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Sammanfattning 

 
Turordningsreglerna i LAS är regler som aktualiseras vid uppsägningar på grund 

av arbetsbrist och dessa regler är väl omdiskuterade ute på arbetsmarknaden. I 

denna uppsats har syftet varit att redogöra för de rättsliga förutsättningarna kring 

turordningsreglerna samt att med ett praktiskt exempel visa vad utgången vid 

tillämpningen utav reglerna kan bli och vilka möjligheter reglerna tillåter. Vårt 

praktiska exempel är taget från de uppsägningar som skedde vid 

Regeringskansliet där vi uppmärksammar hur de tillämpat turordningsreglerna 

utifrån det statliga avtalet TurA-S. Ytterligare ett syfte vi haft med uppsatsen var 

att synliggöra den rättspolitiska debatten som försiggår mellan arbetsmarknadens 

parter samt redovisat politikernas olika åsikter i frågan. Många anser att reglerna 

behöver ändras och vi har försökt att redovisa för respektive parters olika 

ståndpunkter kring frågan. För att söka svar på våra frågor har vi använt oss av 

både en rättsdogmatisk samt en rättspolitisk metod och de rättskällor som vi har 

använt oss av är lag, förarbeten, praxis och doktrin. Den kritik som framkommit 

kring reglerna under arbetets gång består bland annat av att syftet med LAS inte 

uppnås genom turordningsreglerna, att rörligheten på arbetsmarknaden hämmas 

och att arbetsgivaren förlorar värdefull kompetens vid arbetsbristuppsägningar. 

Utifrån den kritik som framkommit har vi försökt söka svar på om 

turordningsreglerna verkligen fungerar som de ska. Vi kom fram till att reglerna 

fungerar som de ska men att principen ”sist in, först ut” inte går att förlita sig på 

då reglerna är dispositiva. Detta innebär att andra kriterier än anställningstid kan 

komma att beaktas när turordningsreglerna ska tillämpas. 

Arbetstagarorganisationer har vid denna dispositivitet ett stort ansvar att ta tillvara 

på arbetstagarnas intresse, då de är delaktiga i avgörandet för vilket kriterie som i 

slutändan kommer att tillämpas. På grund utav den rättspolitiska diskussionen 

kring reglerna kom det fram att en ändring står för dörren men frågan är bara vem 

som kommer genomföra den. Blir det politikerna eller blir det några utav 

arbetsmarknadens största parter, LO och Svenskt Näringsliv?  
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Förkortningslista 

 
AD Arbetsdomstolen 

AKU Arbetskraftsundersökningar 

EU Europeiska unionen 

FN Förenta Nationerna 

LAS Lagen (1982:80) om anställningsskydd 

LO Landsorganisationen i Sverige 

LOA Lag (1994:260) om offentlig anställning 

OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

Prop. Proposition 

PTK Privattjänstemannakartellen 

SACO Sveriges akademikers centralorganisation 

SAF Svenska Arbetsgivarföreningen (nuvarande Svenskt Näringsliv) 

SCB Statistiska centralbyrån 

SEB Skandinaviska Enskilda Banken 

SFR Småföretagarnas riksförbund 

SR Statstjänstemännens riksförbund 

ST Fackförbundet ST 

SVT Sveriges Television  

TCO Tjänstemännens centralorganisation 

TrA-S Trygghetsavtalet för arbetstagare hos staten 

TurA-S Avtal om turordning för arbetstagare inom staten 
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1. Inledning 
 

Det inledande kapitlet består av en kort introduktion till det aktuella ämnet samt 

vårt val av ämne. Därefter följer en beskrivning av uppsatsen syfte och de 

frågeställningar som behöver besvaras för att uppnå syftet. Fortsättningsvis 

behandlas vårt val av de olika metoder som undersökningen kräver och slutligen 

redogör vi för uppsatsens disposition och de avgränsningar som gjorts.  

 
1.1 Introduktion 
LAS har blivit en utav de mest omtalade och diskuterade lagarna i svensk rätt. När 

arbetsgivare och ekonomer diskuterar arbetsrätten och dess problem så kommer 

de i nio av tio fall in på turordningsreglerna.
1 

 

Turordningsreglerna bygger på principen ”sist in, först ut” som har funnits kvar i 

arbetsrätten ända sedan år 1973. Principen innebär att om arbetsgivaren och den 

fackliga organisationen inte kommer överens om något annat vid uppsägning på 

grund av arbetsbrist, är det anställningstiden som avgör vem som får avsluta sin 

anställning och vem som får behålla den. Denna princip har fått en hel del kritik 

ute på arbetsmarknaden, bland annat anser kritikerna att principen hindrar 

näringsidkare från att nyanställa och att det i sin tur hämmar tillväxten. Principen 

medför också att människor stannar kvar i arbeten de inte trivs med för att minska 

risken att vara den som är sist anställd. Dock menar andra kritiker att principen 

skyddar mot godtyckliga beslut och orättvisor. Turordningsreglerna är redan 

tillräckligt flexibla då facket lämnar utrymme åt arbetsgivaren att bestämma vilka 

driftsenheter som ska minska på antalet anställda och vilka kvalifikationer som 

behövs av de som ska omplaceras.
2
  

 

Arbetsgivare har ända sedan 1970-talets arbetsrättsliga lagar uppkom, valt att 

acceptera lagarna och försona sig med dem. Dock har arbetsgivare aldrig riktigt 

accepterat principen ”sist in, först ut” och det är tydligt att det finns ett starkt 

motstånd hos arbetsgivarna mot denna princip.
3
  

 

1.2 Ämnesval  
Ämnesvalet var självklart då vi ville skriva om något som intresserade oss och 

som var aktuellt, vilket vi anser att turordningsreglerna är. Vi har en önskan om 

att uppsatsarbetet ska generera i relevant kunskap för både oss själva i kommande 

yrkesliv och för andra som har ett intresse för arbetsrätt. Valet att undersöka 

turordningsreglernas funktion och flexibilitet uppkom efter att ha sett ett reportage 

gjort av Uppdrag granskning. Reportaget behandlade huruvida Regeringskansliet 

tillämpade de regler som ska beaktas vid uppsägning på grund av arbetsbrist, när 

de sade upp några av sina anställda. Arbetsrättsexperten Kurt Junesjö medverkade 

i reportaget och uttalade sig om Regeringskansliets tillvägagångssätt:  

 
”Det här verkar vara ett mycket, mycket avancerat sätt att gå runt 

anställningsskyddslagen. Det skulle vara intressant att få en prövning i 

Arbetsdomstolen om regeringskansliet tillämpat samma metoder som det privata 

                                                           
1
 Nycander, Sist in först ut, 2010 s. 8  

2
 Ibid. s.9f 

3
 Ibid. s.11 
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näringslivet, nämligen att strunta i lagstiftningen för att bli av med dem man inte vill 

ha kvar”
 4

 

 

Turordningskretsar som upprättas vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska 

enligt ett flertal domar vid Arbetsdomstolen tillämpas brett.
5
 Arbetsdomstolens 

domar berör främst privata arbetsgivare men efter Regeringskansliets handlande 

där turordningskretsarna var förvånansvärt snäva funderar vi på om även staten 

utnyttjar lagen på ett sätt som ger arbetstagarna en sämre anställningstrygghet.   

 

Det finns olika utgångspunkter för när du väljer ett ämne att undersöka. En 

utgångspunkt kan vara en rättslig företeelse som till exempel en lagregel, ett 

rättsligt problem eller en rättslig institution. En annan utgångspunkt kan hämtas ur 

verkligheten vilket kan vara antingen ett faktiskt förhållande eller ett 

samhällsproblem. Ännu en utgångspunkt kan vara en teori, värdering eller annan 

föreställning. Den första utgångspunkten är den allra vanligaste när man väljer ett 

ämne och båda de andra två har sin grund i ett samhällsproblem och kan på så sätt 

leda till ett nytt och intressant resultat. Dock kan de andra två utgångspunkterna 

vara svårare att undersöka då tillgång till material kan vara mer begränsat.
6
  

 

Utgångspunkten i vårt ämnesväl grundar sig främst i det faktiska förhållandet på 

Regeringskansliet. Vi började fundera kring om turordningsreglerna fungerar bra i 

praktiken och om reglerna i anställningsskyddslagen ger arbetstagaren det skydd 

reglerna är menade att ge. Våra funderingar kretsar kring om turordningsreglerna i 

praktiken minskar arbetstagarens förväntade anställningstrygghet då arbetstagaren 

förlitar sig på att en lång anställningstid ska ge en trygg anställning.  

Turordningsreglerna och framför allt principen ”sist in, först ut” är väl 

omdiskuterad ute i arbetslivet och vi vill synliggöra den diskussion som försiggår 

angående turordningsreglernas vara eller icke vara.  

 

1.3 Syfte 
Studiens övergripande syfte är att undersöka de rättsliga förutsättningarna kring 

turordningsreglerna i anställningsskyddslagen. Vi vill granska reglernas funktion 

och uppmärksamma hur reglerna fungerar i praktiken. Vi har också ett bisyfte som 

går ut på att synliggöra den rättspolitiska debatten kring turordningsreglernas vara 

eller icke vara.  

 

För att uppnå syftet med vår uppsats har vi några frågeställningar att söka svar på: 

- Hur och varför uppkom turordningsreglerna?  

- Vad är reglernas syfte och uppfylls detta syfte? 

- Fungerar turordningsreglerna som de ska? 

- Vad anser arbetsmarknadens parter angående turordningsreglernas funktion? 

 

1.4 Metod 
För att uppsatsen ska nå ett bra resultat, är det viktigt att välja en metod som är 

lämplig med hänsyn till vårt val av ämne samt att vi behärskar denna metod.
7
 Då 

                                                           
4
 Bagge, Äldre och sjuka fick gå när regeringskansliet sade upp 33, 2011-09-20. Hämtad från 

www.svt.se 2011-11-02. 
5
 Se ex AD 1992:90 

6
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2011 s. 25 

7
 Ibid. s. 35 
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vi ska undersöka innebörden av 22 § anställningsskyddslagen har vi valt att 

användas oss av två olika metoder då vi anser oss behöva både en rättsdogmatisk 

samt en rättspolitisk metod för att nå ett bra resultat med vår uppsats.  

