. De hade också lättare att 
tillgodogöra sig tekniska beskrivningar som vanligen var skrivna på engelska. 
De unga var också uppväxta med datorer, medan de äldre ofta hade större 
motstånd. Den facklige företrädaren beskrev de uppsagda grupperna som "de 
som var på fel ställe vad gäller ålder och geografiskt": 

"Vi fick veta att vi hade övertalighet och vem som var övertalig. I allt 
väsendigt följde vi reglerna. Vi gick per organisationsenhet, där 
övertaligheten fanns. När vi fastställde vilka som var övertaliga, löste vi 
det på ett positivt sätt. Målet var att uppsägningarna skulle vara så 
lite smärtsamma som möjligt och på olika vägar sökte man frivilliga 
lösningar. Information haae gått ut till medlemmarna om de möjligheter 
som fanns: Avgångsvederlag, starta eget företag och pensionslösningar." 
(...) "Om vi hade haft för avsikt att säga upp 4 ovillig t folk" skulle ae ha 
gjort kretsar enligt alla regler."(SEKO) 

Arbetsgivaren var enligt den facklige företrädaren frikostig med 
avgångsvederlag, om någon äldre ville sluta, så att en yngre kunde behålla sin 
anställning. Merparten, c:a 80 procent av dem som hade varit övertaliga från 
början, var under 55 år. Ett dussintal äldre hade sedan i princip sagt upp sig 
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själva mot avgångsvederlag. Det statliga trygghetsavtalet var enligt SEK0:s 
företrädare mycket förmånligt med t.ex. dubbel uppsägningstid och särskild 
pension från 55 års ålder. Han ansåg att det knappast skulle ha tecknats, om 
man hade vetat vilken övertalighet som skulle uppstå inom statlig verksamhet. 
Det nya trygghetsavtal som snart skulle börja gälla skulle inte komma att bli 
lika förmånligt utan likna avtalen på den privata tjänstemannasidan.(SEKO) 
Det var de som var 56 och 57 år gamla och äldre som fick avsluta sin 
anställning. De fick ett års uppsägningstid och fick stämpla i 450 dagar och 
fick därefter pensionsförsäkring, om de inte hade fått något arbete vid 58 års 
ålder. Av de tjugotvå uppsagda var arton kvinnor, samtidigt som bara en 
fjärdedel av det totala antalet anställda var kvinnor.606 

10.2.3 Sammanfattning och kommentarer 
Såväl bakgrunden till valet av avtalsturlista som innehållet i avtalet skiftade 
starkt mellan arbetsplatserna. I ett par av fallen kan de aktuella företagen sägas 
ha befunnit sig i kris, i andra hade de en mycket god ekonomi. Avtalen har 
ingicks med sinsemellan olika syften och avtalsturlistorna hade sinsemellan 
mycket olika karaktär. De kunde ha formen av indelning i turordningskretsar 
eller av avtal om vilka kvalifikationer som skulle krävas i den fortsatta 
verksamheten eller om olika behandling av personal i olika åldrar m.m. De 
kunde slutligen helt enkelt avse en särskild behandling av en individuell 
arbetstagare. På vissa av de ovan nämnda arbetsplatserna gjordes avvikelser för 
bara några enstaka arbetstagare, men i några fall var avsikten att åstadkomma 
ett stort antal avsteg från turordningen enligt lag. På arbetsplatserna i fråga 
gällde olika kollektivavtalsbestämmelser, som med eller utan riktlinjer tillät 
avtalsturlistor. Vilka bestämmelser som gällde på de olika arbetsplatserna 
föreföll att inte ha någon betydelse för avtalsturlistornas utformning. Detta 
skall i sin tur ses i ljuset av att turordningsbestämmelserna är mycket allmänt 
hållna. Innehållet i bestämmelserna var inte heller alltid känt av de lokala 

607 parterna. 
Ingen av de överenskommelser som förekom i den empiriska 

undersökningen kan sägas utgöra en branschanpassning. De lokala 
överenskommelserna tillgodosåg i stället helt enkelt sådana önskemål hos 
arbetsgivaren respektive båda parterna vad gäller uppsägningarna som inte 
kunde tillgodoses med lagens regler. Syftet med den lokala överenskommelsen 

Så gott som alla arbetstagare uppgavs vara fackligt organ iserade. Om antalet anställda och 
uppsagda invandrare gick inte att fa uppgift. 
Vad som emellertid föreföll vara känt av den lokala fackliga organisationen var när 
förbundets godkännande krävdes. 
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var på vissa arbetsplatser att gå längre i att tillgodose intresset av kompetens 
e.d. än vad lagen tillät. I några fall innebar det lokala avtalet, att man behöll 
sådana anställda som man ansåg hade de bästa kvalifikationerna och inte bara 
de, som enligt båda parter hade tillräckliga kvalifikationer. Intresset av att 
behålla de bästa av flera tillräckligt kvalificerade anställda kunde inte 
tillgodoses inom anställningsskyddslagens ramar. Också för att säga upp de 
äldsta just på grund av deras ålder, var det nödvändigt att upprätta en 
avtalsturlista. 

I några av de fall då en lokal överenskommelse använts kunde det 
ifrågasättas om en sådan var nödvändig för att tillgodose 
arbetsgivarens/parternas önskemål.608 Detta är av stor betydelse eftersom 
effekten av att en avtalsturlista upprättats är att arbetstagarna förlorar sin rätt 
till skadestånd vid turordningsbrott från arbetsgivarens sida. Trävaruindustrin 
erbjuder ett exempel på uppsägningar som troligen hade kunnat göras enligt 
lagens regler. De båda förmännen skulle förmodligen inte anses ha tillräckliga 
kvalifikationer för de administrativa uppgifterna eller - framför allt - som 
försäljare på utlandet. På Pappersbruket var syftet med avtalsturlistan att bli 
av med en arbetstagare, som av båda parter ansågs sakna kvalifikationer för 
sina arbetsuppgifter. Det var fråga om en uppsägning som egentligen gjordes 
av personliga skäl i en situation där det rådde arbetsbrist. Om arbetstagaren 
på pappersbruket faktiskt saknade kvalifikationer för de arbetsuppgifter som 
fanns där, skulle han emellertid också ha kunnat bli uppsagd av personliga 
skäl och då på grund av inkompetens. För en sådan uppsägning krävs 
emellertid att arbetsgivaren kan styrka att inkompetensen är påtaglig. I ett par 
fall har det framgått att parterna inte är klara över, om den turordning som 
har upprättats vid en förhandling följer lagen eller innebär ett lokalt avtal om 
avvikelser från turordningsreglerna.609 

Inte i något fall kan parterna sägas ha överskridit de vida gränserna för det 
tillåtna vad gäller innehållet i överenskommelserna. Frågan om vad som skall 
anses vara diskriminering kan exemplifieras med situationen på S tatlink AB. 

Frågan ifall parterna har ingått lokala avtal om turordningen i situationer där arbetsgivaren i 
stället ensidigt hade kunnat göra uppsägningarna enligt lagens regler är viktig. Den får 
betydelse för de enskilda arbetstagarnas möjligheter att fora talan mot arbetsgivarens beslut. 
Vikten av att markera skillnaden mellan en lagturlista och en avtalsdito diskuteras i SOU 
1993:32 s. 465. 
Arbetsgivarens val mellan att å ena sidan ingå ett lokalt avtal och att å andra sidan bygga sitt 
avgörande på resonemang om tillräckliga kvalifikationer illustreras i AD 1994 nr 81. Trots 
att arbetsgivaren och den lokala organisationen där var överens om att en arbetstagare 
saknade tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete som grovplåtslagare hos företaget, valde 
bolaget den "mjukare linjen" med en uppsägning enligt en avtalsturlista. Det framgar inte av 
rättsfallet varför bolaget såg detta som 4 en mjukare linje". Förmodligen rör det sig om att 
parterna räknar med att slippa riskera en rättslig prövning. En annan innebörd skulle kunna 
vara att arbetsgivaren slijpper riskera en personlig konfrontation, när han hävdar att 
arbetstagaren saknar kvalifikationer. 
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Där var en stor majoritet av de uppsagda arbetstagarna kvinnor, samtidigt 
som bara en fjärdedel av de anställda var kvinnor. För att uppsägningarna 
skulle anses vara diskriminerande för kvinnorna, skulle krävas att de inte 
kunde motiveras sakligt, d.v.s. att de inte som i detta fall hade ett tydligt 
samband med de arbetsuppgifter som kvinnorna respektive männen utförde. 
Eftersom kvinnorna inom företaget utförde andra arbetsuppgifter än männen, 
skulle en sådan jämförelse med män i samma situation knappast kunna göras. 
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Del III Särskilda turordning: 





11 Företräde för arbetstagare med 
nedsatt arbetsförmåga 

Vid sidan av de generella företrädesrättsreglerna i 22 § anställnings
skyddslagen finns i 23 § anställningsskyddslagen en särskild regel om 
företräde till fortsatt arbete för arbetshandikappade arbetstagare. Denna 
bestämmelse har den likheten med 22 § anställningsskyddslagen att den har 
som syfte att skydda arbetstagare som har en särskilt utsatt situation på 
arbetsmarknaden. Den är liksom 22 § anställningsskyddslagen men till 
skillnad från 8 § förtroendemannalagen endast skadeståndssanktionerad. 

Arbetsgivaren beslutar på egen hand om tillämpningen av bestämmelsen, 
men förhandlingar enligt 29 § anställningsskyddslagen omfattar även 
undantag från turordningen enligt 23 §. Eftersom bestämmelsen är tvingande 
kan en arbetshandikappads företrädesrätt inte åsidosättas av parterna genom 
kollektivavtal eller vid förhandling om s.k. avtalsturlista. 

Den första lagregleringen som rörde anställningsskydd för arbetstagare 
med nedsatt arbetsförmåga var lagen (1974:13) om vissa 
anställningsfrämjande åtgärder. I lagens 8 § infördes en bestämmelse som 
ålade arbetsgivaren att överlägga med länsarbetsnämnd bland annat om 
åtgärder för att trygga fortsatt anställning för äldre arbetstagare och 
arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. 

Åmanutredningens förslag till anställningsskyddslag innehöll en 
turordningsregel med särskilt skydd för arbetstagare med nedsatt 
arbetsförmåga. Denna innebar att företräde till fortsatt arbete oberoende av 
turordningen skulle ges åt arbetstagare, som hade nedsatt arbetsförmåga och 
som med stöd av lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder eller eljest 
hade beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren.610 Rätt till företräde 
skulle föreligga, om ej särskilda skäl föranledde annat. Vid 
remissbehandlingen av förslaget instämde LO i att uppsägningsskyddet borde 
begränsas till den föreslagna frikretsen. En mer eller mindre generell regel om 
att samtliga handikappade skulle erhålla förstärkt skydd, skulle enligt 
organisationen skapa svåra gränsdragningsproblem och skulle samtidigt 
innebära ett alltför stort avsteg från huvudprincipen om anställningstidens 
längd i turordningsreglerna. SAF å sin sida framhöll att frikretsen var alltför 
vidsträckt och obestämd. Bestämmelsen borde enligt SAF avse pe rsoner som 
på grund av fysisk eller psykisk sjukdom eller skada hade betydande 

Bestämmelsen fanns införd som 19 § i Åmanutredningens förslag. 
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svårigheter att få sysselsättning på den ordinarie arbetsmarknaden.611 I övrigt 
förekom i förarbetena mycket lite diskussion om regelns innehåll. 

Bestämmelsen om företräde till fortsatt arbete för arbetshandikappade 
överfördes från 1974 års anställningsskyddslag till 1982 års lag. I 1982 års lag 
hade texten i 23 § förkortats och ordalydelsen ändrats utan att någon saklig 
ändring åsyftats.612 I propositionen till denna lag kommenterades 
bestämmelsen endast i förhållande till de förändringar i de generella 
företrädesreglerna som föreslagits av arbetsgivarsidan. Det framhölls i det 
sammanhanget att det var ett viktigt syfte med anställningsskyddslagen att 
värna om de äldre arbetstagarna och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. 
Detta var ett av skälen till att föreslagna förändringar om företräde till fortsatt 
anställning för arbetstagare med särskild duglighet och lämplighet inte 
infördes i lagen.613 

1992 års arbetsrättskommitté, som i övrigt förespråkade långtgående 
förändringar av anställningsskyddslagen, föreslog att regeln i 23 § skulle få stå 
kvar oförändrad: Anställningsskyddslagens allmänna syfte var att skydda de 
grupper som har svårt att hävda sig på den öppna arbetsmarknaden, och de 
handikappade var därmed en av skyddslagstiftningens särskilda målgrupper. 
Det var angeläget att bibehålla det särskilda skydd som lagen vid 
driftsinskränkningar gav åt handikappade. De personer, som hade nedsatt 
arbetsförmåga och som på grund därav hade beretts särskild sysselsättning 
borde därför också fortsättningsvis stå utanför den konkurrens som uppkom 
mellan arbetstagarna, om inte särskilda skäl lade hinder i vägen för detta. 
Någon ändring i rättsläget på denna punkt förordades därför inte.614 

Den rätt för arbetsgivaren att undanta två arbetstagare från uppsägning, 
som gällde under år 1994, hade enligt 22 § 3 st. 3 p. anställningsskyddslagen 
företräde framför regeln i 23 §. 

11.1  Rättsreglerna 

Syftet med bestämmelsen i 23 § anställningsskyddslagen är att arbetstagare 
med nedsatt arbetsförmåga som beretts särskild sysselsättning helt och hållet 
skall stå utanför den konkurrens som avgörs genom turordningsreglerna. 
Turordningsreglerna fick enligt förarbetena inte leda till ett omintetgörande 

611 Prop. 1973:129 s. 354 f. 
612 Prop. 1981/82:71 s. 136. 
613 Prop. 1981/82:71 s. 57. 
614 

SOU 1993:32 s. 511 f. 
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av insatser som gjorts för att anordna särskilt anpassade eller skyddade 
arbetsplatser för arbetstagare, som var beroende av sådana åtgärder för att 
kunna inneha en anställning och utföra arbete. Arbetstagare i den situationen 
skulle därför alltid ha företräde till fortsatt anställning, om inte särskilda skäl 
föranledde annat.615 Bestämmelsen var däremot inte avsedd att komplettera 
turordningsreglerna med ett mera allmänt beaktande av arbetstagarens större 
eller mindre arbetsförmåga, svårighet att fa ny anställning etc.616 Inte heller var 
avsikten att skydda äldre arbetstagare utan särskilt nedsatt arbetsförmåga.617 23 
§ anställningsskyddslagen lyder: 

Arbetstagare som har ne dsatt arbetsförmåga och som på grund därav har 
beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren skall, om det kan ske utan 
allvarliga olägenheter, fa Företräde till fortsatt arbete oberoende av 
turordningen. 

De arbetshandikappades anställning åtnjuter skydd under förutsättningar, 
som är knutna dels till egenskaper hos arbetstagaren och de arbetsuppgifter 
som arbetstagaren utför och dels till arbetsgivarens förhållanden. 

11.1.1 Företräde oberoende av turordningen 
I 23 § anställningsskyddslagen finns inget uttryckligt stadgande om att regeln 
bara skall tillämpas vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Detta följer 
emellertid av hänvisningen till att företräde skall ges "oberoende av 
turordningen". Regeln ger därför inte något skydd mot uppsägning av 
personliga skäl.618 Någon företrädesrätt för arbetshandikappade föreligger inte 
heller vid återanställning. Uttrycket "oberoende av turordningen" anger i 
första hand att bestämmelsen i 23 § anställningsskyddslagen är avsedd att 
förhindra att en arbetstagare mister sin särskilda placering som följd av att 
andra anställda har en bättre ställning i turordningen. Detta innebär, att 23 § 
anställningsskyddslagen endast skyddar i en turordningssituation, d.v.s. i 
konkurrensen med andra arbetstagare om de arbetsuppgifter, som finns kvar i 
en situation av nedskärning eller omorganisation. Att bestämmelsen inte har 
en vidare räckvidd än så visades i AD 1983 nr 94. 

Prop. 1973:129 s. 161. 
Prop. 1973:129 s. 262. Jämför dock uttalande i AD 1984 nr 144. Se s. 6.1.5.4. 

617 Prop. 1973:129 s. 262 f. 
Funktionshinder har ansetts utgöra saklig grund för uppsägning bara i de fall där 
arbetstagaren inte har kunnat utföra arbete av någon betydelse, se t.ex. AD 1978 nr 139 och 
1979 nr 67. I AD 1994 nr 94 hade en lönebidragsanstäild blivit uppsagd av personliga skäl. 
Arbetsdomstolen menade att uppsägningen ej var sakligt grundad, eftersom arbetstagaren 

påtagligt sämre resultat än arbetsgivaren (en kommun) skäligen bo rde vara 

297 



I AD 1983 nr 94 hade en vaktmästare förlorat sin tjänst efter en 
omorganisation, som innebar att hans sysslor hade förts över till andra 
arbetstagare. Förbundet gjorde gällande, att det verkliga skälet till 
uppsägningen bland annat var att lönebidraget till vaktmästaren hade 
blivit indraget. Arbetsdomstolen konstaterade att arbetsbrist rådde på 
vaktmästarens uppgifter i och med den genomförda omorganisationen. 
Att arbetstagaren, som var anställd med lönebidrag i och ror sig åtnjöt 
skydd enligt 23 § anställningsskyddslagen, var ostridigt i målet. Trots 
detta skyddades han emellertid inte av bestämmelsen, eftersom denna 
bara var avsedd att ge skydd, när arbetstagaren riskerade at t mista sin 
tjänst som följd av att andra anställda hade bättre ställning i 
turordningen. 

Detta innebär att regeln inte skyddar mot åtgärder från arbetsgivarens sida 
utan bara i förhållande till andra arbetstagare, vilket ger regeln en begränsad 
betydelse. När nedskärningar tar sikte på särskilt anpassade arbetsuppgifter 
ger regeln inte något skydd. Problematiken berördes även i AD 1996 nr 5: 

Ett antal arbetstagare med arbetsskador ha de förlorat sin anställning till 
följd av att arbetsgivaren hade lagt ut deras särskilda sysselsättning på 
entreprenad. Arbetstagarsidan åberopade i målet bland annat 23 § 
anställningsskyddslagen och menade att särskild hänsyn vid 
uppsägningarna borde tagits till arbetstagarna, eftersom de alla haft 
särskilt anpassade arbetsuppgifter. Domstolen menade emellertid, att 23 
§ anställningsskyddslagen inte hade någon betydelse i sammanhanget. 
De berörda hade ostriaigt längre anställningstider än andra vårdbiträden 
inom samma förvaltning, som hade fatt behålla sina anställningar. De 
skulle därför redan på grund av turordningsreglerna i 22 § 
anställningsskyddslagen kunna göra anspråk på fortsatt arbete under 
förutsättning att de ansågs ha tillräckliga kvalifikationer för arbete som 
vårdbiträde. På g rund av sina arbetsskador ansågs de emellertid inte ha 
sådana kvalifikationer. Uppsägningarna var därför sakligt grundade. 

Arbetstagarna i de två nu refererade målen hade sagts upp på grund av 
arbetsbrist avseende just de arbetsuppgifter som de tidigare hade utfört. I 
denna situation kunde de inte stödja sig på 23 § anställningsskyddslagen. 