 

Kapitel två behandlar de uppsägningar som har skett vid Regeringskansliet och 

hur de tillämpat reglerna kring turordning. Anledningen till varför vi väljer att 

redogöra för detta faktiska förhållande bottnar i uppsatsens syfte, att kunna ge ett 

praktiskt exempel på hur reglerna fungerar i verkligheten. Som vi tidigare nämnt 

kan de vara svårt att få tillgång till material när det kommer till faktiska 

förhållanden
8
 vilket har medfört att vi har byggt denna del på ett flertal 

internetkällor. Vissa internetkällor kan ha ett lägre anseende medan vissa har ett 

högre och präglas av en hög vetenskaplig kvalité. Dock är det svårt att för oss 

värdera en internetskällas dignitet då internetkällan kan ha en dold agenda.
9
 Vi har 

använt oss av webbsidor som till exempel SVT, ST och regeringen.se och vi är 

medvetna om att det främst rör sig om information i andra hand. Detta leder till att 

vi inte kan dra några slutgiltiga konklusioner kring Regeringskansliets handlande 

men vi kan trots det fundera kring huruvida de skött sina uppsägningar på ett 

regelrätt sätt.   

 

I den del av uppsatsen där vi undersöker gällande rätt, håller vi oss inom ramen 

för rättsdogmatik där rättsvetaren söker svar på frågor om innehållet i gällande 

rätt.
10

 Rättsdogmatiken har sin utgångspunkt i de befintliga rättskällorna och går 

ut på att fastställa vad gällande rätt är eller hur den bör vara samt att precisera dess 

innehåll. Undersökningsämnet är i de flesta fall övergripande, antingen att 

parallellt undersöka olika rättsområden eller att undersöka ett visst avgränsat 

rättsområde som granskas mer ingående från ett visst perspektiv. För att få en 

bättre insikt i hur rättsreglerna fungerar söker rättsdogmatikern vid behov kunskap 

om den verklighet där reglerna tillämpas, vilket kan nås genom intervjuer med 

kunniga personer, statistik eller från exempelvis facklitteratur.
11

  Den 

rättsdogmatiska metoden används i kapitel tre där vi redogör för vad gällande rätt 

kring turordningsreglerna är. Vi har valt att tolka och granska befintliga rättskällor 

som lagar, förarbeten och rättspraxis för att kunna fastställa vad gällande rätt är. 

För att vi ska få en bättre insikt i hur rättsreglerna fungerar i praktiken har vi valt 

att studera olika doktriner samt avhandlingar. I detta fall får även rättspraxis en 

stor betydelse som ger oss tydliga exempel på hur 22 § i LAS fungerar och 

tillämpas i verkligheten.  

 

I den senare delen i uppsatsen använder vi oss av en rättspolitisk metod när vi 

redogör för den debatt och argumentation som försiggår kring 

turordningsreglerna. Rättsvetenskapliga arbeten behöver inte enbart präglas av att 

fastställa gällande rätt, stor vikt ska även läggas på att analysera materialet samt 

peka på argument för och emot olika lösningar och dess olika effekter. Den fria 

argumentationens syfte är inte att uppnå ett mål, det handlar snarare om att 

granska gällande rätt. Den rättspolitiska argumentationen kan i stora delar 

innehålla objektiva argument och vid exempelvis argumentation för hur ett lagrum 

bör ändras för att tillgodose lagregelns ändamål, bör utrymmet för värderingar 

                                                           
8
 Se avsnitt 1.2  

9
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2011 s. 34 

10
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 2010. s. 26f 

11
 Ibid. s. 167f.  
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vara begränsad. Den rättspolitiska argumentationen kan även ifrågasätta 

lagstiftningens utgångspunkter, grundläggande drag och konsekvenser. Oberoende 

av det angreppssätt som väljs är det önskvärt att den rättspolitiska 

argumentationen ger en så allsidig och balanserad bild som möjligt av värden och 

perspektiv.
12

 I uppsatsens kapitel fyra använder vi oss av den rättspolitiska 

argumentationen för att kunna synliggöra den rättspolitiska debatten kring 

turordningsreglernas vara eller icke vara. Vi har valt att redogöra för både LO:s 

och Svenskt Näringslivs ståndpunkter för att belysa båda parternas åsikter 

gällande turordningsreglernas funktion. Såsom vi i kapitel två använt oss av 

webbsidor har vi även i detta kapitel använt oss av ett antal källor från internet. De 

källor som vi använt är främst artiklar publicerade på LO och Svenskt Näringslivs 

hemsidor, vilket vi anser är tillförlitliga källor då de är några utav 

arbetsmarknadens största parter. Dock finns samma problem här som i kapitel två 

att informationen från de båda parterna är färgad av deras enskilda åsikter. Detta 

leder även här till en svårhet att redogöra för en definitiv slutsats.  

 

Vi har även valt att redogöra för några av riksdagens partiers synpunkter kring 

turordningsreglerna då de är den lagstiftande makten. Flertalet rapporter som vi 

väljer att uppmärksamma ifrågasätter lagstiftningens funktion samt dess 

konsekvenser. Stor del av vår uppsats kommer att präglas av den rättspolitiska 

argumentationen då vi anser den är av betydelse för att uppnå vårt syfte. Vi tar 

upp argument för och emot för att ge en sådan allsidig och balanserad rättspolitisk 

argumentation som möjligt. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett faktiskt förhållande från Regeringskansliet om hur de 

tillämpat turordningsreglerna när de sade upp personal på grund av arbetsbrist. Vi 

har valt att placera denna del i uppsatsens början då vi vill väcka läsarens intresse 

samt för att läsaren ska kunna utgå från ett praktiskt exempel när denne senare tar 

del av gällande rätt. Detta praktiska exempel har uppmärksammats av Uppdrag 

granskning som kritiserar Regeringskansliets handlande. Vi kommer även i 

kapitlet redogöra för fackförbundet ST:s agerande i situationen. 

 

I kapitel tre ger vi en redogörelse för gällande rätt kring turordningsreglerna och 

dess funktion. Vi berör principen ”sist in, först ut” samt de faktorer som påverkar 

turordningskretsarna. Slutligen redogör vi för den särreglering som finns inom 

statlig sektor gällande turordningsreglerna.  

 

Uppsatsens fjärde kapitel synliggör den diskussion som försiggår mellan Svenskt 

Näringsliv och LO angående turordningsreglerna och införandet av ett nytt 

huvudavtal. Vi har sökt information kring de båda parternas olika ståndpunkter i 

frågan om turordningsreglernas funktion. Slutligen redogör vi för den diskussion 

som försiggår mellan politikerna angående turordningsreglerna. 

 

I uppsatsen sista kapitel gör vi en slutgiltig sammanfattande kommentar av vår 

uppsats och allra sist följer en referenslista. 

 

 
                                                           
12 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2011 s. 62 
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1.6 Avgränsning  
Vi kommer i denna uppsats avgränsa oss till turordningsreglerna vid uppsägning 

på grund av arbetsbrist i anställningsskyddslagen och tyngdpunkten kommer ligga 

vid principen ”sist in, först ut” samt turordningskretsarna i 22 § LAS. Vi har 

därför valt att inte behandla reglerna kring företrädesrätt till återanställning då vi 

anser att det inte har någon relevans för vårt syfte med uppsatsen. Vi har endast 

valt att belysa ett av de undantagsfall som lagen tillåter vid tillämpning av 

reglerna kring turordning. Det undantag vi valt att belysa är tvåpersonsundantaget, 

med anledning av att det undantaget har varit omdiskuterat i turordningsreglernas 

utveckling samt att undantaget uttryckligen nämns i 22 § LAS. Detta gör att vi 

inte behandlar de andra undantagen som berör arbetstagare med nedsatt 

arbetsförmåga, fackliga förtroendemän osv.  

 

I vår rättspolitiska del har vi valt att mestadels begränsa oss till LO och Svenskt 

Näringsliv då vi anser att de är några utav arbetsmarknadens största parter. Vi har 

även valt att redogöra för några av riksdagens partiers synpunkter kring 

turordningsreglerna då de är den lagstiftande makten. Då informationen från 

samtliga partiers olika ståndpunkter var begränsad har vi inte kunnat redogöra för 

alla partiers åsikter utan endast från Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.  

 

Anledningen till att vi enbart valt att belysa ett praktiskt exempel från statlig 

sektor och inget från privat sektor beror på att det här exemplet var aktuellt samt 

att fallet från Regeringskansliet väckte vårt intresse. Uppsatsens omfattning 

innebar även att vi endast hade utrymme att behandla ett fall mer ingående.  
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2. Uppsägningar vid Regeringskansliet 

 

I detta kapitel redogör vi för vad som skett på Regeringskansliet då de tvingades 

säga upp personal på grund av arbetsbrist. Vi återberättar om den granskning som 

Uppdrag granskning genomfört angående Regeringskansliets handlande, där vi 

belyser turordningskretsarnas utformning. Vidare behandlas fackförbundet ST:s 

agerande i samband med driftinskränkningen samt att vi uppmärksammar några 

av de uppsagda som valt att träda fram. Som avslutning redovisas en artikel där 

det förs en debatt kring Regeringskansliets handlande.  

 
2.1 Kort fakta om Regeringskansliet 
Regeringskansliet är en statlig myndighet som består av Statsrådsberedningen, de 

olika fackdepartementen, Förvaltningsavdelningen, ambassader, konsulat, 

representationer och delegationer vid bland annat FN, EU och OECD. 