11.1.2 Nedsatt arbetsförmåga 
När en konkurrenssituation mellan arbetstagarna om de kvarvarande arbetena 
väl har uppstått, är den första förutsättningen för att den särskilda 
skyddsregeln skall kunna tillämpas naturligt nog att en arbetstagare har 
nedsatt arbetsförmåga. I förarbetena till 1974 års anställningsskyddslag 
uttalades att begreppet nedsatt arbetsförmåga borde ges samma innebörd som 
i lagen om vissa a nställningsfrämjande åtgärder. I förarbetena till denna lag 
uttalades bland annat följande: 

Som utredningen funnit bör skyddet alltså tillkomma endast dem som på 
grund av sitt handikapp fått sin arbetsförmåga nedsatt. En handikappads 
arbetsförmåga kan emellertid vara nedsatt i förhållande till vissa men inte 
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andra arbetsuppgifter. Skyddet bör därför reserveras för dem som vid en 
given tidpunkt nar svårigheter att behålla eller erhålla anställning på 
grund av sin nedsatta arbetsförmåga. Vad som har föranlett 
nedsättningen saknar betydelse. Det kan röra sig om fysiska, psykiska 
eller intellektuella funktionsnedsättningar. Lagen bör även kunna 
tillämpas på arbetstagare som fått sin arbetsförmaga nedsatt på grund av 
omständigheter av social natur. Avgörande för lagens tillämpning är om 
möjligheterna för handikappade att utföra en meningsfull sysselsättning 
kan ökas genom att arb^uppgifter och arbetsmiljö anpassas till deras 
särskilda förutsättningar. 

Begreppet nedsatt arbetsförmåga har alltså i förarbetena givits en vid 
innebörd. Rättspraxis i fråga om 23 § anställningsskyddslagen är sparsam och 
frågan om vad som skall betraktas som nedsatt arbetsförmåga har bara 
bedömts i två fall: 

I AD 1977 nr 94 prövades om en man, som hade bakom sig en mycket 
lång tid av krimina litet och narkotikamissbruk, skulle anses ha nedsatt 
arbetsförmåga. Det var ostridigt i målet att mannen vid 
anställningstillfället h ade haft nedsatt arbetsförmåga i den mening som 
åsyftas i 2ö § anställningsskyddslagen. Vid tiden för uppsägningen ansågs 
han fortfarande vara psykiskt instabil och i starkt behov av det stöd och 
den omvårdnad han rick i anställningen hos bolaget. Omständigheterna 
ansågs därmed vara sådana att 23 § anställningsskyddslagen var 
tillämplig. 

I AD 1986 nr 158 ställdes frågan om en ombudsman, som på grund av 
sin ålder ansågs svårplacerad på arbetsmarknaden och därför anställts 
med lönebidrag, skulle anses ha nedsatt arbetsförmåga. Domstolen 
stödde sig på förarbetena och slog fast att bestämmelsen i 23 § 
anställningssKyddslagen endast avsåg personer vars faktiska arbetsförmåga 
av någon särskild anledning var nedsatt i förhållande till vad som normalt 
borde kunna förväntas av dem. Bestämmelsen var som framgick av 
förarbetena inte tillämplig, när lönebidrag hade utgått emedan 
arbetstagaren p^20 grund av sin ålder ansetts svårplacerad på 
arbetsmarknaden. 

11.1.3 Särskild sysselsättning 
Bestämmelsen i 23 § anställningsskyddslagen gäller endast arbetstagare som 
har beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren på grund av sin nedsatta 
arbetsförmåga. I förarbetena till 23 § anställningsskyddslagen angavs som 
exempel att bestämmelsen blev tillämplig i den situationen att en fysiskt 
handikappad arbetstagare efter överläggningar i anpassningsgruppen hade 

619 Prop. 1973:129 s. 215. 
Företrädesrätten enligt 23 § anställningsskyddslagen förfaller, när arbetstagaren uppnår den 
ålder som medför skyldighet att avgå med ålderspension eller, om någon sådan 
avgångsskyldighet inte finns, vid fyllda 65 år. Detta framgår av 33 § 3 st. 
anställningsskyddslagen. 
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erhållit en särskild arbetsplats efter ombyggnad med statliga medel. Även 
arbetstagare som fått sin anställning genom arbetsförmedlingen efter 
arbetsvårdsutredning eller som beretts s.k. halvskyddad sysselsättning sades 
böra omfattas av den särskilda skyddsregeln. Detsamma gällde arbetstagare 
som i annat fall på arbetsgivarens initiativ utan att formellt omfattas av 
särskilda arbetsmarknadsåtgärder, hade tilldelats en särskilt anpassad eller 
skyddad arbetsplats.621 

I det ovan nämnda AD 1977 nr 94 ifrågasattes om 23 § 
anställningsskyddslagen skulle anses tillämplig i ett fall då 
arbetsuppgifterna inte i sig själva var utvalda på ett sådant sätt, att man 
kunde tala om särskild sysselsättning. Det var i stället fråga om att en 
man av kriminalvården placerats i en skyddad miljö, där det kunde 
finnas förutsättningar för rehabilitering. Stora ansträngningar uppgavs ha 
gjorts av en värdfamilj och arbetsgivarens familj för att ge ma nnen stöd 
att återvända till en meningsfull och socialt anpassad tillvaro. 
Arbetsdomstolen menade att bestämmelsen i 23 § var tillämplig. Den 
särskilda sysselsättningen ansågs bestå i att arbetstagaren placerats på en 
arbetsplats, som genom sin belägenhet och de särskilda insatser som där 
hade kunnat göras för honom, var ägnad att skapa förutsättningar för 
hans återförande till normal arbetsförmåga och normal anpassning i 
samhället. 

Det är att märka att bestämmelsen i 23 § anställningsskyddslagen inte gäller 
arbetstagare som har anvisats arbete i skyddad verkstad. Detta följer av att 
arbetstagare som anvisats beredskapsarbete eller skyddat arbete har 
undantagits från anställningsskyddslagen genom 1 § anställningsskyddslagen. 
Sådana arbetstagare kan följaktligen inte åberopa varken reglerna om saklig 
grund eller turordningsreglerna. 

Sammanfattningsvis kan kravet på särskild sysselsättning sägas ha satts 
mycket lågt. Det kan vara tillräckligt för att regeln skall få tillämpning att 
anställningen är finansierad på ett särskilt sätt eller att den utförs i en miljö 
som anses gynnsam ur rehabiliteringssynpunkt. Själva sysselsättningen 
behöver inte ha några särdrag. 

11.1.4 Utan allvarliga olägenheter 
23 § anställningsskyddslagen innehåller till skillnad från övriga 
turordningsregler inte något krav på att arbetstagaren skall ha tillräckliga 
kvalifikationer för det arbete som finns kvar efter driftsinskränkningen. Detta 
kan bero på att den arbetshandikappade, som i förarbetena ofta förutsattes ha 
en särskilt inrättad sysselsättning, förväntades få behålla denna också efter 
inskränkningen. Att inget krav ställs på arbetstagarens kvalifikationer betyder 

621 Prop. 1973:129 s. 262. 
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emellertid inte att någon avvägning inte skall göras mot arbetsgivarens 
intressen. Hänsyn skulle enligt förarbetena tas till vilka möjligheter 
arbetsgivaren hade att tillhandahålla skyddad sysselsättning efter 
driftsinskränkningen622 Arbetsgivaren behövde inte ge arbetstagaren ifråga 
fortsatt arbete, om detta skulle leda till allvarliga olägenheter för arbetsgivaren. 
Vad som skulle avses med allvarlig olägenhet fick ytterst avgöras av domstol. I 
både förarbeten och rättspraxis saknas emellertid riktlinjer om hur 
avvägningen mellan de olika intressena skall göras. 

Innebörden av begreppet allvarliga olägenheter har endast prövats en gång. 

AD 1993 nr 139 gällde rätten till företräde till fortsatt arbete för en 
arbetstagare med sömnsvårigheter, som var anställd hos televerket. I brist 
på utredning från den fackliga organisationens sida stödde sig domstolen 
på uttalanden av produktionschefen, vilka innehöll att arbetsgivaren 
skulle vara tvungen att hålla annan personal tillgänglig för att avhjälpa fel 
som arbetstagaren skulle k unna orsaka. Arbetsdomstolen menade att ett 
företräde för arbetstagaren till fortsatt arbete skulle medföra allvarliga 
olägenheter i form av organisationsförändringar mm för arbetsgivaren. 
Arbetstagaren borde därför inte ges företräde till fortsatt arbete. 

11.1.5 Sammanfattning och kommentarer 
Skyddsregeln till förmån för arbetshandikappade har en stor räckvidd i den 
meningen att såväl nedsatt arbetsförmåga som särskild sysselsättning har givits 
vida definitioner i förarbeten och rättspraxis. Regeln ger emellertid skydd bara 
i förhållande till andra arbetstagare vilka har en bättre placering i 
turordningen. När neddragningar i en verksamhet medför att just de 
anpassade arbetsuppgifterna dras in, skyddar emellertid inte regeln i 23 § 
anställningsskyddslagen. Den arbetshandikappade är skyddad i förhållande till 
andra arbetstagare men inte i förhållande till arbetsgivarens åtgärder. Till 
detta kommer arbetsgivarens möjlighet att göra invändningar om att allvarliga 
olägenheter skulle uppstå om bestämmelsen tillämpades. Räckvidden av 
begreppet allvarliga olägenheter är emellertid svårbestämbar, eftersom 
rättspraxis är i det närmaste obefintlig. 

622 Prop. 1973:129 s. 263. 
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11.2 Arbetsplatsundersökningen 

På flertalet arbetsplatser, som ingick i den empiriska undersökningen, fanns 
inga arbetshandikappade anställda. I vissa fall ansågs arbetsplatsen vara sådan 
att en arbetstagare med arbetshandikapp över huvud taget inte skulle kunna 
arbeta där. På Musteriet ansåg den fackliga företrädaren att det var omöjligt 
att arbeta med någon typ av fysiskt handikapp, eftersom man måste kunna 
flytta sig runt bland maskinerna. (Livs) På Elfirman, där förslitningsskador var 
vanliga och ibland ledde till långa sjukskrivningar, fanns inga mindre 
krävande arbetsuppgifter, som t.ex. städning och lager, att omplacera de 
arbetsskadade till.(ag) Hos Hissinstallatören var det på grund av 
arbetsuppgifternas natur omöjligt att vara det minsta handikappad. (Metall) I 
några fall menade arbetsgivaren att den typ av arbeten som skulle kunna 
skötas av någon med handikapp inte längre fanns i verksamheten. I 
rationaliseringstider försvann möjligheterna att bereda arbete åt arbetstagare 
med nedsatt förmåga, (ag^ På Statlink AB och före detta Gatukontoret hade 
rehabiliteringsverksamheten bidragit till att arbetshandikappade hade 
försvunnit från arbetsplatsen. Några rehabiliteringsärenden hade gått så långt 
att samhället i övrigt hade tagit hand om dem.(ag) 

På tretton arbetsplatser fanns arbetshandikappade anställda. Vissa av dessa 
anställda hade någon typ av särskild sysselsättning medan andra inte hade det. 
Med ett undantag - Lamellfabriken — var det fråga om större arbetsplatser 
eller offentliga arbetsgivare. De statliga och före detta statliga arbetsplatserna 
hade alla någon arbetshandikappad anställd. På arbetsplatserna inom 
sjukvården fanns anställda med arbetshandikapp, som arbetade som t.ex. 
patientvärdinnor. På vårdavdelningarna fanns däremot ingen 
arbetshandikappad anställd och inte heller inom Hemtjänsten,623 På 
Pappersbruket hade inrättats en personalpool, där bland annat vissa 
arbetshandikappade arbetstagare placerades för rehabilitering. På Tryckeriets 
förråd arbetade en man som var dövstum. Åt honom hade anskaffats lämplig 
apparatur, vilket innebar att han skötte alla transporter. På 
Flyktingförläggningen fanns tre arbetshandikappade arbetstagare. På 
Forskningsinstitutet fanns en rullstolsbunden arbetstagare och på 
Landstingskontoret fyra arbetstagare med någon typ av nedsatt arbetsförmåga. 
På före detta Gatukontoret fanns en arbetstagare som hade nedsatt 
arbetsförmåga på grund av en ryggskada. Denne var enligt den facklige 

På de mycket stora arbetsplatserna Myndigheten, Sjukhuset och Statlink AB uppgavs det 
finnas ett antal anställda med arbetshandikapp, men några antal har inte kunnat uppges. 
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förtroendemannen fortfarande anställd, men gick samtidigt efter en 
rehabiliteringsutredning och stämplade på arbetsförmedlingen. (SKAF) 

På de kooperativa eller tidigare kooperativa arbetsplatserna fanns 
arbetshandikappade anställda. På en av dem arbetade tre arbetshandikappade. 
En av vakterna hade förlorat en arm och en kvinna på lagret var blind. Ingen 
av dem hade anställning med särskilda bidrag. En förståndshandikappad man 
var anställd med lönebidrag. (HAF) Hos Grossisten, som tidigare varit ägd av 
kooperationen, fanns på LO-sidan ett femtontal arbetstagare som hade fysiska 
begränsningar av olika slag men "ändå gjorde fullgoda arbeten". Ingen av 
dessa arbetade med speciella hjälpmedel. I så fall skulle det ha varit omöjligt 
för dem att deltaga i arbetsrotationen, (ag) På tjänstemannasidan fanns en 
sekreterare som var reumatiker och långtidssjuk. 

Av de övriga privata arbetsgivarna hade endast tre någon anställd 
arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga, nämligen Byggråd AB, Varuhuset och 
Lamellfabriken. Hos Byggråd AB hade en sekreterare blivit delvis förlamad 
under sin anställning. På Varuhuset hade arbetsgivaren i samarbete med 
försäkringskassan anpassat ett arbete för en kvinna med tennisarm.(ag) 
Sammanlagt nämndes på arbetsplatserna ett tjugotal anställda med 
arbetshandikapp. Till detta kom ett okänt antal anställda av den kategorin hos 
den stora arbetsgivaren Statlink AB. 

Mestadels uppgavs att de arbetshandikappade arbetstagarna på de undersökta 
arbetsplatserna inte kommit i fråga för uppsägning, eftersom de hade lång 
anställningstid. På Sjukhuset ansåg t.ex. personalchefen att 
patientvärdinnorna inte skulle komma att drabbas av uppsägningar inom 
överskådlig tid, eftersom de hade långa anställningstider. I andra fall rådde det 
inte arbetsbrist på arbetsuppgifterna i fråga. Det gällde t.ex. för den 
dövstumme arbetstagaren på Tryckeriet, för vilken hade införskaffats lämplig 
apparatur, vilket gjorde att han kunde sköta alla transporter. Uppsägning var 
inte aktuell, (ag). Inte heller på Forskningsinstitutet var den 
arbetshandikappades arbetsuppgifter hotade.(ag) 

Totalt tre personer med arbetshandikapp uppgavs ha blivit uppsagda vid 
de driftsinskränkningar som var aktuella i undersökningen. 

* På Pappersbruket skulle den personalpool, där några arbetshandikappade 
hade arbetat, läggas ned. En arbetstagare som led av svår al lergi, blev därmed 
uppsagd. Personalchefen menade att hans rehabilitering inte hade fungerat. 

11.2.1 
arbets o 

U av arbetstagare med nedsatt 
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Arbetsbrist rådde alltså på arbetsuppgifterna i fråga och skyddsbestämmelsen i 
23 § anställningsskyddslagen kunde inte användas. 

* Hos Grossisten blev en sekreterare som var reumatiker och långtidssjuk 
uppsagd efter sju års anställning.(ag) Vid upprättandet av turordningen hade 
man helt följt anställningstiden och hon hade relativt kort anställning. 
Arbetstagaren i fråga hade inte någon särskild sysselsättning, så regeln om 
företrädesrätt var inte tillämplig av den anledningen. 

Bara hos Byggråd AB var den handikappade anställd på sådana villkor att 
23 § anställningsskyddslagen är tillämplig, men det blev inte aktuellt att 
använda den: 

"Vi hade ett extremt komplicerat fall, om man ser till lagen. En assistent 
hade blivit förlamad under sin anställning här. Vi hade låtit AMI vidta 
vissa åtgärder här, så 23 § anställningsskyddslagen var aktuell, men vi 
ansåg att det skulle innebära betydande olägenheter för företaget a tt ha 
honom kvar. Vi tänkte två nätter och sedan lät vi skottet gå. 
Förhandlingarna avslutades i oenighet. Men vi har helt enkelt inte något 
arbete åt honom och vi kan ju inte konstruera ett nytt jobb."(ag) 

11.2.2 Sammanfattning och kommentarer 
På flertalet arbetsplatser i undersökningen fanns vid tiden för undersökningen 
inga arbetshandikappade anställda. Ofta fanns det inte längre sådana 
arbetsuppgifter kvar i verksamheten som de arbetshandikappade skulle kunna 
utföra. Av de arbetshandikappade som fanns kvar i anställning ansågs de flesta 
inte aktuella för uppsägning, eftersom de hade långa anställningstider. I något 
fall var uppsägning aktuell, och regeln i 23 § anställningsskyddslagen gav då 
inget skydd, eftersom arbetsgivaren ansåg att det rådde arbetsbrist just på 
arbetsuppgifterna i fråga. 
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12 Företräde för facklig förtroendeman 

I 8 § förtroendemannalagen finns en regel om särskilt företräde för fackliga 
förtroendemän till fortsatt arbete vid uppsägningar på grund av arbetsbrist 
och vid permittering. Denna regel behandlas i denna avhandling som en 
turordningsregel, även om det är långtifrån självklart att göra det. Det 
starkaste skälet mot att behandla bestämmelsen bland övriga 
turordningsregler är att syftet med regeln skiljer sig från syftet med de 
generella företrädesreglerna i 22 § anställningsskyddslagen och från den 
speciella regeln om företräde för arbetshandikappade arbetstagare. 
Bestämmelsen i 8 § förtroendemannalagen avser inte att tillgodose ett socialt 
skyddsintresse utan att skydda facklig verksamhet. Stadgandet är heller inte 
placerat i anställningsskyddslagen i anslutning till övriga regler om turordning 
vid uppsägning utan i förtroendemannalagen.624 Förtroendemannalagens regel 
om företräde skiljer sig vidare från reglerna i anställningsskyddslagen på så sätt 
att den är sanktionerad med ogiltighet.625 

Ett argument för att behandla regeln bland övriga 
turordningsbestämmelser är att den i såväl förarbeten som lagkommentarer 
betraktas som en turordningsregel.626 Vid införandet år 1994 av den så kallade 
frikvotsregeln i 22 § 3 st. anställningsskyddslagen jämställdes till exempel 
regeln om företräde för fackliga förtroendemän av lagstiftaren med 23 § 
anställningsskyddslagen.627 I denna avhandling behandlas 8 § 
förtroendemannalagen i samband med turordningsreglerna främst därför att 
den faktiskt är en regel om turordningen bland de anställda och att en 
intresseavvägning liknande den i anställningsskyddslagen görs vid 
tillämpningen. Betydelsen för den fackliga verksamheten av att 
förtroendemannen far behålla sin anställning skall vägas mot arbetsgivarens 

I AD 1977 nr 94 betecknade domstolen regeln i 8 § förtroendemannalagen som "ett 
undantag från de allmänna bestämmelserna i 22 § anställningsskyddslagen om turordning." 
Ett kollektivavtal om turordningsreglerna i anställningsskyddslagen ansågs å and ra sidan inte 
omfatta förtroendemannalagens bestämmelser (AD 1981 nr 14o). 
I propositionen framhölls att en uppsägning av en facklig fö rtroendeman i strid med den 
lokala organisationens beslut om företrädesrätt skulle anses som ett individuellt 
uppsägningsfall, som kunde ogiltigförklaras enligt 34 § lagen om anställningsskydd. (Prop. 
1974:88 s. 159). 

626 Se t.ex. SOU 1973:56 s. 134 och prop. 1974:88 s. 159. I SOU 1993:32 benämns 
bestämmelsen i förtroendemannalagen "bestämmelse om turordning i annan lagstiftning". 
Lunning, Anställningsskydd, 1982, s. 158) talar bl.a. om "de särskilda turordningsreglerna i 8 
§ 1 st. förtroendemannalagen". 
Se vidare om detta i kapitel 7 om frikvotsregeln. 
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behov av att förtroendemannen har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta 
arbetet. Den fråga som ställs i detta kapitel är: I vilken mån skyddar 
bestämmelsen om företrädesrätt till fortsatt arbete i förtroendemannalagen de 
arbetstagare som den är avsedd att skydda? 

Bestämmelsen om företrädesrätt till fortsatt anställning vid 
driftsinskränkning är dispositiv i den meningen att avvikelser från den får 
göras genom centralt kollektivavtal.628 På denna punkt skiljer sig alltså 
förtroendemannalagens regel från 22 § anställningsskyddslagen, som får 
ändras genom lokalt kollektivavtal.629 I förarbetena framhölls att det borde 
vara möjligt att genom kollektivavtal finna alternativ till reglerna om särskild 
företrädesrätt, t.ex. att uppsägningstiden för en facklig förtroendeman 
förlängdes intill dess driftsinskränkningen hade genomförts. Ett annat 
alternativ var att arbetsgivaren, även efter det att förtroendemannens 
anställning hade upphört, ersatte det arbete som denne utförde inom företaget 
i samband med avvecklingen.630 Kollektivavtal som innebär ändringar av 8 § 
förtroendemannalagen förefaller emellertid att vara mycket sällsynta.631 

12.1 Rättsreglerna 

Regeln om företrädesrätt till fortsatt arbete för facklig förtroendeman finns i 8 
§ förtroendemannalagen och lyder: 

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vid perm ittering skall facklig 
förtroendeman, utan hinder av 22 § lagen (1982:80) om 
anställningsskydd, ges företräde till fortsatt arbete, om det är av särskild 
betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Kan 
förtroendemannen endast efter omplacering beredas fortsatt arbete, gäller 
som förutsättning för att han skall ges företräde att han har tillräckliga 
kvalifikationer för detta arbete. 

Enligt 2 § 2 st. förtroendemannalagen. 
629 I AD 1981 nr 146 var frågan om förtroendemannalagens företrädesrätt var satt ur spel i och 

med att parterna i kollektivavtal hade kommit överens om att anställningsskyddslagens 
turordningsregler inte skulle tillämpas. Domstolen underkände arbetsgivarsidans 
resonemang om att bestämmelsen i förtroendemannalagen var en turordningsregel, som 
kompletterade anställningsskyddslagen. Den ansåg att överenskommelsen inte var tillräcklig 
för att förtroendemannalagens 8 § inte skulle tillämpas. För att arbetstagarpartens rättigheter 
enligt 8 § förtroendemannalagen skulle kunna inskränkas, måste fordras ett klart stöd i 
kollektivavtal. 

630 Prop. 1974:88 s. 159. 
Lunning, Facklig förtroendeman, s. 155, påpekar att några kollektivavtal honom veterligen 
inte har träffats om företrädesrätten. Av de kollektivavtal som ingår i översikten över 
kollektivavtal i Arbetsrättsliga utredningar (SOU 1994:141) ingår inte heller något 
kollektivavtal som omfattar företrädesrätten för fackliga förtroendemän till fortsatt arbete. 
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Uppsägning som sker i strid med första stycket skall på yrkande av 
förtroendemannen förklaras ogiltig. Härvid skall 34 § andra och tredje 
styckena, 37, 39, 40 och 4^§ samt 43 § andra stycket lagen (1982:80) 
om anställningsskydd gälla. 

Innebörden av uttrycket "utan hinder av 22 § lagen om anställningsskydd" är 
att företrädesrätten enligt förtroendemannalagen gäller oavsett vilken 
turordningsplacering som förtroendemannen har enligt 22 § 
anställningsskyddslagen, d.v.s. förtroendemannen har rätt till omplacering till 
annat arbete för vilket han är tillräckligt kvalificerad, oavsett vilken 
anställningstid han kan tillgodoräkna sig hos arbetsgivaren (AD 1993 nr 80). 
Uttrycket har också ansetts ha den innebörden att vad parterna tidigare hade 
avtalat om driftsenheter och omplacering i turordningshänseende och vad 
arbetsgivaren hade beslutat om att inte längre ha tillsvidareanställd personal 
på vissa driftsenheter inte skulle påverka företrädesrätten enligt 8 § 
förtroendemannalagen, ens om det skulle föra med sig att arbetstagare fick 
sägas upp på andra driftsenheter (AD 1993 nr 212).633 

12.1.1 Vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vid 
permittering 
Av det faktum att regeln om företrädesrätt till fortsatt anställning skall gälla 
vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vid permittering följer bl.a. att 
bestämmelsen inte ger något skydd vid uppsägning av personliga skäl.634 

Någon företrädesrätt föreligger inte heller vid återanställning. 
Förarbetena anger att bestämmelsen införts med tanke på de särskilda krav 

som ställs på den fackliga verksamheten i situationer av arbetsbrist. 
Företrädesrätten kunde bli tillämplig, när detta var av särskild betydelse för 
den fackliga verksamheten "inte minst mot bakgrund av den intensifiering av 
det fackliga arbetet som en driftsinskränkning brukade innebära."635 Frågan 
om innebörden av att företrädesrätten är begränsad till situationer av 
driftsinskränkningar har aktualiserats i ett par domar i Arbetsdomstolen. 

I AD 1977 nr 94 ställdes frågan om en facklig förtroendeman kunde 
bytas ut mot en annan efter det att driftsinskränkningen genomförts. 

SFS 1982:87. Stadgandet i 8 § förtroendemannalagen har förblivit oförändrat sedan sin 
tillkomst och endast formella ändringar har gjorts ar 1977 och år 1982 i samband med 
ikraftträdandena av medbestämmandelagen respektive 1982 års anställningsskyddslag. (SFS 
1974:358, 1975:356, 1976:594 och 1982:87). 

633 Jfr AD 1993 nr 131. 
634 

Om uppsägning av facklig förtroendeman av personliga skäl och de särskilda krav som 
eventuellt ställs på en förtroendeman, se t.ex. AD 1978 nr 92, 1988 nr 162, 1983 nr 29 och 
1992 nr 68. 

635 Prop. 1974:88 s. 159. 
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Arbetsdomstolen ansåg att det saknades positivt stöd i förarbetena för e tt 
sådant utbyte och sloj* fast att 8 § förtroendemannalagen otvivelaktigt var 
skriven med sikte pa situationer, när det övervägdes pe rmittering eller 
uppsägning på grund av arbetsbrist, men när någon sadan åtgära ännu 
inte hade vidtagits. Anvisningarna i 8 § 2 st. om ordningen för talan o m 
ogiltighet av uppsägning var också ett uttryck för anknytningen till själva 
uppsägnings- eller permitteringssituationen. Domstolen framhöll 
emellertid att den i malet inte tog slutgiltigt ställning till huruvida det i 
vissa lägen, trots avsaknaden av stöd i förarbetena, skulle fa anses 
motiverat att tillämpa 8 § förtroendemannalagen efter det att 
permittering eller uppsägning hade företagits. 

I AD 1992 nr 144 gick domstolen något längre och menade att betydelsen för 
organisationen av att ha en förtroendeman som företrädare vid bolaget inte 
var begränsad till den driftsinskränkningssituation som hade föranlett den 
aktuella tvisten, eftersom bolagets verksamhet skulle fortsätta och det ansågs 
finnas risk för ytterligare uppsägningar på arbetsplatsen. 

Som framgår av 8 § 1 st. 1 p. förtroendemannalagen gäller 
företrädesrätten enligt förtroendemannalagen även vid permitteringar. 
Företrädesrätten för fackliga förtroendemän är därför idag den enda 
inskränkningen i lag i arbetsgivarens rätt att bestämma vilka arbetstagare som 
skall väljas ut för att permitteras. Om en permittering genomförs i strid med 
företrädesrätten i förtroendemannalagen, inträder emellertid — till skillnad 
från vad som är fallet vid uppsägning - ingen rätt till ogiltigförklaring. Detta 
följer av 8 § 2 st. förtroendemannalagen. 

12.1.2 Facklig förtroendeman 
En första fråga vid bedömningen av bestämmelsens räckvidd som skyddsregel 
är vilka förtroendemän som omfattas av regeln. Av 1 § förtroendemannalagen 
framgår att denna bara är tillämplig på de fackliga förtroendemän som erhållit 
sitt uppdrag av en arbetstagarorganisation, som slutit kollektivavtal för 
arbetsplatsen eller brukar sluta kollektivavtal för branschen. I förarbetena 
framhölls särskilt att lagen inte borde gälla andra än kollektivavtalsbundna 
organisationer, och följaktligen inte gällde andra organisationer, även om 
dessa brukade sluta kollektivavtal för andra arbetsplatser inom branschen eller 
hade majoritet bland arbetstagarna på arbetsplatsen eller liknande. 
Förhållandet illustrerades i AD 1992 nr 144.636 Fanns det däremot flera 
kollektivavtal för arbetsplatsen blev lagens regler samtidigt tillämpliga på flera 
organisationers förtroendemän.637 

Rättsfallet refereras nedan. 
637 Prop. 1974:88 s. 158. 
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Bestämmelserna i förtroendemannalagen äger enligt 6 kap. 16 § 
arbetsmiljölagen (1977:1160) tillämpning även på skyddsombud, vilka har 
utsetts av kollektivavtalsslutande organisation. 

12.1.3 Av särskild betydelse för den fackliga 
verksamheten på arbetsplatsen 
Bestämmelsen i 8 § förtroendemannalagen är enligt sin lydelse tillämplig bara 
på sådana förtroendemän vilkas företräde till fortsatt arbete är av särskild 
betydelse för den fackliga verksamheten på den egna arbetsplatsen. Den kan 
alltså inte åberopas som stöd för förtroendemän som har angelägna fackliga 
uppgifter på det centrala fackliga planet eller inom ett helt företag eller en 
myndighet eller inom en koncern eller som regionala förtroendemän.638 

Företrädesrätten gäller endast, ifall den är av särskild betydelse för den 
fackliga verksamheten.639 Lagen skulle enligt förarbetena självfallet inte 
medföra ett generellt skydd för fackliga förtroendemäns anställning. En 
angelägenhetsbedömning av den berörde förtroendemannens arbetsuppgifter 
måste göras. Företrädesrätten borde komma i fråga endast, när den var av 
särskild betydelse för de anställdas gemensamma bästa. Som exempel 
nämndes att en klubbordförande, som sedan länge arbetade på heltid med de 

erna på arbetsplatsen borde få företräde till fortsatt 

Rätten att bestämma om det är av särskild betydelse för den fackliga 
verksamheten att en förtroendeman får företräde till fortsatt anställning 
tillkommer i första hand den fackliga organisationen.641 Arbetsdomstolen 
uttalade i ett tidigt rättsfall om företrädesrätten i förtroendemannalagen, att 
det låg i sakens natur, att det i första hand var den berörda fackliga 
organisationens sak att ta ställning till om fortsatt anställning för en 
förtroendeman var av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på en 
arbetsplats. Det var den fackliga organisationen som kunde bedöma vilka 
fackliga insatser som borde göras och på vilket sätt de borde göras. Mot den 
bakgrunden kunde utrymmet för en utomståendes, t.ex. domstolens egna, 
bedömningar inte vara stort. Inte desto mindre hade lagstiftaren otvetydigt 
utformat 8 § i lagen så, att frågan kunde bli föremål för tvist mellan 
arbetsgivaren och den fackliga organisationen. Sådana tvister kunde tänkas 

638 SFS 1990:1039. Prop. 1989/90:157 s. 7 och AU 89/90:3. 
Prop. 1974:88 s. 159. 

640 
Prop. 1974:88 s. 222. 

641 Detta framgår av förtroendemannalagens 1 § 3 st., som föreskriver att organisationen 
bestämmer när lagen skall gälla i förhållande till fö rtroendemannen. 

< 
anställning."*" 
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uppkomma t.ex. när en facklig organisations intressen bröt sig mot en annans 
eller när det sattes i fråga att en oorganiserad arbetstagare skulle stå tillbaka för 
en i anställningen yngre arbetstagare med fackliga uppgifter (AD 1977 nr 94). 

Den fackliga organisationen har enligt 9 § förtroendemannalagen 
tolkningsföreträde i fråga om företrädesrätten i 8 §. 
Arbetstagarorganisationens tolkningsföreträde i fråga om företrädesrätt till 
fortsatt arbete har berörts i t.ex. AD 1977 nr 94 och AD 1993 nr 80. 

En förtroendeman hade blivit uppsagd, trots att det hade varit ostr idigt 
mellan parterna, att det var av särskild betydelse för den fackliga 
verksamheten på arbetsplatsen a tt han gavs företräde till fortsatt arbete. 
Arbetsgivaren nade nämligen ansett att förtroendemannen inte hade 
tillräcluiga kvalifikationer for at t efter en omorganisation omplaceras till 
någon av de arbetsuppgifter som fanns kvar. Uppsägningen hade gjorts, 
trots att den fackliga organisationen hade lagt tolkningsföreträde enligt 9 
§ 1 st. förtroendemannalagen. Detta gav domstolen anledning att ställa 
frågan ifall förtroendemannen egentligen blivit uppsagd av personliga 
skäl. Frågan besvarades nekande. Förtroendemannen ansågs ha blivit 
uppsagd på grund av arbetsbrist. Han ansågs även ha haft tillräckliga 
kvalifikationer för omplacering och bolaget ansåg s ha brutit mot 8 § 1 st. 
förtroendemannalagen. Uppsägningen ogiltigförklarades. Bolaget ansågs 
dessutom ha brutit mot det tolkningsföreträde som den fackliga 
organisationen hade lagt enligt 9 § förtroendemannalagen (AD 1993 nr 
80). 

Trots att Arbetsdomstolen uttalat att utrymmet är begränsat för utomstående 
bedömare vad gäller betydelsen för den fackliga verksamheten av 
förtroendemannens företrädesrätt har den i ett par rättsfall yttrat sig om 
betydelsen av olika fackliga arbetsuppgifter. 

I AD 1981 nr 146 framhöll den att lagen hade som syfte at t skydda 
viktiga löpande arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Uppgiften som 
studieorganisatör i den fackliga organisationen ansågs inte utgöra facklig 
verksamhet av sådan särskild betydelse för arbetsplatsen som 8 § 
förtroendemannalagen avsåg a tt skydda. Att studieorganisatören i fråga 
tidigare hade varit ordförande i lokalavdelningen och representerat 
avdelningen på förbundsnivå och dessutom efter uppsägningen hade 
återvalts till ordförande, ändrade inte på detta förhållande. 

I AD 1993 nr 88 fann domstolen likaså att ett kontaktombud utan 
förhandlingsmandat inte hade arbetsuppgifter av särskild betydelse för den 
fackliga verksamheten. 

I två domar har behandlats betydelsen av den fackliga organisationens 
storlek och antalet medlemmar på arbetsplatsen för att företrädesrätten skall 
anses vara av särskild betydelse. 

I AD 1977 nr 94 hade alla avdelningens medlemmar blivit uppsagda. 
Förbundet hävdade att det var viktigt att det fanns en förtroendeman 
som bevakade att bolaget iakttog gällande lagar och avtal under 
uppsägningstiden och i rråga om företrädesrätten till återanställning. 
Domstolen menade att förarbetena inte gav stöd för att arbetsplatsen eller 
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antalet fackligt anslutna arbetstagare måste vara av viss storlek för att 
regeln skulle vara tillämplig och a tt en facklig organisation inte borde ha 
möjlighet att undanta flera förtroendemän än den eller dem vilkas 
fortsatta verksamhet var av särskild betydelse. I fallet i fråga kund e det 
inte anses vara av väsendig betydelse för den fackliga verksamheten att en 
förtroendeman fick stanna kvar, utan de kvarvarande uppgifterna borde 
kunna skötas genom kontakter med avdelningen. 

I AD 1992 nr 144 menade domstolen att även om det i förarbetena inte 
ställdes något krav på en bestämd storlek hos organisationen eller den fackliga 
verksamheten, fanns det självfallet en gräns, där antalet medlemmar eller den 
fackliga verksamhetens omfattning medförde, att det inte kunde anses vara av 
särskild betydelse att en förtroendeman fick företräde till fortsatt arbete. I 
målet prövades innebörden av uttrycket den fackliga verksamheten i 
bestämmelsen. En förtroendeman företrädde en organisation, som var 
kollektivavtalsbunden men som hade endast ett litet antal medlemmar på en 
arbetsplats, där majoriteten av de anställda var organiserade i en annan 
organisation. Frågan var om denne borde skyddas från uppsägning av 8 § 
förtroendemannalagen. Arbetsgivarsidan framhöll att företrädesrätten enligt 
förarbetena endast skulle ges å t förtroendemän som fullgjorde uppgifter "av 
väsentlig betydelse för hela arbetstagarkollektivet".642 Domstolen menade 
emellertid, att förtroendemannalagen hade givit varje arbetstagarorganisation 
som var eller brukade vara bunden av kollektivavtal möjlighet att utse en 
förtroendeman, alldeles oavsett hur många medlemmar förtroendemannen 
hade att företräda. Bestämmelsen måste därför uppfattas så att det skulle vara 
av särskild betydelse för vederbörande organisations (min kursivering) fackliga 
verksamhet på arbetsplatsen att förtroendemannen gavs företräde till fortsatt 
arbete. 

I förarbetena framhölls att företrädesrätt borde bli aktuell om det var av 
särskild betydelse för de anställdas gemensamma bastai Företrädesrätten till 
fortsatt arbete borde inte ses som en personlig förmån för den enskilde 
förtroendemannen.644 I rättstillämpningen har frågan om företrädesrätten var 
bunden till en viss person aktualiserats: 

I AD 1992 nr 144 togs frågan om personbundenheten upp på 
arbetsgivarens initiativ. I målet ifrågasatte arbetsgivarsidan om inte någon 
av de efter uppsägningarna kvarvarande arbetstagarna kunde ta över de 
fackliga uppgifterna fran en uppsagd förtroendeman. Domstolen godtog 
denna ordning under förutsättning att övertagandet i nte skulle leda tifi 

Prop. 1974:88 s. 159. 643 
Prop. 1974:88 s. 222. 