Regeringskansliet ska stödja regeringen i deras uppgift att styra riket och 

implementera landets politik. Regeringskansliet är en politisk styrd organisation i 

och med att myndigheten leds av regeringen som bestämmer inriktningen på 

arbetet och olika frågors prioritet.
13

  

 

2.2 Vad har skett?  
Våren 2010 publicerades en artikel på ST:s

14
 hemsida om risk för neddragning på 

Regeringskansliet och att en omställningsorganisation för ca 90 personer skulle 

inledas. Omorganiseringens syfte var att skapa en effektivare verksamhet med 

färre befattningar, säger förhandlingsledare i omställningsprocessen och 

ämnesrådet Stellan Broman. Vidare menar han att de såg över möjliga 

omplaceringar och pensionsavgångar. I detta läge ansåg ST:s dåvarande 

förbundsordförande Per Hellman att det var för tidigt att kommentera processen 

då det vid tidpunkten ännu inte förelåg några uppsägningar.
15

 43 av de 90 

personer som skulle ingå i omställningsorganisationen var medlemmar i ST. I 

omställningsorganisationen placerades de arbetstagare som arbetsgivaren ansåg 

var övertaliga. ”ST:s strategi var att föra hårda förhandlingar och samtidigt vara 

öppna för att finna de bästa lösningarna för att minimera behovet av 

personalminskning och förhindra att arbetsgivaren sa upp medarbetare” skriver 

Anita Engvoll, nuvarande förbundsordförande, på ST:s hemsida.
16

 Ett halvår 

senare, den 29 oktober 2010 publicerade ST en artikel om att Regeringskansliet 

kommer säga upp ett 60- tal personer som en konsekvens av Regeringskansliets 

tidigare genomförda omorganisering. Per Hellman var förvånad över 

omfattningen på nedskärningen. Han nämnde även att han ville driva processen 

omgående och underströk att ovissheten för medarbetarna är värst.
17

  

 

                                                           
13

 Om Regeringskansliet, 2004-04-01. Hämtad från www.regeringen.se 2011-12-01. 
14

 ST – fackförbundet för anställda inom statliga bolag och myndigheter. 
15

 Ekselius, Neddragningar på Regeringskansliet, 2010-05-20. Hämtad från www.stpress.se 2011-

12-01. 
16

 Engvoll, ST om omorganisationen på Regeringskansliet, 2011-09-22. Hämtad från www.st.org 

2011-12-01. 
17

 Ekselius, Regeringskansliet säger upp personal, 2010-10-29. Hämtad från www.stpress.se 2011-

12-01.  
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Uppdrag granskning har gjort ett reportage som heter ”Först in, först ut”. 

Reportaget behandlar huruvida Regeringskansliet följt eller inte följt de spelregler 

som finns på arbetsmarknaden angående anställningsskyddet och 

turordningsregleringen. I en artikel på Sveriges Televisions hemsida beskrivs den 

situation som uppstått. Situationen är en följd av att Regeringskansliet under de 

senaste åren expanderat och kostnaderna blivit större, vilket bidrog till att det 

2009 beslutades om att det behövdes göra nedskärningar. Med hjälp av jurister, 

ekonomer och konsulter arbetade förvaltningsledningen fram en 

omorganisationsplan som innebar ett sparande på 50 miljoner kronor för 

Regeringskansliet. Det var anledningen till att närmare hundra personer skulle 

tvingas lämna sina jobb.
18

  

 

2.3 Turordningskretsarna 
 

2.3.1 Utformningen av turordningskretsarna 

Mer än hälften av kretsarna var så pass snäva att det endast fanns en enda person i 

dem. Det medförde att den personen blev uppsagd då det inte fanns någon person i 

kretsen som haft en kortare anställningstid. Ett tydligt exempel på detta är hur de 

hanterade de 150 anställda på IT-avdelningen, där en av de anställda blev placerad 

i en egen turordningskrets med benämningen ”skrivarkoordinator”. I den kretsen 

skulle en person sägas upp, vilket blev han själv, trots att han hade en 

anställningstid på tio år och att det efter honom hade anställts 100 personer. De 

hade även turordningskretsar som de benämnde ”Expeditionsvakt 1”, 

”Expeditionsvakt 2” och ”Expeditionsvakt 3”.
19

 Arbetsrättsexperten Kurt Junesjö 

uttalade sig om att Regeringskansliets tillvägagångssätt var ett mycket avancerat 

sätt att kringgå anställningsskyddslagen. Han undrade om Regeringskansliet 

använde samma tillvägagångssätt som den privata sektorn, det vill säga gick runt 

lagstiftningen för att kunna bli av med anställda de inte ville ha kvar.
20

  

 

Förvaltningschefen på Regeringskansliet Anna-Karin Jatko, som var ansvarig för 

uppsägningarna, menade att ledningen haft ett detaljerat omplaceringsarbete enligt 

de avtal som finns och hon ville inte kommentera enskilda personers 

uppsägningar. Uppdrag granskning har studerat listan på de personer som blivit 

uppsagda och listan visar på tydliga gemensamma drag. Många har varit sjuka, 

arbetsskadade eller lider av olika former av arbetshandikapp. Detta försvarade 

Anna-Karin Jatko genom att uttala sig om att de personer som tyvärr inte fick 

behålla sina jobb var en väldigt blandad grupp medarbetare. Uppdrag granskning 

ifrågasatte hur det kom sig att det upprättades turordningskretsar som innefattade 

endast en person, trots att det på Regeringskansliet jobbar 4000 personer, Jatko 

upprepade att avtalet som finns har följts. Efter att Uppdrag granskning intervjuat 

Anna- Karin Jatko skickade hon ett mejl där hon angav mer detaljerat hur 

processen hade gått till. Hon menar att de har samverkat med fackliga 

organisationerna och påstår att de flesta av de aktuella arbetsuppgifterna som 

                                                           
18

 Bagge, Äldre och sjuka fick gå när regeringskansliet sade upp 33, 2011-09-20. Hämtad från 

www.svt.se 2011-11-02. 
19

 Rognerud, "De gjorde sig av med de besvärliga", 2011-09-21. Hämtad från www.svt.se 2011-

11-02. 
20

 Bagge, Äldre och sjuka fick gå när regeringskansliet sade upp 33, 2011-09-20. Hämtad från 

www.svt.se 2011-11-02. 
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skulle försvinna bara fanns på den avdelningen där omstruktureringen skedde. 

Mejlet innehöll även ett konstaterande att de flesta av uppgifterna var så pass 

speciella att det endast fanns en person med ”i huvudsak jämförbara 

arbetsuppgifter”, som till exempel skrivarkoordinatorn.
21

  

      

2.3.2 Fackförbundet ST:s agerande  
I artikeln Regeringen sade upp äldre och sjuka som publicerades på ST:s hemsida 

skrev ST att många av de uppsagda kan ha blivit felaktigt uppsagda, men endast 

en har fått ersättning. I reportaget ”Först in, först ut” anklagades 

Regeringskansliet för spel med turordningskretsarna, att de dragit nytta av 

omorganiseringen för att kunna göra sig av med handikappade, sjuka och fackligt 

aktiva arbetstagare. Detta möjliggjordes genom att skapa många 

turordningskretsar bestående av enbart en person. ST instämde med reportaget och 

den nuvarande avdelningsordföranden Anita Engvoll uttalade sig: ”Man började 

titta på individer innan man gjorde kravprofiler för tjänsterna i den nya 

organisationen”. Vidare menade hon att arbetsgivaren kunde på ett sofistikerat 

sätt välja ut personer som man ville bli av med genom att flytta dem till en tjänst 

som arbetsgivaren sedan inte vill ha kvar.
22

 

 

Anita Engvoll har på ST:s hemsida förklarat hur Regeringskansliet upprättade 

kravprofiler för den omstrukturerade verksamheten. ST invände mot att profilerna 

var anpassade för att matcha de personer som arbetsgivaren ville behålla, istället 

för att göra profilerna utifrån den kompetens som krävdes för befattningen. 

Regeringskansliet ändrade kravprofilerna efter förhandling med ST, dock ansåg 

Anita Engvoll att det de behöll vissa specificerade krav som ST ansåg felaktiga.
23

 

Regeringskansliet bestämde att de uppsagda skulle få anmäla intresse för 

maximalt två befattningar i den omstrukturerade organisationen. ST kunde 

urskilja fem medlemmar som inte fått någon befattning i den omstrukturerade 

verksamheten. Fackförbundet deltog därför i förhandlingar då ST ansåg att de 

borde ha fått en befattning med anledning av deras kompetens och anställningstid. 

Förhandlingarna ledde fram till en lösning för de fem medlemmarna, antingen 

med en placering i verksamheten eller med en frivillig ekonomisk 

överenskommelse med arbetsgivaren. Samtliga fem medlemmar valde den 

ekonomiska överenskommelsen trots att ST informerade om möjligheten att driva 

deras ärende.
24

   

 

ST protesterade, genom en markering i förhandlingsprotokollet, mot 

Regeringskansliets indelning av turordningskretsarna.
25

 Anita Engvoll skrev att 

ST ansåg att utformningen på turordningskretsarna var för snäva och anmälde 

oenighet.
26

 I en artikel i Expressen har Anita Engvoll uttalat sig om att de inte fick 

                                                           
21

  Bagge, Äldre och sjuka fick gå när regeringskansliet sade upp 33, 2011-09-20. Hämtad från 

www.svt.se 2011-11-02. 
22

 Dahlin, Regeringen sade upp äldre och sjuka, 2011-09-28. Hämtad från www.stpress.se 2011-

12-07. 
23

 Engvoll, ST om omorganisationen på Regeringskansliet, 2011-09-21. Hämtad från www.st.org 

2011-12-02. 
24

 Ibid. 
25

 Dahlin, Regeringen sade upp äldre och sjuka, 2011-09-28. Hämtad från www.stpress.se 2011-

12-07. 
26

 Engvoll, ST om omorganisationen på Regeringskansliet, 2011-09-21. Hämtad från www.st.org 

2011-12-02. 
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något gehör från arbetsgivaren gällande de protester de framförde och menade att 

det tyvärr är vanligt förekommande. Hon nämnde även att hon inte är nöjd med 

resultatet men såg det heller inte som ett misslyckande för ST som fackförbund. 

Eftersom deras uppgift var att se till att arbetsgivaren följer arbetsrätten och det 

ansåg hon att Regeringskansliet har gjort
27

, hon menade även att ett fackförbunds 

uppgift är att förhandla om bästa möjliga lösning för sina medlemmar. Däremot 

skrev hon att hon är nöjd med att de i ett svårt läge förhandlade fram 

överenskommelser för 33 av de 43 medlemmarna.
28

  

 

Anita Engvoll skriver att ST har kommunicerat med sina uppsagda medlemmar 

angående hur de uppfattat situationen genom personliga möten, medlemsmöten, 

telefonkontakt, mejl och genom medverkan vid arbetsgivarens 

informationsmöten.
29

 Enligt tidigare förbundsordförande Per Hellman, som deltog 

i förhandlingarna, fick medlemmarna information om att ST protesterat. Alla 

medlemmar blev erbjudna att få tala med en ST- ombudsman eller de lokala 

förtroendevalda. Tydlig information till medlemmarna framgick dock inte, 

information om att ST ansåg att nästan alla uppsagda kunde ha varit utsatt för 

brott mot turordningen. Anita Engvoll menar att det är av stor vikt för förbundet 

att arbeta för att bli bättre på att få ut informationen till medlemmarna.
30

 Hon 

menar att behovet av stöd var större än normalt, då det rådde stark oro bland 

medlemmarna och att ST borde ha tänkt på det. Sedan sommaren 2011 har ST 

arbetat med att förbättra informationsflödet och kommunikationskanalerna inom 

regeringskansliet.
31

 Endast tre ST- medlemmar ifrågasatte sin uppsägning. ST 

bedömde att två av de tre som tog kontakt med sin lokala fackliga företrädare 

hade möjlighet att driva en tvist, men ingen av dem valde att driva en sådan 

process
32

 med den anledningen att de inte ville tillbaka till den verksamhet som de 

lämnat.
33

 En ST- medlem vände sig dock direkt till ST:s förbundskansli och fick 

hjälp av en ombudsman som föranledde en tvisteförhandling om brott mot 

turordningsreglerna. ST- medlemmen valde att acceptera en ett förlikningsbelopp 

från arbetsgivaren på 200 000 kronor.
34

    

 

I en artikel publicerad på fackförbundet ST:s hemsida den 30 november 2011 

redogjordes att sex av de personer som blev uppsagda har begärt ekonomisk 

rättshjälp, via en advokat, från ST. Det var då för sent att överklaga 

uppsägningarna men de ansåg att ST inte tagit sitt fackliga ansvar och ville ha 

ersättning för att kunna driva en rättslig process mot arbetsgivaren. De ville även 

driva en process mot ST då det finns en risk att de i sitt agerande vid 

                                                           
27

 Martikainen, Facket: De drabbade har varit väldigt upprörda, 2011-09-21. Hämtad från 

www.expressen.se 2011-12-12. 
28

 Engvoll, ST om omorganisationen på Regeringskansliet, 2011-09-21. Hämtad från www.st.org 

2011-12-02. 
29

 Ibid. 
30

 Dahlin, Regeringen sade upp äldre och sjuka, 2011-09-28. Hämtad från www.stpress.se 2011-

12-07. 
31

 Engvoll, ST om omorganisationen på Regeringskansliet, 2011-09-21. Hämtad från www.st.org 

2011-12-02. 
32

 Dahlin, Regeringen sade upp äldre och sjuka, 2011-09-28. Hämtad från www.stpress.se 2011-

12-07. 
33

 Engvoll, ST om omorganisationen på Regeringskansliet, 2011-09-21. Hämtad från www.st.org 

2011-12-02. 
34

 Dahlin, Regeringen sade upp äldre och sjuka, 2011-09-28. Hämtad från www.stpress.se 2011-

12-07. 
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uppsägningarna gjort sig skyldig till försumlighet. ST:s rättshjälpskommitté har 

dock inte beviljat ansökan om ekonomisk rättshjälp. ”Om ST har gjort fel ska vi 

såklart erkänna det, och medlemmarna ska få kompensation. Men vi tycker att det 

finns bättre sätt för en sådan process än att gå till domstol och lämna in en 

stämningsansökan” ett uttalande av Anders Hult, förbundsjurist på ST. Anders 

Hult syftade på att ST har en ansvarsförsäkring hos försäkringsbolaget Trygg 

Hansa som har befogenhet att göra en utredning om en medlem anser att ST inte 

fullgjort sitt ansvar. Försäkringsbolaget ger full kompensation för skadan om det 

visar sig att medlemmen hade rätt. Anders Hult påpekade att denna process är 

gratis för både medlemmen och ST. ST nekade även ekonomisk rättshjälp för att 

driva en process mot staten och betonade att alla tidsfrister i både lag och 

kollektivavtal hade gått ut och att en tvist av det slaget inte längre var möjlig.
35

    

 

2.4 Vilka blev uppsagda? 
Uppdrag granskning har granskat de 33 personer som tillslut tvingades avsluta sin 

anställning på grund av att Regeringskansliet skulle spara 50 miljoner kronor. 

Flertalet av de som blev uppsagda trodde att de efter sin långa anställningstid hade 

en trygg anställning i och med den svenska modellen med lagen (1982:80) om 

anställningsskydd och de turordningsregler som reglerar ”sist in, först ut”-

principen. I genomsnitt var de uppsagda 53 år gamla och hade haft en 

anställningstid på 16 år inom Regeringskansliet. Av de 33 uppsagda hade 13 varit 

sjuka eller haft ett arbetshandikapp av något slag samt att flertalet var fackligt 

aktiva. Ingen av de anställda borde ha blivit uppsagda om arbetsgivaren bara hade 

följt syftet med turordningsreglerna.
36

  

 

Uppdrag granskning kunde urskilja två typpersoner bland de som sades upp; den 

sjuka och den impopulära. Sex personer av de som blev uppsagda upplever att de 

blev uppsagda på grund av sjukskrivningar. Typpersonen ”sjuk” var en man i 50-

årsåldern med en medelarbetstid på 13 år och som arbetade som vaktmästare på 

Regeringskansliet. Den ”impopulära” var en person med medelålder på 56 år och 

med arbetsuppgifter inom it, arkiv eller hade en tjänst som gruppchef med en 

medelarbetstid på 16 år. Totalt 10 personer anser sig blivit uppsagda på grund av 

att chefen inte gillade dem.
37

  

 
Regeringskansliet hade 50 vaktmästare anställda, men dessa delades in i tre små 

turordningskretsar som underlättade för arbetsgivaren att säga upp de han vill, 

trots lång arbetstid. Detta menar Kurt Junesjö kan liknas vid en uppsägning på 

grund av personliga skäl.
38

 Gunnar Gerestav var en av de vaktmästare som 

tvingades sluta sin anställning efter 15 års anställningstid. Totalt arbetade det 45 

vaktmästare på Regeringskansliet och Gunnar Gerestav var en av dem med längst 

anställningstid. Han hade fått problem med ryggen och upplever att 

Regeringskansliet har gjort sig av med de besvärliga. ”Trygghetslagarna fungerar 

                                                           
35

 Ekselius, Uppsagda vill få rättshjälp för process, 2011-11-30. Hämtad från www.stpress.se 

2011-12-07 . 
36

 Bagge, Äldre och sjuka fick gå när regeringskansliet sade upp 33, 2011-09-20. Hämtad från 

www.svt.se 2011-11-02. 
37

 Lindell, ”Chefen uppskattade inte mitt fackliga arbete", 2011-09-19. Hämtad från www.svt.se 

2011-12-02.  
38

 Bagge, Äldre och sjuka fick gå när regeringskansliet sade upp 33, 2011-09-20. Hämtad från 

www.svt.se 2011-11-02. 
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ju inte, inte ens på Regeringskansliet. De vill välja och vraka precis som alla 

andra företag” sade Gunnar Gerestav i en intervju.
39

 

 

En annan tidigare anställd telefonist på Regeringskansliet Irmeli Illikainen, var 

den enda som vågade ta striden om uppsägningen och fick 200 000 kronor i 

ersättning. Hon var fullständigt oförberedd på beskedet om uppsägning då hon 

jobbat i 15 år som telefonist samt att åtta telefonister hade anställts efter henne. 

Illikainen upplevde att hon inte fick den hjälp hon ville ha från sitt lokala 

fackförbund, därför sökte hon hjälp på central nivå som i sin tur krävde att få 

uppsägningen ogiltigförklarad. I detta läge handlade Regeringskansliet snabbt och 

Illikainen fick ersättningen på 200 000 kronor samt tio gånger 

akupunkturtillfällen. I och med det tyckte hon att det kändes lite bättre, då hon 

fick en bekräftelse på att Regeringskansliet hade gjort en felaktig uppsägning.
40

  

 

2.5 Debatt kring Regeringskansliets handlande 
Lars-Olof Pettersson, med 20 års erfarenhet av olika fackliga organisationer, har 

skrivit en debattartikel på SVT:s hemsida om den hänsynslösa hanteringen av 

anställningsskyddslagens regler vid Regeringskansliet. Han menar att det statliga 

avtalet TurA-S skapar för vida möjligheter till att göra avvikelser från 

anställningsskyddslagens grundtankar. LAS ska skydda äldre och sjuka så om en 

arbetstagare är utsliten, det vill säga har problem med rygg och leder och börjar på 

att bli gammal, ska inte en vinsthungrig arbetsgivare kunna sortera bort dessa 

arbetstagare. Tryggheten i sin anställning har för många stavats LAS. Den som 

haft en anställning en längre tid än den som har kortare ska ha företräde till 

fortsatt anställning. Tolkningen utav likvärdigt arbete skulle göras generös för att 

inte kunna kringgå de regler som finns kring turordning. Dock har det i flertalet 

domstolsutslag visat på att arbetsgivaren har stora möjligheter att omplacera 

anställda om det är nödvändigt. Han kritiserar de konsekvenser som den 

överenskommelsen om undantag från turordningen mellan arbetsgivare och 

arbetstagarorganisation kan få och uttalar sig ”tryggheten är alltså inte större än 

att facket och arbetsgivarna med ett pennstreck kan bortse från anställningsår 

och ålder”.
41

    

 

Lars-Olof Pettersson undrar om Uppdrag granskning har redovisat hela 

händelseförloppet, då han frågar sig vad facket hade för roll i och med 

turordningskretsarna och vilken överenskommelse som fanns mellan 

arbetsgivaren och facket. Han ifrågasätter även vilket stöd och vilken hjälp som 

erbjöds till de anställda. Han fortsätter diskussionen med att påpeka att 

Regeringskansliet som en myndighet måste kunna hantera rollen både som 

arbetsgivare, att vara beredd på att massmedia har intresse av myndigheten, och 

som beslutsfattare.
42

  

 

 
                                                           
39

 Rognerud, "De gjorde sig av med de besvärliga", 2011-09-21. Hämtad från www.svt.se 2011-

11-02. 
40

 Bagge, Irmeli vågade ta strid - och fick 200 000 kronor i ersättning, 2011-09-20. Hämtad från 

www.svt.se 2011-11-10. 
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3. Turordningsreglerna  
 

I denna del redogör vi för gällande rätt angående turordningsreglerna. Vi börjar 

med en kort inledning kring turordningsreglernas princip ”sist in, först ut” och 

synliggör den kritik reglerna har fått. I avsnitt 3.3 behandlar vi tidigare reglering 

kring turordningsreglerna, dess uppkomst samt vilka ändringar som har gjorts 

kring reglerna fram tills idag. I avsnittet turordningskretsar beskriver vi olika 

faktorer som påverkar en turordningskrets utformning samt faktorer som påverkar 

den slutliga turordningen. Nästkommande avsnitt förklarar vilka 

avvikelsemöjligheter som finns i 22 § LAS och sedan beskriver vi kortfattat om 

kringgåendet av turordningsreglerna samt vad det kan få för påföljder. Allra sist 

redogör vi för den särregleringen som finns inom statlig sektor gällande 

turordningsreglerna.   