644 
I AD 1977 nr 94 menade förbundet att om man inte gjorde det möjligt att byta ut en 
förtroendeman mot en annan, skulle man riskera att rätten att stanna KVSLT i a nställningen 
skulle få karaktär av personligt privilegium. Domstolen hade emellertid inte anledning att i 
målet besvara frågan om personoundenheten. 
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beaktansvärda nackdelar för organisationen. Det ansågs emellertid att 
organisationen skulle lida en inte obetydlig kompetensforlust genom en 
uppsägning av den facklige företrädaren, som hade varit förtroendeman 
en längre tid, hade genomgått facklig utbildning samt skaffat sig god 
kunskap om företaget och facklig verksamhet där. Förtroendemannen 
ansågs därför ha rätt till företräde. 

Ett viktigt förhållande är att det kan vara inte bara i organisationens utan 
också i arbetsgivarens intresse att en förtroendeman får stanna kvar i sin 
anställning under själva driftsinskränkningen. Detta framgår av AD 1977 nr 
94.645 Förtroendemannen hade fått stanna kvar enbart därför att bolaget 
strävade efter att uppnå enighet med de fackliga organisationerna kring 
genomförande av den nödvändiga driftsinskränkningen. 

12.1.4 Tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta 
arbetet 
En förutsättning för att en förtroendeman skall ha företrädesrätt är — på 
samma sätt som enligt 22 § anställningsskyddslagen - att han har tillräckliga 
kvalifikationer för det arbete som återstår efter en driftsinskränkning. Som 
exempel på kvalifikationskrav nämndes i förarbetena att det låg i sakens natur 
att förtroendemannen måste vara behörig, om särskilda behörighetsföre
skrifter gällde för arbetet i fråga. Kravet på tillräckliga kvalifikationer blev 
naturligt nog bara aktuellt i de fall då förtroendemannen inte fullgjorde sina 
fackliga uppgifter på heltid utan även hade andra arbetsuppgifter att sköta.647 

Kravet på tillräckliga kvalifikationer anses ha i princip samma innebörd i 8 
§ förtroendemannalagen som i 22 § och 25 § anställningsskyddslagen. I vissa 
fall anses emellertid kravet på kvalifikationer vad gäller fackliga 
förtroendemän skilja sig från det allmänna kravet i anställningsskyddslagen. 
Detta hänger samman med förtroendemännens rätt till efterskydd enligt 4 § 
förtroendemannalagen. Frågan om efterskyddets inverkan på bedömningen av 
en förtroendemans kvalifikationer behandlades i AD 1988 nr 32. Domstolen 
menade att bolaget i sin bedömning av arbetstagarens kvalifikationer vid sidan 
av övriga kvalifikationer hade haft att beakta även de kunskaper som 
förtroendemannen kunde förvärva genom den utbildning som han var 
berättigad till enligt bestämmelserna om efterskydd. Vid bedömningen av om 
det var skäligt att företaget bekostade den utbildning som efterskyddet 
innebar, var företagets storlek och resurser samt dess normala 

Detta framgår av flera av intervjuerna med arbetsgivarrepresentanterna. 
Detta tyder enligt min mening på att det kan vara en funktion hos bestämmelsen att 
underlätta lokala överenskommelser om turordningen. 

(•Ål 
Prop. 1974:88 s. 222. 
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utbildningsverksamhet för de anställda, arbetstagarens ålder, hans totala 
anställningstid i företaget och i den aktuella anställningen samt längden på 
det fackliga uppdraget av betydelse. 

12.1.5 Sammanfattning och kommentarer: 
Regeln i förtroendemannalagen med rätt i vissa fall till företräde till fortsatt 
anställning ger ett skydd för viktigare funktioner i det fackliga arbetet i 
situationer av driftsinskränkningar vad gäller de etablerade, 
kollektivavtalsslutande organisationernas företrädare. Regeln ger däremot 
inget skydd för minoritetsorganisationers företrädare, även om dessa skulle 
råka vara i majoritet på en arbetsplats. Ett viktigt förhållande är att 8 § 
förtroendemannalagen skyddar en anställning oberoende av en 
förtroendemans placering i turordningen enligt 22 §. Ett villkor är emellertid 
att förtroendemannen har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet, 
men bedömningen av kvalifikationerna kan vara generösare mot en facklig 
företrädare än mot andra arbetstagare på grund av reglerna om efterskydd för 
den som varit facklig företrädare. Reglerna i förtroendemannalagen ger vidare 
ett starkare skydd än de i anställningsskyddslagen, eftersom de är 
sanktionerade med ogiltighet. Slutligen kan de ändras bara genom ett centralt 
kollektivavtal. 
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12.2 Arbetsplatsundersökningen 

Alla arbetsgivare i den empiriska undersökningen var kollektivavtalsbundna, 
men lokal facklig organisation saknades på ett par mindre arbetsplatser, 
nämligen Lamellfabriken och Speditionsfirman. På fjorton arbetsplatser blev 
sammanlagt ett 20-tal fackliga förtroendemän uppsagda.648 På ytterligare två 
arbetsplatser förlorade tre förtroendemän sin anställning genom 
avtalspensioneringar. 

I bara ett fall hävdade en förtroendeman att uppsägningen hade med den 
fackliga verksamheten att göra. På Pappersbruket menade den fackliga 
organisationens ordförande, som själv hade blivit avtalspensionerad, att 
företaget ville göra sig av med de fackliga representanterna. 
Huvudskyddsombudet hade blivit uppsagd och hade enligt 
förtroendemannens mening inte velat bli räddad med stöd av 8 § 
förtroendemannalagen. När det gällde ordföranden själv och sekreteraren 
menade han att enda chansen för arbetsgivaren att bli av med dem hade varit 
att erbjuda dem avtalspension.649 Han var säker på att det fackliga fanns i 
bakgrunden. (SEKO) Avtalspensioneringar hade emellertid enligt 
personalchefen erbjudits till alla som var över 59 år "inom de områden där 
det fanns arbetsbrist".(ag). En annan förtroendeman på arbetsplatsen nämnde 
bara ekonomiska motiv till uppsägningen i fråga. Hon menade att 
avtalspensioneringarna hängde samman med lönerna. Arbetstagare med låg 
lön blev pensionerade i första hand, eftersom en pensionering blev billigare i 
fråga om de arbetstagare som hade låga löner. (SEKO) Ett uttalande av 
personalchefen om en annan fackligt och politiskt aktiv arbetstagare tydde 
emellertid på att denne gärna såg att fackligt aktiva försvann från 
arbetsplatsen. Personalchefen menade att bolaget gärna skulle vilja bli av med 
en styrelseledamot i den fackliga organisationen. Trots upprepad utbildning 
arbetade denne bara en bråkdel av vad andra gjorde, eftersom han så ofta var 
frånvarande för kommunala engagemang. 

Oavsett bakgrunden till pensioneringarna på Pappersbruket antyder 
exemplet att avtalspensionering kan vara ett sätt att bli av med fackliga 
förtroendemän utan att riskera att de fackliga organisationerna överväger att 

Intervjufrågorna gällde fackliga förtroendemän av den typ som omfattas av 
förtroendemannalagen, d.v.s. en betydligt vidare krets än den som skyddas av 8 § 
förtroendemannalagen. 
Ingenting hindrar att arbetsgivaren erbjuder en facklig förtroendeman avtalspension eller att 
han ingår ett avtal med förtroendemannen om att denne skall säga upp sig mot vederlag. 
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använda sig av 8 § förtroendemannalagen. (En avtalspensionering förutsätter 
att förtroendemännen i fråga själva accepterar pensioneringen.) Det kan 
emellertid också inträffa att en förtroendeman tvärtom undantas från den 
grupp som erbjuds avtalspension. Detta hade inträffat på Prispilen 
Stormarknad, där ordföranden inte fick erbjudandet trots att hon tillhörde 
åldersgruppen i fråga. Företaget önskade att hon skulle stanna kvar i sin 
anställning just därför att hon var ordförande i den lokala fackliga 
organisationen. 

Ytterligare ett exempel som aktualiserade föreningsrättsliga frågor var en 
uppsägning hos DATAB. Där hade en facklig förtroendeman fått behålla sin 
anställning på villkor att han slutade arbeta på heltid i fackets styrelse. 
Förtroendemannen menade själv att det var ett förmånligt villkor och han 
övergick till att arbeta fackligt på deltid. Den fackliga organisationen kom inte 
att driva frågan, eftersom förtroendemannen inte själv hade något att invända 
mot överenskommelsen. 

12.2.1 Användningen av skyddsregeln 
Inte vid någon av de nämnda uppsägningarna använde sig den fackliga 
organisationen av 8 § förtroendemannalagen. På två av de stadiga 
arbetsplatserna framhölls emellertid att förtroendemannalagen alltid användes 
i fråga om vissa fackliga fu nktioner. På Forskningsinstitutet brukade ordinarie 
styrelseledamöter få företräde och på Myndigheten framhöll de fackliga 
representanterna att 8 § förtroendemannalagen alltid användes i fråga om 
ordföranden och vice ordföranden. I Kommunen menade personalchefen att 
det förmodligen skulle kunna bli aktuellt att använda regeln om det gällde de 
heltidsanställda förtroendemännen, (ag) På Prispilen Stormarknad menade 
HAF-företrädaren att organisationen antagligen skulle ha förhandlat om att 
någon skulle få stanna kvar, om det hade funnits flera fackliga förtroendemän 
upptagna på listan, men inte bara för en.(HAF) Företräde till fortsatt arbete 
för förtroendemannen i fråga uppgavs i många fall inte vara väsentligt för den 
fackliga verksamheten. Detta gällde t.ex. hos DATAB, trots att den fackliga 
organisationen påtagligt decimerades i samband med personalminskningarna. 
Två av de sju ordinarie ledamöterna i styrelsen hade blivit uppsagda och 
ytterligare en styrelseledamot hade sagt upp sig själv.(SIF) 

På Tryckeriet hade den lokala fackliga organisationen hänvänt sig till 
förbundet, när ordföranden blev uppsagd. Där hade de fått beskedet att en 
förtroendeman skulle vara oumbärlig för att 8 § förtroendemannalagen skulle 
kunna användas och de hade sedan till arbetsgivarens förvåning inte använt 
sig av regeln. (SEKO) Uttrycket "oumbärlig" som krav för företrädesrätt 
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användes också av Ledarnas företrädare på Träindustrin. På Sjukhuset menade 
SKAF-representanten att regeln över huvud taget inte kunde bli aktuell på 
arbetsplatsen, eftersom ingen där var oersättlig. 

Oviljan mot privilegier för dem som arbetar fackligt var ett viktigt skäl för 
att inte använda sig av den särskilda skyddsregeln för fackliga förtroendemän. 
På Byggföretaget, Elfirman och Speditionsfôretaget sköttes förhandlingarna av 
ombudsmän från förbunden, som alla gjorde principiella uttalanden mot 
användningen av regeln i förtroendemannalagen. Elektrikernas ombudsman 
hänvisade till den interna solidariteten och hävdade att det rådde enighet 
inom förbundet om att inte använda regeln. Även personalchefen menade att 
förbundet aldrig använde sig av förtroendemannalagens skyddsregel. Han 
framhöll att det skulle bli ohållbart om det gjorde det, eftersom den fackliga 
organisationen i så fall skulle kunna blockera företagets åtgärder hela tiden. 
Ombudsmannen framhöll att regeln emellertid hade använts i en speciell 
situation. Under år 1994, när ett företag en gång gjorde en uppsägning med 
hjälp av frikvotsregeln, hade organisationen använt sig av 8 § 
förtroendemannalagen bara för att stoppa den uppsägningen.650 

Byggnadsarbetarförbundets ombudsman menade att man inom förbundet 
aldrig använde regeln och att det skulle innebära att utsätta 
förtroendemannen i fråga för onödiga påfrestningar, om man gjorde det. 
HTF:s ombudsman hade aldrig varit med om att använda 8 § 
förtroendemannalagen. Organisationen hade rekommenderat klubbarna att 
vara försiktiga, eftersom det kunde väcka starka känslor bland medlemmarna 
om företrädesrätten användes.(HTF) 

I de fall i undersökningen då en facklig förtroendeman hade räddats till 
fortsatt anställning genom turordningsförhandlingarna, var organisationen 
angelägen att poängtera att det var kvalifikationerna som hade varit 
avgörande. I hemtjänsten menade personalchefen att 8 § 
förtroendemannalagen aldrig blev aktuell, eftersom den fackliga 
organisationen inte var "inne på det". Vid tidigare nedskärningar hade regeln 
emellertid en gång kommit att diskuteras. Det hade då gällt en vaktmästare 
som arbetsgivaren värnat om, som hade kort anställningstid och var facklig 
förtroendeman. Det gjordes undantag för honom och den fackliga 
organisationen hade varit noga med att understryka att undantaget hade 
gjorts på grund av förtroendemannens kvalifikationer och inte på grund av 
hans fackliga verksamhet. 

Denna användning av regeln måste bygga på en ömsesidig missuppfattning av innehållet i 
1994 års regler. Frikvotsregeln innehöll nämligen en särskild bestämmelse om att 
företrädesrätten gällde även i förhållande till den eller de arbetstagare som kunde få företräde 
enligt 23 § anställningsskyddslagen och 8 § förtroendemannalagen. 
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Några förtroendemän hade avböjt förslag från förbundets sida om att få 
sin anställning räddad med hjälp av förtroendemannalagens regel. I ett av 
dessa fall gällde det en statlig anställning, där uppsägningarna hade gjorts efter 
en indelning i mycket små turordningskretsar: 

"Om jag hade varit ordinarie hade jag kunnat bli undantagen. 
Ordföranden menade att han kunde ha gjort ett rävspel. Men jag tycker 
inte att det är rätt att spela på sådana saker. Hellre hade iag accepterat en 
annan turordningskretsindelning. Men inte på gruna av att jag var 
facklig." (ST) 

På Prispilen Stormarknad uppgav fackklubbens ordförande att organisationen 
hade tvekat om ifall den skulle göra undantag för en vice ordförande. Denna 
hade emellertid på eget initiativ lämnat sitt uppdrag, eftersom hon tyckte att 
det var svårt både att sitta i förhandlingarna, när hon själv fanns bland dem 
som riskerade uppsägning, och att få bli undantagen från uppsägning i 
egenskap av facklig företrädare. Hon blev uppsagd och så småningom 
återanställd på deltid och fortsatte att vara facklig förtroendeman men inte 
som vice ordförande. (HAF) Också på Bageriet hade en facklig 
förtroendeman, som var den sist anställde, själv avböjt möjligheten att bli 
särbehandlad, (livs) På Släpvagnsfabriken uppgavs den fackliga organisationen 
aldrig ha gjort undantag för någon förtroendeman med stöd av 
förtroendemannalagens regel, trots att hela styrelsen en gång vid tidigare 
nedskärningar hade blivit uppsagd. STIAF:s representant ansåg att det vore fel 
om förtroendemännen skulle sitta och förhandla fram förmåner åt sig själva. 
Personalchefen menade att det blev katastrofalt för företaget, när alla 
förtroendemännen blev uppsagda, eftersom företaget måste ha en 
samtalspartner. 

På Knowhow IT blev SIF:s organisation kraftigt förminskad vid 
nedskärningarna. Fem av de nio ledamöterna i fackets styrelse hade blivit 
uppsagda, men skyddsregeln kom ändå inte till användning, eftersom de 
fackliga förtroendemännen var och en för sin del hade avsagt sig 
företrädesrätten till fortsatt arbete. Detta var inte på grund av motviljan mot 
privilegier, utan de ansåg att det var svårt att fortsätta arbeta på ett företag, 
om man inte var önskvärd där. De som kunde välja mellan avgångsvederlag 
och företrädesrätten hade "valt pengarna". (SACO) 

Innehållet i 8 § förtroendemannalagen verkade i stort sett vara känt på de 
undersökta arbetsplatserna. På Knowhow IT föreföll emellertid 
personalchefen att ha missförstått bestämmanderätten i frågorna om 
företrädesrätt. Han menade att bolaget övervägde ett par gånger extra om det 
skulle säga upp en facklig förtroendeman, eftersom bolaget respekterade 
lagen. Vid tidigare nedskärningar hade man tagit större hänsyn till det 
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fackliga arbetet, men nu särbehandlade man inte längre de fackliga 
företrädarna. 

12.2.2 Sammanfattning och kommentarer 
Inte i något av de relativt många fallen av uppsägningar av förtroendemän i 
arbetsplatsundersökningen använde sig organisationerna av sin rätt till 
företräde till fortsatt arbete. Skälen till detta varierade. På många områden 
hade organisationerna en principiellt återhållsam attityd till att använda 
regeln, eftersom det var deras åsikt att privilegier skulle strida mot den interna 
solidariteten. De menade också att det skulle vara en olämplig ordning om 
förtroendemännen kunde förhandla fram fördelar för sig själva. Att använda 
företrädesrätten och de fördelar som detta innebar kunde även innebära 
personliga svårigheter för den fackliga företrädaren. De fackliga representanter 
som hade kunnat gynnas av företrädesrätten hade ofta själva avsagt sig den. På 
tjänstemannaområdet kunde ett högt avgångsvederlag eller de svårigheter som 
det innebar att stanna kvar på arbetsplatsen som "oönskad" av arbetsgivaren, 
avgöra att förtroendemannen valde uppsägning. Undantagsvis kunde regeln 
om företräde emellertid användas i påtryckningssyfte under förhandlingarna 
om uppsägningar och turordning. 
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13 Avslutning 

Denna avhandling rör reglerna om turordning vid uppsägning på grund av 
arbetsbrist och deras funktion som skyddslagstiftning. Undersökningens 
övergripande fråga är i vilken mån reglerna skyddar anställningen för de 
grupper som de har som uttalat syfte att ge skydd. 

Avhandlingen består av dels en undersökning av rättsreglerna och dels en 
empirisk undersökning av hur reglerna tillämpats på ett antal arbetsplatser. 
Den empiriska undersökningen har fått en stor betydelse för undersökningen 
av rättsreglerna. Eftersom lagar och avtal innehåller främst regler som 
tillerkänner arbetstagarsidan rättigheter i förhållande till arbetsgivaren, ger en 
analys uteslutande av de reglerna inte en fullständig bild av hur 
rättsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare gestaltar sig.651 

Materialet från arbetsplatserna har bidragit till förståelsen av hur olika regler 
hänger ihop och har visat på betydelsen av rättsliga förhållanden som inte 
regleras i lag för lagreglernas sätt att fungera. Axbetsplatsundersökningen har 
framför allt visat på betydelsen av arbetsgivarens bestämmanderätt i frågor om 
arbetsledning och företagsledning för lagreglernas funktionssätt. 

Arbetsplatsundersökningen gav särskilt följande resultat. I den process som 
ledde fram till uppsägningarna på arbetsplatserna var inte reglerna 
utgångspunkt utan olika organisatoriska åtgärder. Ett stort antal åtgärder som 
arbetsgivaren kan vidta, får som konsekvens att vad som kallas arbetsbrist 
uppstår och att turordningsreglerna skall t illämpas. Exempel är nedläggningar 
helt eller delvis, omorganisationer som innebär att arbetsuppgifter förändras, 
omfördelas eller försvinner, förändringar av arbetstidsmåttet eller av 
förläggningen av arbetstiden. Arbetsbrist anses också uppstå om arbetsgivaren 
beslutar att hyra in konsulter eller andra uppdragstagare för att utföra arbete 
eller att arbete skall utföras av tidsbegränsat anställda i stället för 
tillsvidareanställda. Det anses även vara fråga om arbetsbrist, om arbetsgivaren 
finner vissa av de anställdas löner alltför höga och önskar sänka sina kostnader 
genom att göra uppsägningar. 

På vissa arbetsplatser ansågs arbetsbrist råda på en hel driftsenhet eller 
inom ett avtalsområde och den bestämdes då till ett antal tjänster eller som en 
lönesumma. I andra fall ansågs arbetsbrist råda bara på någon enstaka 
arbetsuppgift, som städning, varuvård, tulldeklarationer eller arbetsledning. 
Det rörde sig då om arbetsuppgifter som ansågs minst nödvändiga för 

651 Hydén, Arbetslivets reglering, 1985, s. 41 f. 
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verksamheten eller som av en eller annan anledning ansågs ha blivit 
överflödiga. Området för arbetsbristen kunde ibland enligt de intervjuade 
arbetsgivarrepresentanterna påverkas av vilka arbetstagare som utförde 
arbetsuppgifterna i fråga. Även vissa arbetstider kunde utgöra område för 
arbetsbristen, som till exempel heltidsanställningar vid en minskning av 
arbetstidsuttaget vid nedskärningar i vården eller dagtid respektive tvåskift vid 
en ändring av förläggningen av arbetstiden. 

Inte sällan bestämdes vilka arbetsuppgifter som skulle vara föremål för 
arbetsbrist genom att en bemanningsplan upprättades. Bemanningsplanen 
kunde utgöras av enbart en bestämning av antal tjänster inom varje funktion 
eller bestå av detaljerade individuella befattningsbeskrivningar, alltefter 
verksamhetens art. När en bemanningsplan upprättats, kom arbetsbrist att 
råda på de arbetsuppgifter som inte upptagits i den nya planen. De fackliga 
företrädarna menade att befattningsbeskrivningarna ibland var skräddarsydda 
för vissa arbetstagare. 

Arbetsgivarens rätt att bestämma om arbetsbrist skall anses föreligga och i 
så fall var denna skall anses råda är i princip obegränsad. Arbetsgivaren 
bestämmer ensidigt om inriktningen och omfattningen av produktionen och 
hur arbetsuppgifterna skall fördelas mellan de anställda. Det brukar 
framhållas att arbetsgivaren i princip inte får utnyttja arbetsledningsrätten på 
ett sätt som strider mot lag eller goda seder, men i praktiken är utrymmet för 
att på denna grund angripa ett arbetsledningsbeslut begränsat.652 

Det händer att misstanke uppstår om att en arbetsbrist är "fingerad", att 
arbetsbrist egentligen inte råder utan att arbetsgivaren genom en 
organisatorisk åtgärd har velat bli av med en arbetstagare av skäl som har med 
dennes person att göra. En rättslig prövning kan göras av en sådan 
uppsägning om den förändring av verksamheten som lett fram till 
uppsägningen rör bara en enstaka person. Vid denna prövning räcker det 
emellertid om arbetsgivaren kan visa att de åtgärder som han har vidtagit inte 
är irrationella för att arbetsbrist skall anse föreligga. De fall i rättspraxis där en 
arbetsbrist har ansetts vara fingerad har varit sådana då arbetsgivaren inte har 
följt de procedurregler som gäller för uppsägningar och har burit sig 
kränkande åt mot arbetstagaren. I de fall då procedurreglerna har följts och 
arbetsgivaren kan visa att han faktiskt har vidtagit en organisatorisk 
förändring, har arbetsgivaren ansetts kunna visa sakliga skäl för sin åtgärd. 

Misstanken kan även uppstå om att en arbetsbrist på vissa arbetstagares 
uppgifter är "skapad," att arbetsgivaren i själva verket vill bli av med vissa 
arbetstagare och därför har förlagt en i och för sig otvetydig arbetsbrist till just 
dessa arbetstagares arbetsuppgifter. När väl arbetsbrist är konstaterad, finns 

652 AD 1996 nr 149. 
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det emellertid inte någon möjlighet att förklara att en uppsägning "egentligen 
gjorts av personliga skäl." De personliga motsättningarna har ingen betydelse 
för prövningen av saklig grund för en uppsägning, om arbetsbrist kan visas 
föreligga i verksamheten. Det skydd som finns för en arbetstagares anställning 
när uppsägning skall göras i de situationer som kategoriseras som arbetsbrist 
består i stället i turordningsreglerna i anställningsskyddslagen. 

Turordningsreglerna föreskriver att arbetsgivaren skall turordna 
arbetstagarna inom en viss turordningskrets efter deras anställningstid hos 
arbetsgivaren, i vissa fall efter tillägg för ålder. En förutsättning för att en 
arbetstagare med längre anställningstid skall ha rätt till företräde till fortsatt 
arbete är att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta 
arbetet. Anställningsskyddslagens turordningsregler är dispositiva på så sätt att 
de får ersättas av andra regler i kollektivavtal. 

Tillämpningen av turordningsreglerna är komplicerad. Det förefaller 
närmast vara så att olika tillvägagångssätt som ryms inom reglernas ramar har 
renodlats inom olika delar av arbetsmarknaden alltefter verksamheternas 
behov. I vissa fall litar man till kollektivavtal om indelning i 
turordningskretsar, i andra använder man sig av undantag enligt regeln om 
krav på tillräckliga kvalifikationer och i åter andra ingår arbetsgivaren lokala 
överenskommelser med arbetstagarorganisationen om turordningslistans 
utseende. 

På de arbetsplatser i undersökningen, där arbetstagarna sinsemellan 
utförde liknande eller samma arbetsuppgifter och där kvalifikationskraven var 
relativt låga, tillämpades principen om turordning efter anställningstid och 
ålder fullt ut inom den turordningskrets som lagen angav. Det gällde ungefär 
en fjärdedel av arbetsplatserna653 och det var med ett undantag fråga om Lek
området. Det har i debatten ofta framförts att turordningsreglerna är gjorda 
för verksamheter där arbetstagarna är utbytbara. I undersökningen var det 
bara i sådana verksamheter som regeln om turordning efter anställningstid 
och ålder tillämpades undantagslöst. I övriga verksamheter gjordes på olika 
sätt modifieringar av principen om att anställningstid och ålder skall avgöra 
turordningen inom de turordningskretsar som föreskrivs i lagen. 

Ett sätt att avvika från anställningstid och ålder inom lagens 
turordningskretsar var att dela in de anställda i grupper efter deras 
sysselsättning genom kollektivavtal om turordningskretsar. Detta var brukligt 
i verksamheter med stora grupper av mera kvalificerad, yrkesutbildad 
arbetskraft, till exempel inom kommun och landsting och inom 
byggbranschen. På dessa arbetsplatser hade parterna ingått kollektivavtal, som 

Andelen av det totala antalet arbetstagare som berördes av "en strikt lagturordning" var 
emellertid betydligt mindre, eftersom det rörde sig om relativt små arbetsplatser. 
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ersatte lagens regler och som föreskrev att turordningskretsen skulle begränsas 
till ett yrke, ett yrkesområde eller en viss sp ecialisering. Omplacering654 var 
därmed inte möjlig till andra yrkesgruppers arbetsuppgifter men 
anställningstid och ålder följdes strikt inom den egna ofta relativt snävt 
definierade gruppen. Lokala bestämmelser om indelning i turordningskretsar 
till en viss typ av vård innebar i landstinget och kommunen att man 
påverkade räckvidden för rätten till omplacering och kunde få som 
konsekvens att kontinuiteten inom vården ökade. En indelning i 
turordningskretsar efter yrkesgrupper är enkel att tillämpa och risken för 
subjektiva och ovidkommande hänsyn är minimerad med denna typ av 
kretsindelning. 

I vissa verksamheter med kvalificerade arbetsuppgifter av 
hantverkskaraktär, där den fackliga organisationen höll strikt på turordningen 
inom kretsen, var arbetsgivarna mycket angelägna om att få göra undantag 
inom yrkesgruppen och göra uppsägningar av arbetstagare som ansågs sakna 
de kvalifikationer som verksamheten krävde. Det kunde gälla arbetstagare 
som enligt arbetsgivarens mening misskötte sig eller vilkas kunskaper ansågs 
föråldrade eller som hade olika slag av arbetsskador. Det enda som återstod 
för arbetsgivarna när de fackliga företrädarna vägrade göra undantag var att 
försöka anpassa arbetsbristens storlek efter vem som stod på tur för 
uppsägning. 

På de statliga arbetsplatserna där de anställda hade mycket olika 
kvalifikationer och där arbetsuppgifterna var starkt individualiserade 
tillämpades det statliga turordningsavtalet (TurA-S). I det statliga avtalet har 
parterna kommit överens om att de anställda inför personalminskningar skall 
delas in i turordningskretsar efter i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. 
Reglerna i TurA-S skiljer sig från flertalet andra kollektivavtalsregler om 
indelning i turordningskretsar både på så sätt att en indelning efter 
arbetstagare med jämförbara arbetsuppgifter innebär snäva turordningskretsar 
och på så sätt att kretsarna inte är på förhand definierade utan skall upprättas i 
den uppkomna situationen av arbetsbrist, varvid inplaceringen i kretsar 
bedöms från fall till fall. Ett viktigt förhållande är även att indelning i 
turordningskretsar endast skall gälla de arbetsuppgifter, där arbetsbrist 
föreligger. Till skillnad från vissa kollektivavtal på LO-området som fastställer 
för vilka yrkesgrupper som turordningskretsar skall fastställas, är reglerna i 
TurA-S flexibla på så sätt att kretsarnas utseende kan variera från myndighet 
till myndighet eller från situation till situation. 

Ju mindre kretsarna görs, desto svårare blir det att bortse från personliga 
egenskaper hos arbetstagarna och desto större blir utrymmet för 

654 Här avses omplacering enligt 22 § anställningsskyddslagen. 
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särbehandling av individuella arbetstagare. I och med att turordningskretsarna 
för statlig anställning anpassas efter den uppkomna situationen är risken för 
att arbetsgivaren skall låta sig styras av ovidkommande skäl uppenbar. I och 
med att kretsindelningen utgår från arbetsuppgifter i stället för kvalifikationer 
ökar risken dessutom för att organisatoriska åtgärder skall vidtagas i förväg för 
att åstadkomma ett lämpligt resultat vad gäller placeringen i 
turordningskretsar. De skydd som finns mot denna typ av åtgärder är krav 
som ställts i rättstillämpningen på att en arbetsgivare som har delat in 
arbetstagare i turordningskretsar som endast omfattar någon enstaka person, 
måste vara beredd att på ett övertygande sätt redogöra för motiven till detta. 

Uppsägningar enligt reglerna i TurA-S medförde på arbetsplatserna i 
undersökningen med några undantag att de som utförde de arbetsuppgifter, 
som ansågs minst kvalificerade, blev uppsagda. Det innebar uppsägning av 
anställda med mycket långa anställningstider och att fler kvinnor än män blev 
uppsagda. 

På det stora flertalet arbetsplatser i undersökningen hade emellertid inte 
som ovan indelningen i turordningskretsar reglerats i kollektivavtal, utan 
lagens regler om turordningskretsar efter driftsenhet och avtalsområde hade 
följts. Modifieringar av principen om anställningstid och ålder för att man 
skulle kunna ta hänsyn till arbetstagarnas kvalifikationer hade i dessa fall 
åstadkommits på andra sätt än genom indelning i turordningskretsar. 

Ett sätt att tillgodose behovet av kvalificerad arbetskraft är att använda den 
regel som säger att en arbetstagare måste ha tillräckliga kvalifikationer för att 
ha rätt till företräde till fortsatt anställning. Regeln om tillräckliga 
kvalifikationer, som i stort sett inte är föremål för diskussion i den offentliga 
debatten, hade en mycket stor betydelse på vissa arbetsplatser i 
undersökningen. Det var då fråga om verksamheter där arbetsuppgifterna var 
individualiserade. I och med att en bemanningsplan upprättats med behovet 
av kompetens specificerat för varje typ av befattning, kom arbetsbrist att råda 
på de arbetsuppgifter som inte upptagits i den nya planen och varje 
arbetstagares kvalifikationer kunde prövas i förhållande till de nya 
befattningsbeskrivningarna. Bemanningsplaner med förändrade 
kvalifikationskrav på de olika befattningarna förekom inom de flesta typer av 
verksamheter, men upprättades alltid på de områden där kvalificerade 
tjänstemän var sysselsatta. 

Enligt lagens ordalydelse kan en arbetstagares kvalifikationer prövas om 
hon "endast efter omplacering" kan beredas fortsatt arbete. I 
rättstillämpningen har även andra förändringar av arbetsuppgifterna än en 
fysisk omplacering kunnat innebära att en arbetstagares kvalifikationer får 
prövas. Den överordnade normen är att arbetstagaren skall ha kvalifikationer 
för det fortsatta arbetet. Andra slag av förändringar som till exempel ökad 
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kundinriktning, ny apparatur eller ensamarbete kan vara förändringar som 
gör att arbetstagarens kvalifikationer skall prövas. Företrädet till fortsatt 
anställning grundat på lång anställningstid gäller därmed på det villkoret att 
arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för arbetet, så som det är planerat 
att se ut i framtiden. 

Regeln med krav på tillräckliga kvalifikationer som förutsättning för rätt 
till företräde till fortsatt arbete har den viktiga innebörden att arbetsgivaren 
får ge företräde åt varje arbetstagare som har kvalifikationer som är 
nödvändiga för verksamheten och som ingen annan arbetstagare kan skaffa sig 
med rimlig inlärningstid. Detta innebär att arbetsgivaren i kraft av regeln får 
ge företräde åt så kallade nyckelpersoner. 

Om driftsinskränkningarna inleds med en omorganisation, kan många 
eller samtliga arbetstagares kvalifikationer komma att prövas, vilket kan leda 
till att de mindre kvalificerade med lång anställningstid inte anses hålla 
måttet. Denna effekt blir större ju mer varierande kvalifikationer de olika 
arbetstagarna inom kretsen har. Det kan medföra att vida turordningskretsar 
inte - som utgångspunkten ofta är - innebär att anställningstiden får större 
genomslag. De kan istället öka tillgången på kvalificerad arbetskraft för 
bemanning av den nya organisationen, med risken för mindre kvalificerade 
arbetstagare att de förlorar sin anställning till någon med kortare 
anställningstid. Ju mer genomgripande en omorganisation är, desto fler 
arbetstagare kan få nya arbetsuppgifter och därmed få sina kvalifikationer 
prövade och desto mindre blir genomslaget för anställningstiden. Om 
arbetsbristen bestäms till de arbetsuppgifter, där den minst utbildade 
personalen arbetar, som till exempel i arbetsplatsundersökningen telefonväxel, 
städning, enklare handläggning, varuvård och avsyning, blir omplacering 
eventuellt inte möjlig på grund av kvalifikationskravet. Om en arbetstagare 
inte har kvalifikationer för att sköta några andra arbetsuppgifter inom 
turordningskretsen blir arbetstagaren uppsagd oavsett anställningstid. 

Som kvalifikationer har i rättstillämpningen accepterats inte endast 
utbildning och yrkeserfarenhet utan även vissa personliga egenskaper samt 
hälsa och kroppsstyrka. Arbetsledningsrätten får här återigen betydelse på så 
sätt att det anses vara arbetsgivarens rätt att bestämma vilka kvalifikationer 
som skall krävas för en befattning. Riktmärket för vad som skall anses vara 
tillräckliga kvalifikationer är att arbetstagaren skall ha de allmänna 
kvalifikationer, som normalt krävs av den som söker en sådan anställning, 
som det är fråga om. Arbetsgivarens möjligheter att bestämma 
kvalifikationskraven vid en omplacering blir därmed vidsträckta. I och med 
att normerna för vad som skall anses vara tillräckliga kvalifikationer i hög grad 
har arbetsgivarens fria antagningsrätt som utgångspunkt, påverkar 
antagningsrätten så att säga bakvägen uppsägningsrätten. 
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Tjänstemannaföretagen i arbetsplatsundersökningen visade upp en mycket 
stor variation när det gällde de typer av kvalifikationer som arbetsgivaren fäste 
avseende vid i turordningssammanhang. Såväl lätt konstaterbara formella 
meriter som bedömningar av personliga egenskaper och 
utvecklingsmöjligheter med starkt subjektiva inslag ingick. Resultatinriktning, 
prestation, upparbetade kontakter och samarbetsförmåga var 
kvalifikationskrav som nämndes på dessa arbetsplatser. Bedömningar av 
personliga kvalifikationer utöver utbildning och erfarenhet har nödvändigtvis 
subjektiva inslag. Både arbetsgivarna och de fackliga representanterna beskrev 
hur det framför allt berodde på de fackliga organisationernas ingripanden, att 
uppsägningar av personliga skäl hölls åtskilda från uppsägningarna på grund 
av arbetsbrist. Samtidigt var det uppenbart att några klara gränser mellan de 
två typerna av uppsägningar inte existerar. Särskilt gäller detta på områden 
med kvalificerade och starkt individualiserade arbetsuppgifter. 
Omständigheter som har att göra med arbetstagaren personligen är av största 
betydelse. Regeln om krav på tillräckliga kvalifikationer erbjöd på dessa typer 
av arbetsplatser en mycket stor materiell flexibilitet för arbetsgivaren. 

Rättstillämpningen sätter emellertid upp vissa klara gränser för 
arbetsgivarens möjligheter att bestämma kvalifikationskraven. Arbetsgivaren 
måste sålunda välja den arbetstagare som har längst anställningstid av flera 
tillräckligt kvalificerade arbetstagare (till skillnad från "den bästa") och 
arbetstagaren ges rätt till en relativt lång inlärningstid. Som kvalifikationer får 
vidare räknas bara arbetstagarens förmåga att utföra det arbete som kommer i 
fråga, vilket innebär att endast arbetsuppgifternas faktiska innehåll får påverka 
bedömningen av kvalifikationerna. Arbetsgivaren anses inte få ställa krav som 
är obefogade eller överdrivna. Sådant som att arbetstagaren är fackligt aktiv, 
oorganiserad eller förväntas använda sin rätt till ledighet i olika sammanhang 
får inte ges betydelse. Kraven får sludigen inte heller vara diskriminerande. 

Utanför tjänstemannaområdet inom den privata sektorn användes 
begreppet kvalifikationer vid tillämpningen av turordningsreglerna i stort sett 
bara i den mer inskränkta bemärkelsen av utbildning och behörighet. 
Förutom att arbetsuppgifterna inte ställde några andra krav kunde detta bero 
på bevissvårigheter, att de fackliga organisationerna motsatte sig att man fäste 
avseende vid andra kvalifikationer än yrkesutbildning eller att det ansågs mest 
rättvist att gå efter anställningstid. Det kunde eventuellt även bero på 
okunnighet hos arbetsgivaren om bestämmelsens existens. Med undantag för 
hälsa och kroppsstyrka nämnde intervjupersonerna på dessa arbetsplatser 
sällan exempel på att personliga egenskaper eller personlig lämplighet etc. 
hade diskuterats i samband med omplaceringar för att undvika uppsägning. 