 

3.1 Inledning 
Den 1 juli 1974 kom lagen om anställningsskydd att gälla, och inte bara för en 

specifik del av arbetsmarknaden utan både för privat och offentligt anställda. 

Genom lagens tillkomst inskränktes arbetsgivarens fria uppsägningsrätt och 

arbetsgivaren kunde nu endast säga upp sina anställda om saklig grund verkligen 

förelåg.
43

 Detta krav på saklig grund gäller vid uppsägningar på grund av 

arbetsbrist och arbetsgivaren är tvungen att uppge acceptabla skäl som ligger till 

grund för uppsägningen. I olika praxis framgår att arbetsbrist är accepterat som 

saklig grund för uppsägning.
44

  

 

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist görs ingen betydande bedömning på vad 

som legat bakom de företagsekonomiska skälen till varför uppsägning på grund av 

arbetsbrist har skett. Anställningsskyddet vid uppsägning på grund av arbetsbrist 

tar istället uttryck i specifika turordningsregler där arbetsgivarens frihet att välja 

vilka arbetstagare som ska sägas upp inskränks genom en princip kallad ”sist in, 

först ut”.
45

   

 

I en artikel publicerad på Svenskt Näringslivs hemsida diskuteras sambandet 

mellan strikta turordningsregler och hög arbetslöshet. I artikeln diskuteras en 

utredning skriven av professor Pierre Cahúc från Polytechnique i Frankrike som 

har granskat den svenska arbetsmarknadsmodellens funktionssätt, dess 

anställningsskydds utformning och effekter. Rapporten visar på att ett strikt 

anställningsskydd har en negativ påverkan på sysselsättningen för vissa grupper 

på arbetsmarknaden och då främst unga. Detta bidrar till längre arbetslöshetstider, 

lägre produktivitet och färre innovationer, som i sin tur skapar en tudelning på 

arbetsmarknaden. Professor Cahúcs förslag är att ta bort turordningsreglerna 

tillsammans med återanställningsrätten och omplaceringskraven, och att istället 

för att säkra de anställdas trygghet inkludera de samhällsekonomiska effekterna i 

arbetsgivarnas uppsägningskostnader.
46
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3.1.1 Vad är arbetsbrist? 

Turordningsreglerna är som tidigare nämnts regler som aktualiseras vid 

uppsägning på grund av arbetsbrist, men innan vi mer utförligare behandlar 

turordningsreglerna kan det vara av vikt att förklara vad begreppet arbetsbrist 

egentligen innebär.   

 

Begreppet arbetsbrist har olika användningsområden och det är flertalet olika 

företeelser som benämns med termen arbetsbrist menar Mats Glavå. Begreppet 

arbetsbrist används och betyder olika i vardagsspråket och i juridiken, då 

begreppet inom juridiken är ett dolt fackuttryck. Men det betyder inte att det inom 

juridiken endast finns en förklaring till begreppet. Glavå har urskilt olika sätt som 

termen arbetsbrist används på.
47

  

 

Först väljer Glavå att förklara hur begreppet arbetsbrist utgör ett äkta rekvisit som 

förekommer i regler om turordning, företrädesrätt, förhandlingsskyldighet mm. 

Detta återfinns i bl.a. 22 § första stycket anställningsskyddslagen: ”Vid 

uppsägning på grund av arbetsbrist skall arbetsgivaren iaktta följande 

turordningsregler”. I 25 § första stycket och 29 § i samma lag finns fler 

bestämmelser där termen arbetsbrist utgör ett rekvisit ifråga om en arbetstagares 

företrädesrätt vid uppsägning på grund av arbetsbrist samt arbetsgivarens 

skyldighet att förhandla före ett sådant uppsägningsbeslut.
48

 Termen arbetsbrist 

återfinns även i ett flertal paragrafer som ett äkta rekvisit, bland annat i 8 § första 

stycket förtroendemannalagen (1974:358) där arbetsbrist ger ett särskilt rättsskydd 

för fackliga förtroendemän i samband med driftinskränkningar. Även i 

medbestämmandelagen (1976:580) 13 § samt 15 § andra stycket finns begreppet 

arbetsbrist som ett rekvisit. Den tidigare paragrafen beskriver arbetsgivarens 

skyldighet att förhandla med icke kollektivavtalsbundna arbetstagarorganisationer 

i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist. Den senare beskriver 

arbetsgivarens skyldighet att skriftligen underrätta arbetstagarorganisationen inför 

ett beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist.
49

 

 

Glavå fortsätter att förklara att arbetsbrist kan utgöra ett oäkta rekvisit i 7 § LAS. 

Bestämmelsen föreskriver att en uppsägning skall vara sakligt grundad, som 

således blir rekvisitet. Enligt Glavå, som efter en analys av rättskällornas 

hantering gällande frågan om arbetsbrist och kravet på saklig grund, är det tydligt 

att resonemanget sker på ett sätt som får begreppet arbetsbrist att uppfattas som ett 

rekvisit även i denna paragraf.
50

 

 

Enligt juristen Tommy Iseskog torde den enklaste definitionen på arbetsbrist vara 

att det är brist på arbete, att det inte finns tillräckligt med arbetsuppgifter för de 

anställda. Dock är begreppet mer vidsträckt än så. Arbetsdomstolen har klarlagt 

att begreppet arbetsbrist i stort sett är alla typer av uppsägningar som inte hänför 

sig till arbetstagaren personligen. Arbetsbrist kan även uppkomma om det finns 

brist på kapital, ägarintresse, lönsamhet eller om organisationen har ett behov av 

att bli mer kostnadseffektiv. Dessa orsaker anser Iseskog är mer förekommande än 
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att det skulle vara brist på just arbetsuppgifter.
51

 Glavå ser kritiskt på den 

terminologi som används i rättskällorna och han menar att det finns skillnader i 

vardagsspråket och i det juridiska språket i fråga om begreppet arbetsbrist. Han 

menar att i vardagsspråket har termen arbetsbrist innebörden att det föreligger 

brist på arbetsuppgifter, som även Iseskog ovan nämner. När det istället används 

juridiskt kan det skapa upprördhet bland arbetstagare som blir uppsagda trots att 

det finns mängder med arbetsuppgifter att utföra. I rättsliga sammanhang betyder 

arbetsbrist, liksom i det vardagsspråkliga, brist på arbetsuppgifter men kan även 

bero på företagsekonomiska skäl eller omorganiseringar etc.
52

  

 

Glavå menar att man kan använda arbetsbrist som en samlingsbeteckning och att 

syftet är att skapa ett begrepp till sådana uppsägningsgrunder som alla kan hänföra 

till verksamheten. I doktrin är det vanligt förekommande att saklig grund får en 

uppdelning i fråga om arbetsbrist och personliga förhållanden. Glavå menar att 

termen arbetsbrist innefattar flera olika begrepp vilket i sig skapar ett 

schabloniserat synsätt i fråga om vad som ska anses vara arbetsbrist och kravet på 

saklig grund. Det är inte alltid självklart, när en domstol ska bestämma om 

arbetsbrist föreligger, om det är ett rekvisit som är uppfyllt eller om det är ett 

rättsfaktum som är bevisat, anser Glavå.
53

  

 

Begreppet arbetsbrist bygger även på LAS grundantaganden om att en 

arbetsgivare har rätt att på egen hand besluta om sin verksamhet. Han bestämmer 

vilken inriktning verksamheten ska ha och även vilket behov av arbetskraft han 

anser behövs för att driva verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Iseskog 

menar att dessa förutsättningar styr sedan de rättsprinciper som gäller vid 

uppsägningar som hänför sig till arbetsbrist. Med tanke på arbetsgivarens 

förutsättningar, dvs. arbetsgivarens arbetsledningsrätt, är det även denne som 

avgör vilka förändringar som ska göras i verksamheten. Man brukar tala om att 

arbetsgivaren har en företagsekonomisk eller verksamhetsekonomisk anledning att 

förändra företaget. Inom den offentliga sektorn är det istället politiska beslut som 

tas av regering och riksdag som styr vilka tillgångar som ska finnas till 

verksamhetens förfogande. På så sätt innehåller begreppet arbetsbrist mer än bara 

brist på arbetsuppgifter. När en arbetsgivare vill ändra sin verksamhets inriktning 

och innehåll på grund av företagsekonomiska skäl så kommer den ändringen 

förmodligen även leda till arbetsbrist. 
54

 

 

3.2 Tidig reglering kring turordning  
Innan proposition 1973:129 till 1974 års LAS röstades igenom hade arbetsgivaren 

inte någon skyldighet att ta hänsyn till några turordningsregler vid uppsägning på 

grund av arbetsbrist om det inte fanns reglerat i avtal eller i lag. Det enda som 

fanns reglerat i lag gällande turordningsregler var att de som blivit uppsagda på 

grund av arbetsbrist hade sex månader efter sin uppsägning rätt till företräde till en 

ny anställning hos samma arbetsgivare. För att få rätt till företräde behövdes dock 

tillräckliga kvalifikationer till det arbete tjänsten gällde.
55
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Innan lagen om anställningsskydd kom att gälla fanns däremot ett huvudavtal 

mellan LO och dåvarande SAF, som skulle ses som en rekommendation. Denna 

rekommendation behandlade huruvida arbetsgivaren skulle bete sig i en situation 

där arbetstagare skulle sägas upp på grund av arbetsbrist. Huvudavtalet angav att 

vid dessa uppsägningar hade arbetsgivaren rätt att ta hänsyn till de anställdas 

lämplighet och skicklighet vid skapandet av turordningen. Endast i de fall där två 

arbetstagare hade likvärdiga kvalifikationer skulle anställningstiden vara den 

avgörande faktorn. I proposition 1973:129 diskuterades följderna av huvudavtalet 

och de kom fram till att huvudavtalet fått vissa grupper på arbetsmarknaden att 

slås ut, bl.a. äldre och handikappade. Detta var en utav anledningarna till att 

åtgärder var tvungna att vidtas och att arbetsgivarens fria uppsägningsrätt skulle 

behöva begränsas.
 