Ett alternativ för att ge företräde åt kvalifikationer eller andra önskemål 
som arbetsgivaren kan var under en tid att använda sig av den så kallade 
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frikvotsregeln. Denna innebar att arbetsgivaren vid uppsägningar på grund av 
arbetsbrist hade rätt att välja ut och behålla två arbetstagare inom varje 
turordningskrets oavsett arbetstagarnas anställningstid och ålder. 
Arbetsgivaren hade rätt att fatta detta beslut på egen hand och behövde inte 
heller ge några skäl för sitt beslut. Det utrymme regeln gav för att tillvarata 
andra intressen än senioriteten var så när som på antalet arbetstagare i det 
närmaste obegränsat. 

Av de arbetsgivare som ingick i den empiriska undersökningen och som 
hade möjlighet att använda sig av frikvotsregeln, hade de flesta inte gjort det. 
Vissa större arbetsgivare ansåg att regeln bara skulle få marginell betydelse 
eller att det inte var motiverat att göra fler undantag än de man hade gjort 
enligt lagens regler. De mindre arbetsgivare som avstod från att använda 
regeln förefaller att ha gjort det för att undvika konflikter på arbetsplatsen. På 
ett antal arbetsplatser hade arbetsgivaren emellertid använt sig av möjligheten 
att göra undantag enligt regeln. Hos arbetsgivare vilkas verksamhet var 
indelad i många och små turordningskretsar kunde den få en avsevärd 
inverkan. För ett par större arbetsgivare hade frikvotsregeln fått väsentlig 
betydelse och arbetsgivaren hade kunnat behålla arbetstagare som ej hade 
kunnat behållas med hjälp av lagens övriga regler. I något fall uppgav 
arbetsgivaren emellertid att man skulle ha uppnått samma resultat med andra 
medel, om frikvotsregeln inte hade funnits. Fördelar som arbetsgivarna 
pekade på var att regeln var enkel att använda och kunde tillämpas utan 
diskussioner med den fackliga organisationen. På några av de arbetsplatser där 
frikvotsregeln hade använts hade detta orsakat relativt svåra konflikter mellan 
de anställda eller mellan den fackliga organisationen och arbetsgivaren. 

Om arbetsgivarens behov av förändringar i personalen inte kan tillgodoses 
på de nu nämnda sätten kan han försöka komma överens med den 
kollektivavtalsbärande organisationen att ingå en avtalsturlista. Avtalsturlistor 
innebär att begränsningarna i arbetsgivarens rätt att göra uppsägningar är i det 
närmaste totalt upphävda, på villkor emellertid att den lokala fackliga 
organisationen samtycker till uppsägningarna. 

Avtals turlistor hade upprättats på ungefär en fjärdedel av de i 
undersökningen ingående arbetsplatserna. Dessa arbetsplatser var av 
varierande slag vad gäller såväl sto rlek som bransch och typ av arbetsgivare. 
Möjligen är det ett uttryck för en tendens att några av arbetsplatserna var 
privatiserad offentlig verksamhet och att det inom några tidigare hade 
genomförts en eller flera personalminskningar efter lagens regler. Ingen av de 
överenskommelser som förekom i den empiriska undersökningen kan sägas 
utgöra en branschanpassning på det sätt som förutsågs i förarbetena till 
anställningsskyddslagen. De lokala överenskommelserna tillgodosåg i stället 
helt enkelt sådana önskemål hos arbetsgivaren respektive hos båda parterna 
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vad gäller uppsägningarna som inte kunde tillgodoses med lagens regler, 
framför allt att säga upp de äldsta bland de anställda eller andra arbetstagare 
som inte ansågs hålla måttet. Avtalsturlistor erbjuder en mycket stor 
flexibilitet på så sätt att gränserna för det tillåtna är mycket vida, förutsatt att 
parterna är överens. Liksom i fråga om regeln om tillräckliga kvalifikationer 
kan omständigheter som har att göra med arbetstagaren personligen vara av 
mycket stor betydelse, trots att det i båda fallen är fråga om uppsägningar på 
grund av arbetsbrist. En avtalsturlista kan samtidigt ha fördelar framför beslut 
som fattas ensidigt av arbetsgivaren på så sätt att det gemensamma beslutet 
skänker uppsägningarna legitimitet. 

Såväl bakgrunden till valet av avtalsturlista som innehållet i avtalet skiftade 
starkt mellan de undersökta arbetsplatserna. I ett par av fallen kan de aktuella 
företagen sägas ha befunnit sig i kris, i andra hade de en mycket god ekonomi. 
Avtalen kunde ha formen av indelning i turordningskretsar eller av avtal om 
vilka kvalifikationer som skulle krävas i den fortsatta verksamheten eller om 
olika behandling av personal i olika åldrar m.m. De kunde slutligen helt 
enkelt avse en särskild behandling av en viss arbetstagare. På arbetsplatserna i 
fråga gällde kollektivavtalsbestämmelser, som med eller utan riktlinjer tillät 
avtalsturlistor. Innehållet i kollektivavtalsbestämmelserna var inte alltid känt 
av de lokala parterna och bestämmelsernas innehåll föreföll inte att ha någon 
betydelse för avtalsturlistornas utformning. Detta kan i sin tur hänga samman 
med att turordningsbestämmelserna är mycket allmänt hållna. Vad som 
emellertid föreföll vara känt av den lokala fackliga organisationen var att 
förbundets godkännande krävdes i vissa fall.655 I ett par fall framgick det att 
parterna inte var klara över om den turordning som hade upprättats vid en 
förhandling följde lagen eller innebar ett lokalt avtal om avvikelser från 
turordningsreglerna. Det kunde ibland ifrågasättas om en lokal 
överenskommelse var nödvändig för att tillgodose arbetsgivarens/parternas 
önskemål. Det önskade resultatet hade förmodligen kunnat nås med hjälp av 
lagens regler. Det förekom att en avtalsturlista fick träda i stället för en 
uppsägning av en enskild arbetstagare av personliga skäl. 

En avtalsturlista skiljer sig i fråga om sina rättsverkningar väsentligt från en 
turordning som har upprättats enligt lagens regler. En arbetstagare kan inte 
föra talan om ogiltigförklaring eller skadestånd enligt anställningsskyddslagen 
med anledning av en uppsägning i enlighet med avtalsturlistan, utan de 
överväganden som ligger bakom innehållet i avtalet kan prövas bara på 

Vid tiden för undersökningen gällde fortfarande att en delegation från förbundet till de 
lokala parterna av rätten att ingå överenskommelser om turordning var nödvändig för giltiga 
överenskommelser. 
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särskilda grunder. En genomgång av rättspraxis visar att anställningsskyddet 
blir kraftigt urholkat när en avtalsturlista har upprättats. 

Utgångspunkten när lagstiftaren gjorde reglerna dispositiva var att avtal 
skulle ingås på förbundsnivå och möjligheten att ingå avtal om turordningen 
vilade på förtroendet för att de fackliga organisationerna skulle verka i 
medlemmarnas och alla arbetstagares intressen. Denna "garanti" för att 
medlemmarnas intressen skulle tillvaratas upphävdes tidigt på stora delar av 
arbetsmarknaden genom delegation av rätten att ingå avtalsturlistor till de 
lokala parterna. Kravet på att ett avtal om turordningen skall ingås på 
förbundsnivå har sedermera upphävts även i lagen. 

Det brukar ofta framhållas att en avtalsturlista inte får gå ut på att slå ut 
arbetstagare som står utanför den avtalsslutande organisationen från 
arbetsplatsen eller vara diskriminerande eller strida mot god sed. Om sakliga 
skäl kan visas för beslutet om uppsägningarna, skall de emellertid inte anses 
diskriminerande eller föreningsrättskränkande och sådana sakliga skäl är det 
ofta lätt att i efterhand konstruera. Det i rättspraxis återkommande uttrycket 
att arbetsgivarens handlande "självfallet" inte får strida mot lag och goda seder 
fyller förmodligen främst en legitimerande funktion. Vad slutligen gäller 
kravet på att en turordningsöverenskommelse inte får otillbörligt urholka 
arbetstagarnas lagstadgade rättigheter förefaller detta krav inskränka sig till att 
innebära ett förbud mot att den fackliga organisationen avtalar bort 
arbetstagarnas företrädesrätt till återanställning. 

Ingen av de på arbetsplatserna upprättade avtalsturlistorna kan sägas ha 
överskridit de vida gränserna för det tillåtna. I några fall blev just de äldsta 
arbetstagarna uppsagda, mestadels "frivilligt." (Att det i vissa av de ssa fall var 
helt enligt arbetstagarnas eget önskemål var uppenbart. I andra fall var det 
omöjligt att veta). På en av arbetsplatserna gällde uppsägningarna nästan 
uteslutande kvinnor, samtidigt som majoriteten anställda var män. 

I syftet med avhandlingen ingick även att undersöka i vilken mån två 
särskilda turordningsregler ger skydd åt de arbetstagare de har som uttalat 
syfte att skydda. Skyddsregeln för arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga har 
stor räckvidd i den meningen att såväl nedsatt arbetsförmåga som särskild 
sysselsättning har givits vida definitioner. Regeln ger emellertid skydd bara i 
den mån som en arbetshandikappad konkurrerar med andra arbetstagare vilka 
har bättre placering i turordningen. Den ger däremot inte skydd i de fall då 
arbetsgivaren bestämmer arbetsbristen till de arbetsuppgifter som den 
arbetshandikappade utför och arbetstagaren inte kan omplaceras till annat 
arbete. Den arbetshandikappade är med andra ord skyddad i förhållande till 
andra arbetstagare men inte i förhållande till arbetsgivarens åtgärder. Till 
detta kommer arbetsgivarens möjlighet att göra invändningar om att allvarliga 
olägenheter skulle uppstå om bestämmelsen tillämpades. Räckvidden av 
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begreppet allvarliga olägenheter är emellertid svårbestämbar, eftersom 
rättspraxis är i det närmaste obefindig. 

På flertalet arbetsplatser i undersökningen fanns vid tiden för 
undersökningen inga arbetshandikappade anställda. Ofta fanns inte längre 
sådana arbetsuppgifter kvar i verksamheten som de arbetshandikappade skulle 
kunna utföra. De arbetshandikappade som fanns kvar i anställning ansågs 
mestadels inte aktuella för uppsägning, eftersom de hade långa 
anställningstider. I något fall var uppsägning aktuell, men regeln i 
anställningsskyddslagen gav då inget skydd, eftersom arbetsgivaren ansåg att 
det rådde arbetsbrist just på de särskilt anpassade arbetsuppgifterna. 

Regeln i förtroendemannalagen om rätt i vissa fall till fö reträde till fortsatt 
anställning ger ett skydd för viktigare funktioner i det fackliga arbetet i 
situationer av driftsinskränkningar vad gäller de etablerade, 
kollektivavtalsslutande organisationernas företrädare. 
Minoritetsorganisationers företrädare ges inte företräde, även om dessa skulle 
råka vara i majoritet på en arbetsplats. Förtroendemannalagen skyddar en 
anställning oberoende av turordningen under förutsättning att 
förtroendemannen har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet. 
Bedömningen av kvalifikationerna kan vara generösare mot en facklig 
företrädare än mot andra arbetstagare på grund av reglerna om efterskydd för 
den som arbetat fackligt. Reglerna i förtroendemannalagen ger vidare ett 
starkare skydd än de i anställningsskyddslagen, eftersom de är sanktionerade 
med ogiltighet. Det starkare skyddet visar sig också i att de kan ändras bara 
genom ett centralt kollektivavtal. 

De fackliga organisationerna på arbetsplatserna i den empiriska 
undersökningen hade inte i något av de relativt många fallen av uppsägningar 
av förtroendemän använt sig av sin rätt till företräde till fortsatt arbete. På 
många områden hade organisationerna en principiellt återhållsam attityd till 
att använda regeln, eftersom det var deras åsikt att privilegier skulle strida mot 
den interna solidariteten. De fackliga representanter som hade kunnat gynnas 
av företrädesrätten hade ofta själva avsagt sig den. På tjänstemannaområdet 
kunde ett högt avgångsvederlag eller de svårigheter som det innebar att stanna 
kvar på arbetsplatsen som "oönskad" av arbetsgivaren, vara avgörande för att 
förtroendemannen valde uppsägning. Mycket talar för att regelns funktion är 
att underlätta överenskommelser om turordningen mellan arbetsgivaren och 
den lokala fackliga organisationen. Undantagsvis kunde regeln om företräde 
emellertid användas i påtryckningssyfte under förhandlingarna om 
uppsägningar och turordning. 

Sammanfattningsvis kan - grovt uttryckt - sägas att undersökningen av 
arbetsplatserna visade följande: 
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* I verksamheter där de anställda utförde samma eller liknande 
arbetsuppgifter följdes turordningen efter anställningstid fullt ut. 

* I verksamheter där de anställda tillhörde olika specialiserade kategorier 
med yrkesutbildning tillämpades en indelning i turordningskretsar enligt 
kollektivavtal efter yrkesgrupp och arbetsuppgifternas inriktning. Inom dessa 
grupper tillämpades turordning efter anställningstid och ålder. 

* I statlig anställning tillämpades det statliga kollektivavtalets bestämmelser 
om indelning av de anställda i turordningskretsar efter i huvudsak jämförbara 
arbetsuppgifter. Inom dessa grupper tillämpades turordning efter 
anställningstid. 

* I privat anställning där de anställda inom varje turordningskrets hade 
sinsemellan olikartade arbetsuppgifter upprättades bemanningsplaner där de 
anställdas kvalifikationer prövades i förhållande till de arbetsuppgifter som 
enligt planen skulle finnas kvar efter organisationsförändringen. Bland de 
arbetstagare som ansågs ha tillräckliga kvalifikationer tillämpades turordning 
efter anställningstid och ålder. 

Detta innebär att ungefär samma principer för turordning visade sig råda 
på arbetsplatserna i undersökningen som de som gällde på den 
kollektivavtalsreglerade delen av arbetsmarknaden före tillkomsten av 
anställningsskyddslagen, nämligen företrädesrätt till fortsatt anställning åt den 
arbetstagare som vid lika skicklighet och lämplighet kunde åberopa den 
längsta anställningstiden. Anställningstiden har betydelse, men bara när den 
inte kommer i uppenbar konflikt med kravet på en effektiv och lönsam 
produktion. På en eller annan väg har produktionens grundläggande intressen 
fått ett större genomslag än skyddet för anställningstid och ålder vid 
tillämpningen av lagens regler. På vissa områden av arbetslivet förefaller detta 
att ha gått så långt att rättssäkerheten vid uppsägningar är allvarligt hotad. 
Mot den bakgrunden förefaller stora delar av dagens debatt om 
turordningsreglerna verklighetsfrämmande. 
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Summary 

This dissertation explores the role of the regulations regarding seniority656 

with respect to employee layoffs based upon work shortages as protectionist 
legislation. The main focus of this inquiry is to explore the degree to which 
the regulations protect the groups of employees for which it is intended. The 
main area of interest in this dissertation is § 22 of the law regarding 
employment protection657 concerning protections for employees with long 
periods of employment and older workers. This section states that the 
employer shall determine seniority among employees within each operation 
and contractual area based upon the worker's length of employment and age. 
If an employee is to be transferred to be eligible for continued employment, it 
is a requisite that the employee has sufficient qualifications for the continued 
employment. The legislation s regulations can be replaced by a collective 
bargaining agreement. In addition to the general regulations regarding 
determination of seniority, specific regulations are given in § 12 of the law 
regarding employment protection and § 8 of the law regarding union 
representatives.658 

This dissertation contains an examination of the regulatory framework 
and an empirical survey of how these regulations were applied at a number of 
workplaces. The purpose of the examination of the legislative regulations is to 
create a basis for a discussion as to the effects of the legislation. Both §22 of 
the law regarding employment protection and the specific regulations 
concerning determination of seniority - as well as the legislation concerning 
employment protection generally - are built upon the premise that different 
interests are to be balanced against each other. The interest of protecting 
employment is to be balanced against the interest of an effective, and, over the 
long run, profitable production. The outcome of this balancing of interests is 
a recurrent theme in the examination of the regulatory framework. 

The purpose of the empirical survey is to exemplify how employers and 
labor unions in actuality use the regulations to reach the goals of either 
protecting employment or of an effective and profitable production, or any 

Swedish legislation generally regulates the determination of seniority with respect to 
employee layoffs. Seniority within this meaning is based not only upon the length of 
employment, but also takes into account the age of the worker and her qualifications. 
"Seniority" as used in th is summary reflects this concept 
Anstallningsskyddslagen. 
Förtroendemannalagen. 
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other interests they may have. The survey illustrates how the protectionist 
purpose of the legislation can be minimized or enhanced as a result of the 
different decisions made by employers or labor unions and the deliberations 
behind the decisions. The empirical survey also roughly shows the outcome of 
the application of these regulations with respect to the surveyed groups at the 
workplaces. The survey consists of thirty workplaces. They are evenly 
distributed between Stockholm and Västerbotten Counties, and are otherwise 
divided by size, branch and employer. The materials regarding how seniority 
was determined at the workplaces were collected through interviews with 
representatives of the employers and labor unions participating in the 
negotiations regarding the employee layoffs. 

This dissertation comprises of three sections. In the first section, the 
regulations regarding seniority as found in § 22 of the law regarding 
employment protection are examined. In the second section, the different 
avenues by which a collective bargaining agreement can depart from the 
regulations found in the legislation are discussed. In the third section, the 
specific regulations regarding preference as to continued employment for 
employees with diminished work capacity and for union representatives are 
examined. 

The regulations regarding seniority are built upon the premise that 
preference to continued employment will be given to older employees with 
longer periods of employment. The employees compete with other employees 
within the same employee circle with respect to length of employment. The 
employee circle as defined under the legislation is fairly wide, principally 
giving the concept of seniority a strong impact. The size of the circle of 
employees can be affected through organizational changes made on behalf of 
the employer or the labor union. In addition, the legislation gives labor 
unions the right to expand the circle of employees by combining different 
operational units within the same geographic area. 

In most actual cases, the labor unions in the workplaces considered in the 
empirical survey had utilized the possibility to combine different operational 
units within the same area into one employee circle. The consequence of the 
merger to a larger employee circle was that the principle of protection at times 
was given greater effect, but at other times, the requirement regarding 
qualifications received greater effect. The effect of the larger employee circle 
was dependent upon the degree of the reorganization, which meant that the 
employees' qualifications were measured according to the rule regarding 
sufficient qualifications. The effect of the rule regarding free quotas decreased 
within the larger circles. 

The principle of seniority, as defined by the legislation, was completely 
adhered to by a number of workplaces in the survey, more closely, 
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approximately one-fourth of the workplaces. These were mainly operations 
where there were similar or the same qualifications among the employees, and 
in general, the requirements for the qualifications were relatively low. This 
was applicable almost exclusively to the LO659 segment within industry. 
Length of employment as a guideline was followed, in addition to these larger 
operations, by other areas, such as county and provincial employment. 

A requisite for preference to continued employment is that the employee 
has sufficient qualifications for the employment after the reduction in 
operations. The empirical evidence demonstrates, among other things, that 
the manner by which a shortage of work is established is determinative as t o 
the consequences the regulations will have. If a work shortage is es tablished 
for those positions in which the most lowly qualified personnel work, as fo r 
example in the survey for the telephone receptionist, cleaning, simpler 
dispatches, care of goods and inspection, etc., transferring of positions was 
often not possible for these workers. 