Det nya förslaget innebar att anställningstiden skulle vara den 

avgörande faktorn som avgjorde vem som kom att få avsluta sin anställning och 

vem som fick ha sin anställning kvar. Dåvarande SAF var till en början ovän med 

det nya förslaget och ville istället att förslaget skulle överensstämma med deras 

huvudavtal, där hänsyn istället skulle tas till en arbetstagares skicklighet och 

lämplighet vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Men precis som LO och TCO 

valde SAF att till slut ansluta sig till det nya förslaget.
56

 

 

3.3 Turordningsreglernas utveckling 
I proposition 1973:129 presenteras en undersökning gjord av AKU, 

arbetskraftsundersökningarna, gällande arbetslösheten år 1970 - 72. I statistiken 

kan vi tydligt se att ju äldre man är desto mindre är risken att bli av med sitt 

arbete, men om du som äldre skulle förlora ditt jobb tar det betydligt längre tid att 

få en ny anställning.
57

 

 

En utav de viktigare förändringarna genom det nya förslaget var att arbetsgivarens 

fria uppsägningsrätt skulle begränsas när det gäller uppsägning av äldre 

arbetstagare och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Äldre arbetstagare 

skulle skyddas på så vis att lång anställningstid skulle generera i ett tryggare 

skydd. Arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga som genom arbetsgivaren eller 

staten fått särskilda åtgärder skulle särskilt skyddas vid uppsägningar som 

hänfördes till arbetsbrist.
58

   

 

I proposition 1973:129 framgår det att den nya lagen om anställningsskydd borde 

innehålla regler om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist. De 

bedömde att turordningen skulle koncentreras till att skydda de arbetstagare som 

behövde få ett stakare skydd ute på arbetsmarknaden. För att de skulle uppnå detta 

mål framhävs i propositionen att turordningen skulle bestämmas utefter en 

arbetstagares anställningstids längd eller ålder.
59

 I proposition 1981/82:71 

framhölls även att om en arbetstagares duglighet och lämplighet skulle avgöra 

turordningen kommer det i huvudsak gynna arbetstagare som inte främst var i 

behov av det särskilda skyddet.
60
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I propositionen till 1974 års LAS framförs att det är viktigt att innehållet i 

propositionen inte får den effekten att en arbetstagare får företrädesrätt till ett 

arbete denne inte kan sköta. Så om arbetstagaren efter en nedskärning ska få 

stanna kvar på arbetsplatsen krävs det att arbetstagaren uppfyller vissa villkor. 

Antingen att få ha kvar sina arbetsuppgifter eller att han har tillräckliga 

kvalifikationer för det nya arbetet han erbjuds.
61

  

 

3.3.1 Turordningsreglernas allra första utformande  
Turordningsreglerna i 22 § lagen om anställningsskydd kom att gälla då 

proposition 1973:129 blev genomröstad. Den allra första regeln gällande 

turordningen gick ut på samma princip som än idag gäller; en arbetstagares plats i 

turordningen bestäms utefter dennes anställningstid, och i de lägen då två personer 

har lika lång anställningstid har arbetstagare med en högre levnadsålder förtur. 62  

 
”Vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vid permittering skall arbetsgivaren 

iakttaga följande turordningsregler. 

     Arbetstagares plats i turordning bestämmes med utgångspunkt från hans 

sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre 

anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid 

lika anställningstid ger högre levnadsålder företräde. Kan arbetstagare endast efter 

omplacering beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren, gäller som förutsättning för 

att han skall ges företräde att han har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta 

arbetet. 

     Vid beräkning av anställningstid skall arbetstagare tillgodoräknas en extra 

anställningsmånad för varje anställningsmånad som han har påbörjat efter det att han 

har fyllt 45 år. Sammanlagt får arbetstagare tillgodoräknas högst 60 sådana extra 

anställningsmånader. 

     Har arbetsgivaren flera driftsenheter, fastställes turordning för varje driftsenhet 

för sig. Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal, fastställes 

särskild turordning för varje avtalsområde. Finns i sådant fall flera driftsenheter på 

samma ort skall, om arbetstagarorganisation begär det senast vid överläggning om 

turordningen, inom organisationens avtalsområde fastställas gemensam turordning 

för samtliga driftsenheter på orten.”
63

 

 

En skillnad vi kan se från dagens lagstiftning var att arbetstagare som fyllt 45 år, 

fick för varje anställningsmånad en extra anställningsmånad men dock fanns en 

begränsning på max 60 sådana extra anställningsmånader.
 64

 Anledningen till att 

lagstiftarna valde att ytterligare skydda de äldre arbetstagarna berodde på att yngre 

hade i snitt lättare att få en ny anställning efter att ha blivit av med sin nuvarande. 

För att då kunna höja anställningstryggheten för äldre arbetstagare, som påbörjat 

en ny anställning på ett företag där en nedskärning förväntas uppstå, så kom denna 

regel att gälla där beräkningen av deras sammanlagda anställningstid räknades på 

ett mer fördelaktigare sätt.
65

   

 

Reglerna kring hur utformningen av turordningskretsarna skulle se ut hade i 1974 

års LAS liknande formulering som idag. De turordningskretsar som bildades 

ordnades efter varje driftsenhet och kollektivavtalsområde. Om det på samma ort 

fanns fler driftsenheter inom organisationens avtalsområde, så skulle 
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turordningskretsarna på begäran av arbetstagarorganisationen, gälla samtliga 

driftsenheter på orten där arbetsbristen befann sig.
66

 Propositionen angav att 

tidigare har bestämmelserna om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist 

endast reglerats i kollektivavtal.
67

 

 

3.3.2 Diskussion mellan LO och SAF under arbetet till 1982 års LAS  
Arbetsgivarsidan krävde, under pågående arbete till 1982 års lag i 

anställningsskyddskommittén, att ändringar skulle ske i de turordningsregler som 

förelåg i 1974 års anställningsskyddslag. De ville skapa ökad möjlighet att beakta 

enskildas duglighet och lämplighet i enskilda fall och avgränsa 

turordningskretsarna till att gälla arbetstagare med i huvudsak jämförbara 

arbetsuppgifter, vilket redan skett på det statliga området.
68

 Arbetstagarsidan å sin 

sida krävde att turordningskretsarna skulle utvidgas till att också innefatta andra 

driftenheter, tillhörande andra företag inom samma koncern, än enbart den där 

arbetsbristen uppkommer. Motiven till de olika kraven var att det vid 

arbetsbristsituationer fanns ett intresse från arbetsgivaren att ha kvar arbetstagare 

som var mest effektiva och lämpliga. Detta stod i kontrast med 

anställningsskyddslagens syfte, vilket var att skapa trygghet i anställningen främst 

för de äldre arbetstagarna samt vissa andra grupper av arbetstagare. Dock 

behövdes det ske en avvägning mellan de olika intressena både på kort- och 

långsikt. Anställningstrygghet kan inte skapas om det i ett företag sker 

driftinskränkningar och företaget inte hinner återställa organisationen. För att det 

överhuvudtaget ska bli möjligt måste företaget ha kvar arbetstagare med särskild 

kompetens eller betydelse. Om en arbetsgivare ville utnyttja denna möjlighet var 

han tvungen att förhandla med arbetstagarorganisationen och träffa en lokal 

överenskommelse om en så kallad avtalsturlista. Från arbetsgivarens sida har dock 

detta tillvägagångssätt inte varit framgångsrikt, då överenskommelse sällan 

uppnås.
69

 

  

I propositionen lade SAF fram ett förslag att utöka regeln om turordning i 22 § 

LAS, vilket skulle innebära att om det finns särskilda skäl, skall arbetsgivaren ha 

möjlighet att ge företräde åt arbetstagare som är att anse som en nyckelperson. En 

arbetstagare som är nödvändig för företaget och med särskilt yrkeskunnande, 

särskild lämplighet eller särskild kapacitet. 
70

 Ett ytterligare förslag från SAF om 

ändring i 22 § anställningsskyddslagen handlar om att turordningskretsarna skulle 

utökas med en regel som innebär att en ”särskild turordning fastställs inom 

driftsenheten och avtalsområde för de arbetstagare som har i huvudsak jämförbara 

arbetsuppgifter”. Det sistnämnda skulle tolkas som arbetsuppgifter som i stort har 

liknande innehålla och inriktning.
71

 Syftet med den nya turordningskretsregeln var 

även att motverka de omfattande omplaceringar som 1974 års LAS medförde. 

Sådana situationer är effektivitetssänkande och ofta svåra att verkställa och skapar 

även en spänning mellan arbetstagargrupper i verksamheten. SAF påpekade att 
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denna lösning med att använda i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter när man 

fastställde turordningen har valts i den statliga turordningsförordningen.
72

 

 

Arbetstagarsidan hade åsikter om SAF:s förslag och menar att det måste finnas en 

förutsebarhet gällande de avvikelser som kan komma att utnyttjas och att detta 

skapas genom förhandling och överenskommelser med arbetstagarorganisationen. 

De menade att SAF:s förslag inte kunde accepteras då det fanns risk till en 

minskad trygghet i anställningsskyddet för den äldre arbetstagaren.
73

  

 

Lagstiftaren hade utifrån diskussionen ovan valt att i propositionen lägga fram 

sina egna förslag på ändringar i lagen. Liksom arbetsgivar- och arbetstagarsidan 

hade lagstiftaren ingen avsikt att ändra grundsyftet med lagen vilket är att främst 

att skapa ett skydd för äldre arbetstagare och arbetstagare med nedsatt 

arbetsförmåga. Däremot har lagstiftaren kunnat urskilja att ”sist in, först ut” -

principen inte är fullständigt tillämpbar och bör inte heller vara det. Jämkningar 

har gjorts i lagen för att skapa ökat skydd för äldre och arbetstagare med nedsatt 

arbetsförmåga. Att turordningsreglerna gjorts dispositiva var för att skapa 

möjligheter för arbetsgivaren att kunna beakta andra faktorer än anställningstidens 

längd i vissa situationer. På den privata arbetsmarknaden har även denna 

möjlighet utnyttjats genom att kollektivavtal har träffats. Främst gäller det 

kollektivavtal där arbetsplatsens parter har fått befogenhet att på egen hand 

fastställa avtalsturlistor. Inom den statliga arbetsmarknaden finns särskilda 

författningsbestämmelser inom detta. Lagstiftaren kunde se stora risker med det 

förslag som SAF lade fram, han menade att det kunde skapa en urholkning av 

anställningsskyddet om arbetsgivarens subjektiva bedömning ska avgöra vilka 

arbetstagare som är av särskild betydelse.
 74

 

 

3.3.3 Ändringar i turordningsreglerna fram till idag 

När 1974 års LAS kom att gälla fick lagen mycket kritik och kritiken kom i 

synnerhet från arbetsgivarens håll. 1976 tillsattes en kommitté som hade i uppgift 

att se över den dåvarande lagen och framföra ett förslag. Deras förslag röstades 

igenom 1982 och genom beslutet fick vi en ny anställningsskyddslag.
75

  

 

Lag (1982:80) om anställningsskydd är idag fortfarande gällande och när den nya 

lagen trädde i kraft år 1982 hade den 1974 års lag som grund.
76

 I 1982 års lag 

hade det enbart skett små förändringar i 22 § LAS som i praktiken fick betydelse 

för turordningsreglerna. Den ena förändringen innebar att en 

arbetstagarorganisations begäran om gemensam turordning för samtliga 

driftsenheter på samma ort skulle göras senast vid förhandling enligt 29 § LAS, så 

kallad primär förhandling. Enligt 1974 års lag kunde denna begäran ske senast vid 

överläggning om turordning.
77

 Den andra förändringen innebar att regeln om extra 

anställningsmånader i 22 § fördes över till 3 § andra stycket i lagen om 

anställningsskydd, vilket endast gjordes i syfte att förenkla lagtexten.
78

 Utöver 
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denna förändring hade endast en språklig bearbetning av turordningsreglerna på 

grund av arbetsbrist skett.
79

  

 

Nästa förändring i lagen kom redan år 1984 då nya regler gällande avtal vid 

undantag från turordningsreglerna för äldre arbetstagare blev giltiga.
80

 Reglerna i 

den första anställningsskyddslagen tillkom för att skydda de äldre arbetstagarna 

som oftast fick lida mest vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Då reglerna 

kring turordning var dispositiva kunde facket och arbetsgivaren träffa ett 

kollektivavtal där avsteg från lagens regler kunde göras. Vid slutet av 70-talet och 

i början av 80-talet hade man stora problem där i första hand allt fler äldre sades 

upp vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Denna problematik hade sin bakgrund 

i fackets och arbetsgivarens överenskommelse om avtalsturlistor, där de äldre 

oftast var de som hamnade längst ner på listan för att sedan sägas upp. De 

arbetstagare som var minst 58 år och 3 månader och som blev uppsagda fick 

ersättning från arbetslöshetskassa för att sedan vid 60 års ålder förtidspensioneras 

på grund av arbetsmarknadsskäl. Alla dessa personer som förtidspensionerades 

hade ökat kraftigt de senaste åren vilket innebar en mycket stor kostnad för staten 

och de var tvungna att göra något åt denna problematik.
 81

   

 

För att en arbetsgivare tillsammans med facket skulle kunna göra ett avsteg från 

lagens regler gällande turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist, alltså 

upprätta en så kallad avtalsturlista, fördes nu in en regel där det krävdes att facket 

på central nivå lämnade ett samtycke till uppsägningarna. Syftet med denna 

ändring var att förhindra att så många äldre sades upp samt att öka det centrala 

fackets inflytande över äldreavgångarna
82

 och förslaget trädde i kraft 1 juli 1984.
83

 

 

Våren 1993 kom ytterligare en förändring. Arbetsrättskommittén lade fram ett nytt 

betänkande kring anställningsskyddslagen där de nya förslagen skilde sig avsevärt 

från 1982 års lag. Betänkandet fick mycket kritik, främst från arbetstagarsidan, 

vilket ledde till att regeringen valde att endast presentera några av de förslagen i 

propositionen under hösten 1993.
84

 Förändringen gav arbetsgivaren möjlighet att 

innan turordningen skulle bestämmas, kunna undanta två personer av 

nyckelfunktion för verksamheten. I propositionen nämns att ändringen riktar sig 

främst till småföretagare men kan även ge utslag på stora arbetsplatser. Syftet 

bakom den nya regeln var att minska på de tvister där arbetsgivaren försöker 

behålla vissa enskilda anställda.
85

 Dock fick denna regel inte befinna sig i 

lagstiftningen speciellt länge, då den år 1995 röstades bort genom proposition 

1994/95:76.
86

  

 

År 1997 röstades proposition 1996/97:16 igenom där regeringen föreslog att ett 

avtal som avviker från turordningsreglerna inte längre behöver ha kvar det krav på 

att avtalet ska ha slutits på central nivå.
87

 Anledningen till denna förändring 
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berodde på att de flesta centrala fack redan delegerat ut rätten till de lokala facken 

att göra avvikelser från lagens regler. Dessutom nämns i propositionen att 

samtliga LO-förbund har redan avtal som tillåter avvikelser från 

turordningsreglerna. Regeringen menade på att de fackliga organisationerna finns 

till för arbetstagarna och värnar om deras intresse och bör på så sätt ges mer 

möjlighet till att träffa lokala avtal med avvikelser från lagen för att kunna anpassa 

lagreglerna till den situation som råder inom just deras bransch.
88

 Ytterligare en 

anledning till att ta bort kravet berodde även på att vid införandet av kravet var 

syftet med regeln att minska äldreavgångarna. Dock togs möjligheten att beviljas 

förtidspension på grund av arbetsmarknadsskäl bort år 1991. Regeringen ansåg att 

då skälen som låg bakom kravet nu inte längre var aktuellt, kunde regeln nu 

upphävas
89

 och ändringen trädde i kraft 1 januari 1997.
90

  

 

Efter regeringsskiftet vid hösten 1994 så beslutade riksdagen att, precis som vi 

ovan nämnt, ta bort den undantagsregel som innebar att arbetsgivaren hade rätt att 

undanta två personer som hade en nyckelfunktion för verksamheten innan 

turordningen fastställts. Efter denna förändring fick arbetsmarknadsutskottet flera 

gånger ta ställning till olika förslag om ändringar i turordningsreglerna. Våren 

1999 motionerade flertalet partier om förändringar i turordningsreglerna och 

genom betänkandet 1998/99: AU8 från arbetsmarknadsutskottet fick regeringen i 

uppdrag att utan dröjsmål återkomma till riksdagen med ett förslag till ändring av 

turordningsreglerna. Förslaget resulterade i proposition 1999/2000:144. I 

propositionen föreslås att arbetsgivaren, vid upprättandet av turordning vid 

uppsägning på grund av arbetsbrist, ska ges rätt att undanta högst två arbetstagare 

oavsett antalet anställda. Arbetsmarknadsutskottet ansåg däremot i betänkande 

2000/01: AU4 att regeln behövde begränsas och ta sikte på mindre företag och 

därför begränsades regeln till att endast gälla arbetsgivare med högst tio 

anställda.
91

 Utskottet menade att turordningsregler för små företag inte alltid 

behöver vara desamma som för stora. Man ville främja tillväxten av småföretag 

och öka deras möjligheter att anställa kompetent personal utan att vara oroliga att 

de är de första som får lämna arbetsplatsen vid en arbetsbrist.
92

 Riksdagen valde 

att följa utskottets förslag och de båda ändringarna, det vill säga undantagsregeln 

samt dess omfattning, trädde i kraft samtidigt den 1 januari 2001.
93

 

 

I och med proposition 2006/07:111 beslutades det att arbetstagare inte längre 

skulle få tillgodoräkna sig extra anställningsmånader efter 45 fyllda år vid 

beräkning av den sammanlagda anställningstiden vid turordning upprättad på 

grund av arbetsbrist. Skälen till regeringens förslag i denna proposition berodde 

till stor del på att regeln diskriminerade yngre arbetstagare i förhållande till äldre. 

Regeringen menade även att regeln kunde ha negativa effekter på 

arbetsmarknadens rörlighet och även påverka arbetsgivarens beslut negativt när 

det rör sig om att anställa äldre arbetskraft. I och med dessa skäl så menade 
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regeringen att regeln skulle avskaffas
94

 och förändringen av regeln trädde i kraft 1 

juli 2007.
95

 

 
”Vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall arbetsgivaren iaktta följande 

turordningsregler. 

     Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare 

oavsett antalet turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt 

arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta 

verksamheten. Vid beräkningen av antalet arbetstagare hos arbetsgivaren 

bortses från arbetstagare som avses i 1 § . Den eller de arbetstagare som 

undantas har företräde till fortsatt anställning. 

     Har arbetsgivaren flera driftsenheter, fastställs en turordning för varje 

enhet för sig. Enbart den omständigheten att en arbetstagare har sin 

arbetsplats i sin bostad medför inte att den arbetsplatsen utgör en egen 

driftsenhet.  Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal, 

fastställs en särskild turordning för varje avtalsområde. Finns det i ett sådant 

fall flera driftsenheter på samma ort, skall inom en arbetstagarorganisations 

avtalsområde fastställas en gemensam turordning för samtliga enheter på 

orten, om organisationen begär det senast vid förhandlingar enligt 29 §. 

     Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med 

utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos 

arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför 

arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre 

ålder företräde. 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.”
96

 

 

I och med alla de förslag och ändringar har dagens turordningsregler denna 

utformning.  

 

3.4 Turordningskretsar  
 

3.4.1 Driftsenhet och ort 

Omfattningen och utformningen av turordningskretsarna är en grundläggande del 

för anställningsskyddet och även för den skyddsfunktion som turordningsreglerna 

har vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.
97

 När 1974 års LAS kom att gälla 

fick vi regler gällande hur olika turordningskretsar skulle ordnas där 

driftsinskränkningen skulle ske. Arbetsgivare med flera driftsenheter ska 

bestämma enskilda kretsar för varje driftsenhet. Med driftsenhet menas företag 

som ligger inom samma byggnad eller samma inhägnade område, exempelvis en 

fabrik eller en butik. Om däremot arbetsgivaren har fler driftsenheter på en och 

samma ort ska turordningen, på arbetstagarorganisationens begäran, ordnas 

gemensamt för dessa arbetstagare. En sådan begäran kan endast ske av 

avtalsslutande förbund eller av en lokal arbetstagarorganisation inom sådant 

förbund.
98

 

 

I AD 1993 nr 99 ges driftsenhet en tolkning av arbetsdomstolen. Domstolen ansåg 

att lagstiftarens syfte med begreppet driftsenhet var att driftsinskränkningar inte 
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skulle få konsekvenser utanför orten. Vilket betyder att turordningskretsarna inte 

skulle kunna vidgas till att inkludera mer än en och samma ort. Arbetsdomstolen 

har i fallet AD 1988 nr 32 dömt att en arbetstagare som hade sitt kontor inrättat i 

dennes villa på en ort och som var den fasta utgångspunkten för arbetet men som 

var underordnat ett distriktskontor på annan ort utgjorde en egen driftsenhet. 