The most extensive manner by which to determine areas of work shortage 
is to draw up a personnel plan and allow it to be the basis for the decision as 
to where work shortages are to be established. This was done at certain 
workplaces within the LO segment or within the county or province, but 
mostly within the area of white-collar professionals in private employment. 
Within the large professional workplaces in the survey, reorganization with 
new individual job descriptions could change the entire job structure, with 
each employee potentially the object of an investigation as to whether she 
would be considered to have sufficient qualifications for continued 
employment. 

The professional corporations demonstrated a wider variation as to the 
types of qualifications the employers determined to be decisive in connection 
with seniority. Both easily established formal merits, and judgments with 
strongly subjective elements as to personal characteristics and potential for 
development, were found. Results orientation, performance, professional 
contacts and the ability to cooperate were mentioned at these workplaces. 
Judgments regarding personal qualifications above education and experience 
necessarily contain subjective elements. Both employers and labor union 
representatives stated that, above all, the labor unions' interventions are 
necessary in order to differentiate between terminations due to personal 
reasons and terminations based on work shortages. 

Outside the area of professional employment within the private sector, 
qualifications were mainly used only in the more limited areas of education 

LO is the abbreviation for Landsorganisationen, which is an umbrella organization for the 
unions of the majority of blue-collar workers in Sweden. 
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and competence. The reason for this could be the difficulty in proof, that the 
requirements for qualifications were considered fulfilled by the divisions of 
labor existing within the collective bargaining agreements, or that it was 
considered more fair to use length of employment as a standard. With the 
exceptions of health and body strength, the persons interviewed at the 
workplaces seldom gave examples where personal characteristics or suitability, 
etc., had been discussed in connection with the transferring of positions. 

At several workplaces, the term "qualifications" was used in a manner that 
had negative consequences for older employees. They were considered to have 
lagged behind developments or to possess obsolete knowledge. This entailed, 
in a couple of cases, that the oldest employees were laid off to a larger extent. 
In addition, early retirements were contracted. In the survey, there were a 
number of examples where qualifications were determined in a manner that 
came to be discriminatory toward women, namely where greater body 
strength was deemed necessary. The non-unionized segment of laid-ofif 
employees was at times larger than the unionized segment, which was 
dependent on the fact that they had no spokesperson involved in the 
discussions as to which employees had sufficient qualifications for the 
positions described in the organizational plan. 

With the help of the "free quota rule", employers were given the right to 
exempt two persons from termination within one year. The employer was 
given the right to unilaterally make the decision and did not need to give any 
motivation for it. Of the employers in the empirical survey, certain had 
refrained from utilizing the exemption, viewing the rule as having only a 
marginal effect, or that taking more exemptions than those already allowed 
under the legislation was not motivated. The smaller employers refraining 
from utilizing the rule appeared to have done so in order to avoid conflict at 
the workplace. 

At a number of workplaces, however, employers had utilized the 
possibility to make exemptions in accordance with the free quota rule. For 
employers whose operations were divided into many and small employee 
circles, the rule could have considerable effect. Employers were mostly 
positive to the free quota rule. The advantages espoused by the employers 
were that the rule was simple and could be applied without discussions with 
the labor unions. At several of the workplaces where the rule had be utilized, 
it had created rather serious conflicts between the employees or between the 
labor unions and the employers. 

Large segments of the labor market are covered by national collective 
bargaining agreements, which in certain cases can en tail large deviations from 
the legislation's regulations. Certain central agreements contain clauses 
concerning the division of employee circles, which are to be unilaterally 
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applied by the employer, for example within a relatively large segment of the 
LO and the entirety of state employment. In other cases, the contracts contain 
a delegation clause, with or without guidelines to the local parties as to 
establishing seniority. 

Regulations regarding a more tighdy defined employee circle than that 
defined in the law regarding employment protection exist within the section 
of the LO comprising of skilled labor in the private sector, as well as within all 
public employment. Within the county and the province, the principle of 
division within labor groups additionally has the consequence that each 
contractual area encompasses a labor group. These divisions within labor 
groups have, as their most important consequence, the effect that seniority is 
determined entirely by length of employment and age within the labor group, 
and that qualifications beyond training were not sought. It was common 
among this type of circle division that the employers viewed the employees as 
having very different qualifications, and were disposed to make exceptions 
from the seniority principle and terminate employees seen as not having the 
qualifications required by the operations. This concerned both employees 
which, according to the employers, had neglected their duties, and those 
employees which the employers considered to possess obsolete training or one 
of several different types of work-related injuries. The labor union opposed, 
however, the exception, maintaining that the employer ought to instead make 
training available. At workplaces within the provinces as well as the counties, 
even more narrowly defined circles than those found in the contract/labor 
areas were applied in certain cases. Certain categories of healthcare or 
operational units were considered to be circles. This meant that the extent of 
the right to be transferred was reduced, which could be seen as having the 
advantage that the stability of personnel within the healthcare sector 
increased. 

The regulations contracted into within the collective bargaining 
agreement for employees of the state concerning the defining of employee 
circles generally on the basis of comparable employment tasks have 
considerably greater consequences as to establishing seniority among workers. 
The regulations given in TurA-S differ from those contracted for in other 
collective bargaining agreements. This is pardy due to the fact that the circles 
are very narrowly defined, and also due to the fact that the circles are not 
defined beforehand, but are to be determined when the work shortage arises, 
resulting in that placement within circles is determined on a case-to- case 
basis. As the employment tasks determine which employees are to be placed 
within which circles, the decisions of management are greatly influential. 
Differing from certain collective bargaining agreements within the LO sector 
which mandate the labor groups which will go into the circles, the regulations 
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found in TurA-S are flexible in that they allow the employee circles to vary 
from state authority to authority, or from situation to situation. The smaller 
the circles created, the more difficult it becomes to ignore the personal 
characteristics of the employee, with a greater ability to give individual 
employees preferential or detrimental treatment. Termination notices given in 
accordance with the regulations found in TurA-S by employers within the 
survey resulted in the fact that, with few exceptions, those employees 
performing the jobs requiring the least amount of qualifications were given 
notice. This meant that notice was given to employees with long periods of 
employment and to fewer men than women. 

A contracted listing of seniority is an agreement between the employer and 
the local labor union concerning the establishment of seniority in specific 
cases. The regulations concerning contracted listings give large leeway to 
deviate from the protectionist interest as found in the regulations contained in 
the law regarding employment protection. Employees are not allowed to sue 
to void the termination or for damages on the basis of a notice given in 
accordance with a contracted listing of seniority, with the right to contest the 
deliberations behind the content of the contract limited to specific grounds. A 
review of the case law shows that the protection of employment is hollowed 
out when a contracted listing of seniority has been entered into. 

The legislative intent behind making the legislation optional was that any 
agreement entered into would be done by the level of the national labor 
unions, and the possibility to enter into a contract as to a listing was premised 
upon the belief that the labor unions would work for the best interests of their 
members and all other employees. This "guarantee" that the best interests of 
the members would be served was revoked early when large segments of the 
labor market delegated the right to enter into contracted listings from the 
national unions to local parties. The requirement that a contract concerning 
listings must be entered into on the national level has since been repealed by 
law. 

It is often maintained that a contracted listing ought not to not be created 
so as to exclude non-union workers from the workplace, to be discriminatory 
or to violate good business practices. If the employer can show just cause for 
her decision concerning giving notice, the notice is not considered 
discriminatory or in violation of the right not to be a member of a union. Just 
cause is relatively easy to determine afterwards. In the case law, the statement 
that the employer's actions do not "obviously" violate the law or good 
business practices serves the function of legitimatization. Finally, the 
requirement that a contracted listing not unduly negate the rights of 
employees as found in the legislation has been reduced to prohibiting the 
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labor unions only from contracting away the employee's right to re
employment. 

The background for the choice of a contracted listing as well as the 
content of the contract varied greatly between the surveyed workplaces. In a 
couple of the cases, the corporations could be seen as being in crisis situations, 
in other cases, the corporations had strong financial positions. The contracts' 
clauses could take the form of determining the division of the employee 
circles, or of stating which qualifications would be necessary in the continued 
operations, or of determining different treatments for personnel of different 
ages, etc. Finally, they could simply concern a specific treatment for an 
individual employee. At certain of the above-mentioned workplaces, 
deviations concerning only a few individual employees were made, but in 
other cases, a large number of deviations from the legislation was the result. 

As can be determined from the interviews, none of the parties in the cases 
surveyed can be considered to have stepped over the wide boundaries given 
for the permitted listings as to the content of the contracts. In several cases, 
only older employees were given notice, most of them "voluntarily". (In 
certain of these cases, it was apparent that this was in complete accord with 
the employees' own wishes. In other cases, it was impossible to determine). At 
one of the workplaces, notices were given almost exclusively to women, while 
at the same time, the majority of the employees were men. However, these 
layoffs were motivated as each position within a certain employment task was 
eliminated. These tasks were those performed by women. 

The legislation regarding protection for the employee with a diminished 
work capacity has had a larger impact to the extent that both the terms 
"diminished capacity" and "specific occupation" have been given wide 
definitions in both the legislative history and in the case law. The regulation 
does not, however, give p rotection in cases where the employer determines a 
work shortage to exist as to the tasks the diminished capacity employee 
performs and the employee cannot be transferred to another position. In 
addition, the employer has the opportunity to make objections if a serious 
inconvenience would arise upon the application of the regulation. 

At the time of the survey, several of the workplaces included did not have 
any employees with diminished capacity. Often, the tasks performed by these 
workers no longer existed in the operations. Those employees with 
diminished capacity having continued employment were mosdy considered to 
be ineligible for notice as they had long periods of employment. 

The right to preference for continued employment as found in the law 
regarding union representatives, in certain cases, gives pro tection for the more 
important functions associated with union work in situations of downsizing 
with respect to representatives of established, contract negotiating labor 
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unions. Representatives of the minority unions are not given the same 
preference, even if the union has the majority of the members at the 
workplace. The regulations found in the law regarding union representatives 
protect employment regardless of seniority based upon length of service and 
age, on the premise that the representative has sufficient qualifications for the 
new position. The regulations found in the law regarding union 
representatives give stronger protection than those found in the law regarding 
employment protection, as the sanction for a violation is that the termination 
is invalid. 

In none of the relatively many cases involving the layoff of union 
representatives did the union utilize its right to a preference for continued 
employment. In many areas, the unions had rather restrained attitudes with 
respect to using the rule, as it was their opinion that the privilege would 
violate internal solidarity. The union representatives that could have taken 
advantage of the right to a preference often personally vetoed it. 

In summary, the protections given in the regulations concerning employee 
layoffs based upon length of employment and age were very effective at those 
workplaces or within those operations where the employees performed the 
same or similar tasks. The more differentiated the tasks became, the lesser the 
effect the protections were given. Within certain operations where the 
employees belonged to different categories performing similar tasks, for 
example within the county or province or other skilled labor groups, seniority 
was based upon length of employment and age within an employee circle for 
each labor category, and length of employment and age had great impact 
within these categories. In areas with strongly individualized employment 
tasks, as those existing in certain areas within the state, or within professional 
employment in the private sector, either the regulation concerning division of 
employees into very small circles, or the requirement in the law that 
employees have the right to continued employment if they are sufficiently 
qualified, were applied. 

Large employee circles increased the impact of seniority based upon 
length of employment and age where the employees had similar employment 
tasks and qualifications. Where the employees possessed differing 
qualifications and the employer re-organized with revised requirements as to 
qualifications, a broadening of the employee circle could instead lead to the 
fact that the least qualified employee with a long period of employment were 
outcompeted regardless of length of employment. 

At those workplaces where length of employment was followed within 
large groups of employees, in other words, within entire contract sectors or 
labor groups, the employees with the shortest periods of employment, and 
often those that were the youngest, were given notice. Occasionally, repeated 
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notices based upon length of employment and age were followed by a local 
agreement where only older employees were given notice. 

In the survey as a whole, older employees were given notice more often 
than others were. Women were given notice to a larger extent than men at 
several workplaces. This was true mainly within state or previously public 
operations. In the remaining workplaces, the proportion between the sexes as 
to the giving of notice was equal. In a couple of cases, the non-unionized 
employees were given notice to a larger extent than those who were members 
in unions with collective bargaining agreements, which was viewed as 
resulting from the fact that the unions did not represent their interests. Other 
researched groups included in the interview questions were immigrants and 
employees taking parental or academic leave, but the numbers for such 
employees were so negligible that no results could be drawn from the 
questions. 

Employers within the LO sector occasionally did not avail themselves of 
the regulations concerning sufficient qualifications and termination of 
employment based upon personal reasons as often as was possible. Instead, 
local contracts were applied when a deviation from seniority was considered 
desirable. 

Översättning: Laura Carlsson 
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Bilaga. Översikt över regelanvändningen på 
arbetsplatserna. 

Totalt fanns det på de undersökta arbetsplatserna 4.866 anställda. Av dessa 
hade 399 blivit uppsagda. 

Företag SNI Antal Tillvägagångssätt 
-kod 660 anst. 

DATAB 

Myndigheten 

Metallindustrin LO662 

383 500-1000 

910 500-1000 

382 200-500 
Metallindustrin SIF 382 100-200 
Byggråd AB 
Pappersbruket 

832 
341 

100-200 
100-200 

T ryckeriet 342 100-200 

Flyktingförläggningen 910 50-100 

Statlink AB 7 1000-
Hälsovårdscentralen 910 1-50 
Måleriet 501 50-100 

Rosengård 933 200-500 

Hemtjänsten 
Byggledarna 
Knowhow IT 

910 
501 
832 

500-1000 
1-50 
200-500 

Speditionsfirman 719 1-50 

Lagturordning. Avsteg för 
kvalifikationer.661 

Indelning i turordningskretsar 
enligt TurA-S. 
Avtalsturlista (äldreavgångar). 
Avtalsturlista (äldreavgångar). 
Avtalsturlista. Frikvotsregeln. 
Avtalsturlista. Några 
avtalspensioneringar. 
Lagturordning. Avsteg för 
kvalifikationer. Frikvotsregeln. 
Några avtalspensioneringar. 
Indelning i turordningskretsar 
enligt TurA-S. 
Avtalsturlista (äldreavgångar). 
Lagturordning. Frikvotsregeln. 
KA-bestämmelser om kretsar, i 
övrigt efter anställningstid. 
Lagturordning. Avsteg för 
kvalifikationer 
Avtalsturlista. 
Lagturordning. Frikvotsregeln. 
Lagturordning. Avsteg för 
kvalifikationer. Frikvotsregeln. 
Avtalsturlista.663 

662 

663 

Här avses endast antalet anställda inom det avtalsområde som är föremål för 
personalminskningar. 
"Avsteg för kvalifikationer" är ett kortare uttryckssätt för att regeln om krav på tillräckliga 
kvalifikationer i 22 § anställningsskyddslagen har använts. 
När två olika avtalsområde har behandlats separat vid upprättandet av turordningarna, 
redovisas de separat. 
Tillvägagångssättet är kategoriserat på så sätt som de intervjuade kategoriserade. 
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Elfirman 
Forskningsinstitutet 

502 
910 

1-50 
100-200 

Grossisten HTF 612 50-100 

Grossisten HAF 612 50-100 

Varuhuset 621 1-50 

Prispilen Stormarknad 621 200-500 

Musteriet 311 1-50 

Hissinstallatören 382 50-100 

Försäkringsbolaget 
FTF 

820 200-500 

Försäkringsbolaget 
SACO 
Träindustrin PTK 
Träindustrin STLAF 

820 

331 
331 

1-50 

1-50 
50-100 

Bageriet 31 1-50 

Sjukhuset 933 1000-

Byggföretaget 501 50-100 

Lamellfabriken 33 1-50 

Släpvagnsfabriken 384 50-100 

Gatukontoret SKTF 
Gatukontoret SKAF 
Landstingskontoret 

501 
501 
933 

1-50 
1-50 
200-500 

Lagturordning. Frikvotsregeln. 
Indelning i turordningskretsar 
enligt TurA-S. 
Lagturordning. Helt efter 
anställningstid. En avtalspension. 
Lagturordning. Avsteg för 
kvalifikationer. 
Avtalsturlista. Några 
avtalspensioneringar. 
Lagturordning. Avsteg för 
kvalifikationer. Ett tiotal 
avtalspensioneringar. 
Lagturordning. Helt efter 
anställningstid. 
Lagturordning. Helt efter 
anställningstid. 
Lagturordning. Avsteg för 
kvalifikationer. Några 
avtalspensioneringar. 
Lagturordning. Avsteg för 
kvalifikationer. 
Avtalsturlista. 
Lagturordning. Helt efter 
anställningstid. 
Lagturordning. Helt efter 
anställningstid. 
KA-bestämmelser om kretsar, i 
övrigt efter anställningstid. 
KA-bestämmelser om kretsar, i 
övrigt efter anställningstid. 
Lagturordning. Helt efter 
anställningstid. 
Lagturordning. Helt efter 
anställningstid. 
Avtalsturlista. 
Avtalsturlista. 
Lagturordning. Avsteg för 
kvalifikationer. 
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Källor 

Offentligt tryck 

Utredningsbetänkande!! och departementspromemorior 

Förslag till lag om tjensteaftal mellan husbönder och tjenare 1900. 
SOU 1938:47 Betänkande angående gift kvinnas förvärvsarbete, m.m. avgivet 
av Kvinnoarbetskommittén. 
SOU 1973:7 Trygghet i anställningen. Betänkande avgivet av Utredningen 
rörande ökad anställningstrygghet och vidgad behörighet för arbetsdomstolen. 
SOU 1973:56 Trygghet i anställningen 2. Betänkande avgivet av 
Utredningen rörande ökad anställningstrygghet och vidgad behörighet för 
arbetsdomstolen. 
SOU 1975:1 Demokrati på arbetsplatsen Förslag till ny lagstiftning om 
förhandlingsrätt och kollektivavtal. Betänkande avgivet av 
arbetsrättskommittén. 
SOU 1983:62 För gammal för arbete? Slutbetänkande av 
äldrearbetskommittén. 
SOU 1991:82 Drivkrafter för produktivitet och välstånd. 
Produktivitetsdelegationens betänkande. 
SOU 1992:60 Enklare regler för statsanställda. LOA-utredningens 
huvudbetänkande. 
SOU 1993:32 Ny anställningsskyddslag. Delbetänkande av 1992 års 
arbetsrättskommitté. 
SOU 1994:141 Arbetsrättsliga utredningar. Bakgrundsmaterial utarbetat av 
sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté. 
SOU 1998:115 Distansarbete. Betänkande av distansarbetsutredningen. 
Ds A 1981:6 Anställningsskydd. 
Ds A 1981:18 Strukturbidrag - ökat arbetsgivaransvar vid "äldreavgångar". 
Samarbetsavtal? Rapport av 1995 års Arbetsrättskommission. 

Propositioner 

Prop. 1964:14 med anhållan om riksdagens yttrande angående vissa av 
Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens år 1963 vid dess 
fyrtiosjunde sammanträde fattade beslut; given Stockholms slott den 13 
december 1963. 
Prop. 1971:107 med förslag till lag om anställningsskydd för vissa 
arbetstagare, m.m.; given Stockholms slott den 2 april 1971. 
Prop. 1973:129 med förslag till lag om anställningsskydd, m.m; given 
Stockholms slott den 25 maj 1973. 
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Prop. 1974:88 med förslag till lag om facklig förtroendemans ställning på 
arbetsplatsen m.m; given den 5 april 1974. 
Prop. 1974:174 med förslag till lag om ändring i statstjänstemannalagen 
(1965:274), m.m; given den 30 oktober 1974. 
Prop. 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform, m.m. 
Prop. 1976/77:137 om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet. 
Prop. 1978/79:175 med förslag till lag om jämställdhet mellan kvinnor och 
män i arbetslivet, m.m. 
Prop. 1980/81:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82. 
Prop. 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag, m.m. 
Prop. 1982/83:124 med anledning av beslut som har fattats av internationella 
arbetskonferensen vid dess sextioåttonde möte. 
Prop. 1983/84:162 om vissa trygghetsfrågor för äldre arbetstagare. 
Prop. 1984/85:62 om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd, m.m. 
Prop. 1989/90:157 om regionala fackliga förtroendemän. 
Prop. 1993/94:65 En ändrad lagstiftning för statsanställda m.fl. 
Prop. 1993/94:67 om ändringar i lagen om anställningsskydd och i lagen om 
medbestämmande i arbetslivet. 
Prop. 1994/95:76 Förändringar av vissa arbetsrättsliga regler. 
Prop. 1996/97:16 En arbetsrätt för ökad tillväxt. 

Direktiv 

1970 års riksdagsberättelse. Protokoll nr 30. Anförande av statsrådet 
Holmqvist till statsrådsprotokollet den 5 december 1969. 
Dir. 1977:102 Översyn av anställningsskyddslagstiftningen. 
Dir. 1991:76 Utredning av den arbetsrättsliga lagstiftningen. 
Dir. 1991:118 Översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen. 
Dir 1997:83 Regleringen av distansarbete. 

Utskottsbetänkanden 

ALU 1962:22 i anledning av väckta motioner om skydd för arbetstagare mot 
uppsägning och permittering. 
ALU 1963:23 i anledning av väckta motioner om utredning rörande ökat 
anställningsskydd för arbetstagare mot obefogade uppsägningar samt om 
lagstadgad ersättning till korttidspermitterade. 
AU 1981/82:11 Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU 1981/82:11 om 
anställningsskydd. 
AU 1981/83:28 Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU 1981/83:28 om 
godkännande av en av internationella arbetskonferensen antagen konvention 
(prop. 1982/83:124). 
InU 1971:18 Inrikesutskottets betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts 
proposition med förslag till lag om anställningsskydd för vissa arbetstagare, 
m.m. 
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InU 1973:36 Inrikesutskottets betänkande i anledning av propositionen 
1973:129 med förslag till lag om anställningsskydd, m.m, jämte motioner. 
InU 1974:33 Inrikesutskottets betänkande i anledning av propositionen 
1974:174 med förslag till lag om ändring i statstjänstemannalagen 
(1965:274), m.m och del av propositionen 1974:151. 
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Kollektivavtal 

Allmänna Bestämmelser 98 
Bankavtalet - Kollektivavtal för anställda i bank 1998 - 2000, ingånget 
mellan Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation och Finansförbundet 
Byggnadsavtalet - Kollektivavtal mellan Byggförbundet och Svenska 
Byggnadsarbetarförbundet 1998 
Försäkringaavtalet — Avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för 
tjänstemän i försäkringsbranschen 1998 — 2000, ingånget mellan 
Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation och 
Försäkringstjänstemannaförbundet 
Hotell- och Restaurangavtalet — Kollektivavtalet mellan Sveriges H otell- och 
Restaurangföretagare, Aktiebolaget Trafikrestauranger och Hotell- och 
Restauranganställdas förbund 
Målaravtalet — Kollektivavtal för måleriyrket 1998 - 2001 Ingånget mellan 
Målarmästarnas Riksförening och Svenska Målareförbundet 
Omställningsavtalet SAF - PTK 1998 
Pappersavtalet — Avtal om allmänna anställningsvillkor för anställda inom 
Massa- och pappersindustrin 1998-, ingånget mellan Sveriges 
Skogsindustriförbund och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, Svenska 
Industritjänstemannaförbundet, Sveriges Civilingenjörsförbund och Ledarna. 
Installationsavtalet - ingånget mellan Elinstallatörernas arbetsgivareförening 
och Svenska Elektrikerförbundet 
Teateravtalet — Kollektivavtal mellan Teatrarnas Riksförbund och 
Teaterförbundet 1998 - 1999 
Tjänstemannaavtal 1998—, ingånget mellan Flygbranschens 
Arbetsgivarförbund, Idea — Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, 
Mediaarbetsgivarna, Sveriges Handelsarbetsgivare, Tjänsteföretagens 
Arbetsgivarförbund och Tjänstemannaförbundet HTF och Sveriges 
Civilingenjörsförbund m.fl. 
Träindustriavtalet 1998 — 2000, ingånget mellan Träindustriförbundet och 
Skogs- och Träfacket 
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Verkstadsavtalet, kollektivavtal mellan Sveriges Verkstadsförening och 
Svenska Metallindustriarbetareförbundet 1998, 1999, (2000) 

Statens Arbetsgivarverks cirkulär All 1984. 
Cirkulär 14 januari 1997 från Svenska Kommunalarbetarförbundets 
förbundsstyrelse. 
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Rättsfall 

AD-domar. 

AD 1930 n 
AD 1931 n 
AD 1931 n 
AD 1931 n 
AD 1931 n 
AD 1931 n 
AD 1931 n 
AD 1932 n 
AD 1932 n 
AD 1932 n 
AD 1932 n 
AD 1932 n 
AD 1932 n 
AD 1932 n 
AD 1933 n 
AD 1933 n 
AD 1933 n 
AD 1933 n 
AD 1933 n 
AD 1933 n 
AD 1934 n 
AD 1934 n 
AD 1934 n 
AD 1934 n 
AD 1934 n 
AD 1934 n 
AD 1935 n 
AD 1935 n 
AD 1935 n 
AD 1935 n 
AD 1935 n 
AD 1935 n 
AD 1935 n 
AD 1936 n 
AD 1937 n 
AD 1937 n 
AD 1937 n 
AD 1937 n 
AD 1937 n 
AD 1938 n 
AD 1938 n 
AD 1938 n 

49 55 
68 46,45 
72 48,52 
74 43 
107 46 
131 45,46 
133 46 
21 45 
51 43,47 
56 47 
57 47 
100 43,44 
138 48,52 
168 48,50 
19 49 
46 45 
50 48 
94 49 
159 44 
170 56,57 
22 
71 48, 50, 52 
78 47 
84 48,50,51,52, 
109 45 
141 49 
4 45,55 
5 48 

22 45,48 
41 45 
64 
70 52 
110 44 
22 53 
20 135 
25 49,53 
49 44 
80 44 
136 48 
10 95 
95 45 
125 55 
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AD 1939 n 14 46, 49, 54 
AD 1939 n 72 47 
AD 1939 n 140 49, 54 
AD 1941 n 1 46,51 
AD 1941 n 48 49 
AD 1941 n 85 51 
AD 1941 n 124 54,55 
AD 1941 n 153 55 
AD 1943 n 44 56 
AD 1943 n 116 51,54 
AD 1944 n 7 54 
AD 1944 n 25 53 
AD 1945 n 31 45,47 
AD 1945 n 46 45 
AD 1946 n 38 53 
AD 1946 n 67 44 
AD 1947 n 13 250 
AD 1948 n 30 44 
AD 1948 n 38 47 
AD 1950 n 63 45 
AD 1962 n 34 59 
AD 1963 n 18 59 
AD 1966 n 25 250 
AD 1967 n 17 59 
AD 1967 n 22 59 
AD 1967 n 26 59 
AD 1974 n 43 157 
AD 1975 n 68 149,150 
AD 1976 n 5 250 
AD 1976 n 26 92, 93,158 
AD 1976 n 33 212 
AD 1976 n 77 146,157, 158 
AD 1976 n 102 209 
AD 1976 n 26 92, 93, 158 
AD 1977 n 10 211 
AD 1977 n 24 209 
AD 1977 n 41 230, 233 
AD 1977 n 59 230 
AD 1977 n 64 162 
AD 1977 n 94 154, 300, 301, 306, 308, 311, 312, 313 
AD 1977 nr 151 91 
AD 1977 n 159 146, 157 
AD 1977 n 215 92, 93, 142, 270 
AD 1978 n 13 166, 298 
AD 1978 n 84 128, 134, 145, 308 
AD 1978 n 110 93 



AD 1978 n 139 298 
AD 1978 n 161 166 
AD 1978 n 162 146, 160 
AD 1978 n 163 212 
AD 1979 n 67 298 
AD 1979 n 96 151,155 
AD 1979 n 137 212 
AD 1980 n 54 227 
AD 1980 n 122 166 
AD 1980 n 133 92 
AD 1980 n 168 156 
AD 1981 n 85 209 
AD 1981 n 146 311 
AD 1982 n 40 69 
AD 1982 n 65 69, 70, 256 
AD 1982 n 107 274 
AD 1983 n 29 308 
AD 1983 n 33 99 
AD 1983 n 42 91 
AD 1983 n 49 93 
AD 1983 n 51 128,145,148,153,155,158,160 
AD 1983 n 77 257 
AD 1983 n 94 299 
AD 1983 n 107 2 66 
AD 1983 n 110 91 
AD 1983 n 112 260, 261,262, 270 
AD 1983 n 125 208 
AD 1983 n 127 91 
AD 1983 n 184 209, 266 
AD 1984 n 4 102 
AD 1984 n 19 155,156 
AD 1984 n 59 103 
AD 1984 n 79 209, 261, 266 
AD 1984 n 81 209 
AD 1984 n 82 91, 116, 146 
AD 1984 n 119 155,166 
AD 1984 n 128 250 
AD 1984 n 133 155, 158,159 
AD 1984 n 141 104, 129 
AD 1984 n 144 126, 141,145,148, 157, 163, 165,298 
AD 1985 n 79 93 
AD 1985 n 129 139,140,264 
AD 1986 n 13 156,166 
AD 1986 n 46 143, 145 
AD 1986 n 50 105, 193,227 
AD 1986 n 55 93,143 
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AD 1986 n 58 145, 149,158 
AD 1986 n 158 91, 92, 93, 300 
AD 1987 n 34 90, 92, 93 
AD 1987 n 42 91 
AD 1988 n 32 93, 99, 100,153,313 
AD 1988 n 100 98, 100 
AD 1988 n 101 166 
AD 1988 n 160 141 
AD 1988 n 162 308 
AD 1989 n 26 166 
AD 1989 n 29 166 
AD 1989 n 47 90,216 
AD 1989 n 76 166 
AD 1989 n 133 88,166 
AD 1990 n 112 166 
AD 1991 n 16 166 
AD 1991 n 66 93, 128, 138 
AD 1991 n 100 209, 266 
AD 1991 n 136 93, 131,133, 135 
AD 1992 n 1 151,156,158,159, 224, 309,312 
AD 1992 n 14 156, 158,309,312 
AD 1992 n 68 309 
AD 1992 n 90 230, 232, 233 
AD 1992 n 130 224 
AD 1992 n 144 312, 309 
AD 1993 n 27 152, 153,159 
AD 1993 n 42 164 
AD 1993 n 61 90,138, 161 
AD 1993 n 73 166 
AD 1993 n 80 143, 146, 150, 152, 308,311 
AD 1993 n 85 228, 230, 232 
AD 1993 n 88 311 
AD 1993 n 89 228, 230, 232, 233, 234 
AD 1993 n 99 99, 103, 104 
AD 1993 n 104 135,145 
AD 1993 n 131 308 
AD 1993 n 133 231 
AD 1993 n 138 229,231 
AD 1993 n 139 302 
AD 1993 n 143 229 
AD 1993 n 172 228, 231 
AD 1993 n 179 213 
AD 1993 n 197 133, 151, 153 
AD 1993 n 203 166 
AD 1993 n 212 308 
AD 1993 n 220 226 
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AD 1993 n 57 88 
AD 1994 n 1 90,128, 143, 145, 146, 147, 152, 158 
AD 1994 n 4 133,150 
AD 1994 n 12 90 
AD 1994 n 15 132, 145, 147, 158 
AD 1994 n 72 137,165 
AD 1994 n 73 128,150, 151,152,158 
AD 1994 n 81 78, 132, 235, 292 
AD 1994 n 85 213 
AD 1994 n 88 126,160 
AD 1994 n 94 166,298 
AD 1994 n 122 90 
AD 1995 n 2 93, 129,136, 154,156, 160,166, 167 
AD 1995 n 23 166 
AD 1995 n 37 257 
AD 1995 n 40 90, 142, 166 
AD 1995 n 57 258 
AD 1995 n 59 128,133, 146, 159,167 
AD 1995 n 107 161 
AD 1995 n 108 69, 255, 257, 258, 271,. 273 274 
AD 1995 n 118 148,151, 152, 155 
AD 1995 n 149 90, 92, 93 
AD 1996 n 5 93, 99,126,130,136,144,160,164, 223, 226, 

228, 229, 232, 299 
AD 1996 n 7 93 
AD 1996 n 12 117,213,250, 256, 263, 273 
AD 1996 n 16 257 
AD 1996 n 20 90,273 
AD 1996 n 34 255,275 
AD 1996 n 39 127, 159, 258 
AD 1996 n 42 151,152, 153, 157 
AD 1996 n 48 29, 229, 230, 232, 234, 235, 29 
AD 1996 n 52 226, 228, 232 
AD 1996 n 54 144, 229, 232 
AD 1996 n 56 99,130 
AD 1996 n 59 136,223 
AD 1996 n 60 78 
AD 1996 n 66 117, 129 
AD 1996 n 67 142, 146, 214, 233, 227 
AD 1996 n 94 132,136, 151, 158 
AD 1996 n 114 170, 172, 277 
AD 1996 n 144 130 
AD 1996 n 149 96, 97,156, 209,265, 266 
AD 1996 n 152 255 
AD 1997 n 7 162,164, 214, 225 
AD 1997 n 33 235 
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AD 1997 nr 52 
AD 1997 nr 73 
AD 1997 nr 98 
AD 1997 nr 115 
AD 1997 nr 121 
AD 1998 nr 50 
AD 1998 nr 73 
AD 1998 nr 88 
AD 1998 nr 94 
AD 1998 nr 136 
AD 1998 nr 138 
AD 1998 nr 65 
AD 1999 nr 24 
AD 1999 nr 30 

164 
162, 164 
138 
164 
90,91, 130 
146, 148,k 227, 228, 232, 233 
223, 255 
232 
147 
229, 233 
235 
88 
227, 229, 232, 233 
145,217 

RÅ 1966 nr 35 58 
RÅ 1971 nr 10 58 

JO 1970 s. 438 
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Förkortningar 

*! ag Arbetsgivare 
AD Arbetsdomstolen, Arbetsdomstolens domar 
ADB Administrativ databehandling 
AGF Avgångsförmåner 
ALU Andra lagutskottets utlåtande 
ALU Arbetslivsutveckling 
AMI Arbetsmarknadsinstitutet 
AMSFS Arbetsmarknadsstyrelsens författningssamling 
AMU Arbetsmarknadsutbildning 
AU Arbetsmarknadsutskottets betänkande 
Byggnads* Svenska byggnadsarbetareförbundet 
CAD Computer Aided Design 
CAM Computer Aided Manufacturing 
CF* Sveriges civilingenjörsförbundet 
Dir Regeringsdirektiv 
Ds A Departementsserien (arbetsmarknadsdepartementet) 
EU Europeiska Unionen 
FTF* F örsäkringstj änstemannaförbundet 
HAF Handelsanställdas Förbund 
HTF Handelstjänstemannaförbundet 
ILO International Labour Organization 
InU Inrikesutskottets betänkande 
JT Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet 
LAN Länsarbetsnämnden 
LAS Lagen om anställningsskydd 
Livs* Svenska Livsmedelsarbetareförbundet 
LO Landsorganisationen i Sverige 
MBL Medbestämmandelagen 



Metall* Svenska Metallindustriarbetareförbundet 
Målarna* Svenska Målareförbundet 
NJA Nytt juridiskt arkiv, avdelning 1 
OECD Organization för Economic Cooperation and Development 
Pappers* Svenska Pappersindustriarbetarförbundet 
Prop. Proposition 
PTK Privattjänstemannakartellen 
RF Regeringsformen 
SACO* Sveriges Akademikers Centralorganisation 
SR Statstjänstemännens Riksförbund 
SAF Svenska Arbetsgivareföreningen 
SEF* Svenska Elektrikerförbundet 
SEKO* Facket för Service och Kommunikation 
SFS Svensk författningssamling 
SIF* Svenska Industritj änstemannaförbundet 
SJF Svenska Journalistförbundet 
SHSTF Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund 
SKAF* Svenska Kommunalarbetarförbundet 
SKTF* Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund 
SNI Svensk näringsgrensindelning 
SOU Statens offentliga utredningar 
SR Statstjänstemännens Riksförbund 
SSR Sveriges Socionomers Riksförbund 
ST* Statstjänstemannaförbundet 
SvJT Svensk Juristtidning 
TCO Tjänstemännens centralorganisation 
TCO-S TCO:s statstjänstemannasektion 
TfR Tidsskrift forRetsvitenskap 
TrA-S Trygghetsavtalet för arbetstagare hos staten 
TurA-S Turordningsavtalet för arbetstagare hos staten 
VF Verkstadsföreningen 









Reglerna om turordning vid uppsägningar på grund av arbets
brist har blivit mycket diskuterade i den politiska debatten under 
senare år. Frågorna om turordning rör själva kärnan i anställnings-
tryggheten och hör till de mest omstridda i arbetsrätten. 

Det har hävdats att anställningsskyddslagens regelsystem är 
konstruerat för en industriell organisation så som den såg ut för 
40-50 år sedan med standardiserade arbetsmoment och utbyt
bara individer. De förändringar som skett sedan dess i hela 
arbetsmarknadens karaktär, måste avspegla sig i arbetsrätten. 
Andra menar att kraven på modernisering och flexibilitet inne
bär försämringar för arbetstagarna och en återgång till det gamla 

och att existerande turordningsregler i själva verket fungerar väl. 
Förändringar i turordningsreglerna skulle sätta rättssäkerheten 

på spel och följden skulle bli godtycke i besluten om vem som 

skall sägas upp. 
I denna avhandling undersöks turordningsreglerna för upp

sägning på grund av arbetsbrist och deras funktion som 
skyddslagstiftning. Avhandlingen består av dels en undersök
ning av rättsreglerna och dels en empirisk undersökning av hur 
reglerna tillämpats på ett antal arbetsplatser. Frågor som ställs 
är i v ilken mån reglerna skyddar anställningen för de grupper 
som de har som uttalat syfte att skydda och hur avvägningen 

görs mellan arbetstagarnas behov av anställningsskydd och arbets
givarnas behov av en effektiv produktion. 

Jur. lic. Catharina Calleman har tidigare skrivit bland annat 
en bok om anställningsskydd för kvinnor. Hon är verksam som 
lärare och forskare i arbetsrätt vid Umeå universitet. 
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