Arbetsdomstolen lade stor vikt vid de geografiska förhållanden, istället för 

arbetsplatsens storlek.  

 

I AD 1984 nr 4 har innebörden av begreppet ”ort” tolkats utifrån lagtexten. 

Arbetsdomstolen menar att lagtexten inte ger en klar och tydlig definition av 

begreppet, men anser det fördelaktigt med hänsyn till den situation det handlar om 

och den geografiska placeringen som råder. Domstolen har utifrån förarbetena till 

lagen dragit slutsatsen att lagstiftaren menar att ”ort” inte ska tolkas vidsträckt 

eller mer begränsat. Domstolen har i AD 1993 nr 99 dömt att begreppet ”ort” är 

orter med sammanhängande bebyggelse- och befolkningsstruktur samt att de 

tillhör samma kommun. 

 

Turordningsreglerna har utsatts för en hel del kritik gällande principen ”sist in, 

först ut” och även turordningskretsarnas utformning har kritiserats. Om det sker 

en inskränkning av kretsarnas omfattning resulterar det i en påverkan av reglernas 

skyddsfunktion. Glavå kan se en problematik i turordningskretsarnas utformning 

då de endast beaktar fysiskt/geografiska och fackliga förhållanden och inte så 

kallad organisatoriska eller funktionella samband.
99

 

 

3.4.2 Avtalsområde 

När man fastställt de olika driftsenheterna ska ytterligare en indelning utföras. Är 

arbetsgivaren bunden av olika kollektivavtal, ska driftsenheterna delas upp i de 

olika kollektivavtalsområdena.  Detta innebär att arbetare och tjänstemän inom 

varje driftsenhet kommer att hamna i olika kretsar.
100

   

 

När regeln kom att gälla, redan vid 1974 års anställningsskyddslag, fanns ett 

tydligt syfte bakom den. Lagstiftaren ansåg att det skulle vara svårt att skapa en 

regel där arbetstagarna skulle delas upp i yrkeskategorier då förhållandena på 

arbetsmarknaden ändras hela tiden. Det skulle även vara svårt att tolka de olika 

yrkeskategorierna när det kommer till den praktiska tillämpningen. Lagstiftaren 

menade att en sådan snäv indelning inte alls skulle fungera, istället föreslogs att 

turordningen skulle bestämmas efter varje avtalsområde för sig. På så vis skulle 

även regeln bli lättare att tillämpa i praktiken.
101

 Men det är inte den fackliga 

tillhörigheten eller kompetensen som avgör vilken turordningslista en arbetstagare 

kommer att hamna in, utan det handlar snarare om vilka arbetsuppgifter 

arbetstagaren har.
102

  

 

3.4.3 Tillräckliga kvalifikationer 

Om en arbetsbristsituation skulle infalla är arbetsgivaren skyldig, att inom 

turordningskretsen, bereda fortsatt arbete för en arbetstagare med längre 

anställningstid framför en arbetstagare med kortare anställningstid. Det kan till 
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och med innebära att arbetsgivaren är tvungen att säga upp den arbetstagaren med 

kortare anställningstid för att den med längre anställningstid har rätt till fortsatt 

arbete.
103

 Men precis som det står i 22 § fjärde stycket så får endast arbetstagaren 

med längre anställningstid efter omplacering rätt att stanna kvar endast om denne 

uppfyller de kvalifikationer som krävs för den nya tjänsten.
104

  

 

I propositionen till 1974 års LAS, finns ett exempel på det nyss ovannämnda 

läget:  

 
”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 han få stanna, om inte någon av de åtta tidigare anställda har 

dessa yrkeskunskaper.”
105

 

 

Regeln i 22 § fjärde stycket kan alltså få den praktiska innebörden att en 

arbetstagare med längre anställningstid skulle få stå tillbaka för en arbetstagare 

med kortare anställningstid om den förstnämnde måste omplaceras för att få ett 

fortsatt arbete och att han saknar kvalifikationer, som då istället arbetstagaren med 

kortare anställningstid uppfyller. Men om ingen omplacering behöver ske är det 

fortfarande anställningstiden som är avgörande utan att pröva arbetstagarnas 

färdigheter. Dessutom är arbetsgivaren i första han tvungen att utnyttja, om det nu 

skulle finnas, den möjlighet att fortsätta verksamheten utan att omplacera den 

arbetstagare som har företräde till fortsatt anställning. Däremot kan regeln få den 

praktiska betydelsen att istället omplacera annan arbetstagare med tillräckliga 

kvalifikationer även om han skulle kunna hänvisa till en längre anställningstid.
106

 

 

I AD 1978 nr 84 tydliggör domstolen att ”turordningsreglerna inte tillåter en 

arbetsgivare att med avvikelse från lagens turordning välja den mest kvalificerade 

av två arbetstagare vid en uppsägnings i en arbetsbristsituation”. I AD 1993 nr 

104 konkretiserar domstolen att bestämmelsen om tillräckliga kvalifikationer inte 

var tillämpbar då det inte förelåg någon omplaceringssituation och att 

arbetsgivarens mening var att ha kvar den mest kvalificerade av två arbetstagare. 

 

Det är arbetsgivaren själv som bestämmer vilka kvalifikationer som krävs för en 

viss befattning. I förarbeten till lagen nämns dock att det inte får ställas högre krav 

på kvalifikationer vid en omplaceringsskyldighet, än vad som skulle göras vid en 

nyanställning.
107

 

 

Då arbetsgivaren själv bestämmer hur arbetet ska läggas ut, är det av stor vikt att 

se till att turordningskretsarna förhindrar arbetsgivaren att få igenom ett motiverat 
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driftinskränkningsbeslut som skulle åsyfta specifikt vissa anställda eller framkalla 

en olämplig arbetssituation för dessa anställda. Glavå menar att utrymmet för en 

arbetsgivare att påverka turordningskretsarna blir mindre, desto större 

turordningskretsarna görs.
108

  

 

3.4.4 Arbetstagarens plats i turordningen 

Huvudprincipen i turordningsreglerna är som tidigare nämnts att arbetstagare med 

längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare 

anställningstid, det är alltså en arbetstagares totala anställningstid hos en 

arbetsgivare som avgör dennes plats i turordningen.
109

 Då arbetstagarens plats i 

turordningen är beroende av dennes anställningstid är det nu av stor vikt att 

förklara vad som egentligen menas med anställningstid.  

 

Enligt proposition 1973:129 till 1974 års LAS nämns att anställningstid är all 

anställningstid inom samma företag. Anställningstid är även den sammanlagda 

tiden inom olika avtalsområden,
110

 det spelar således ingen roll inom vilket 

avtalsområde arbetstagaren varit anställd när beräkningen görs av 

anställningstiden. Om en anställd som arbetat på arbetarområdet senare byter till 

tjänstemannasidan, får denne tillgodoräkna sig anställningstiden från båda 

avtalsområdena vid beräkning av den sammanlagda anställningstiden. Glavå 

menar att arbetsgivaren bör ha i åtanke att en oerfaren tjänsteman följaktligen kan 

ha längre sammanlagd anställningstid än en erfaren och alltså ha företräde. Dock 

leder det till att den effekt kollektivavtalsområdenas indelning är menad att ha, får 

i praktiken en helt annan. Om till exempel en person har övergått från arbetar- till 

tjänstemannaområdet och på grund av det hamnat längst ner på turordningslistan 

så har denne ingen möjlighet att kräva att få bli omplacerad till sitt tidigare 

avtalsområde. Inte ens om den anställda har tillräckliga kvalifikationer och längst 

anställningstid. Glavå ifrågasätter om denna effekt stämmer överens med 

turordningsreglernas syfte att vara rättvis.
111

 

 

Arbetstagarens plats i turordningslistan avgörs med utgångspunkt i dennes 

sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren på uppsägningsdagen. När 

anställningstiden är bestämd placeras arbetstagarna på en turordningslista utefter 

anställningstidernas olika längd. Den som har kortast anställningstid blir den som 

först får sägas upp, vid lika lång anställningstid ger högre ålder företräde. Men 

som vi tidigare nämnt är inte alltid anställningstiden endast den slutliga faktorn 

som avgör vart på listan arbetstagaren hamnar, eftersom tillräckliga 

kvalifikationer har en stor betydelse.
112

  

 

3.4.5 Arbetsgivarens rätt att undanta två personer  

En undantagsregel förelåg under 1994, som innebar att reglerna kring 

turordningskretsarna inte var absoluta. Undantagsregeln gav arbetsgivaren 

möjlighet att undanta två personer som arbetsgivaren ansåg var av särskild 

betydelse för verksamheten. Det gick inte att göra någon verklig prövning av 
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undantagen och de fackliga organisationer riktade stark kritik mot denna 

undantagsregel. Arbetsgivaren avgör på egen hand om det föreligger arbetsbrist 

och att det skydd och den trygghet som finns för arbetstagaren i dessa 

förhållanden, är att arbetsgivaren inte ska kunna välja fritt vilka som ska sägas 

upp och vilka som ska vara kvar i verksamheten. Mot denna bakgrund upphävde 

Socialdemokraterna denna undantagsregel när de återtog makten 1994.
113

 

 

Riksdagen beslutade våren 1999, då de borgerliga partierna hade makten, att ge 

regeringen i uppdrag att lägga fram ett förslag på undantag från 

turordningsreglerna. Det var inte populärt men de lades trots det fram ett förslag 

om undantag. Glavå väljer att i detta sammanhang understryka att det vid samma 

tidpunkt lades fram ett förstag till riksdagen om förstärkning av 

turordningsreglerna.
114

 Ett förslag som handlande om att ge arbetstagare med sin 

arbetsplats i sin bostad ett starkare skydd.
115

 Detta kommer vi dock inte behandla i 

denna uppsats. 

 

Det uppdraget som riksdagen gav till regeringen, innebar en undantagsregel som 

enbart skulle omfatta företag med högst tio anställda. Motivet var att minska 

risken att skapa regler för småföretagare som skulle innebära ett hinder för 

tillväxten, men regeringen valde dock att inte avgränsa undantagsregelns räckvidd 

till småföretagare. De ansåg det vara en olämplig avgränsning och att det skapar 

stort utrymme för arbetsgivaren att göra en skönsmässig bedömning.
116

 

Regeringens proposition antogs inte av arbetsmarknadsutskotten, istället antogs en 

motion från de borgerliga partierna och Miljöpartiet som var jämförbar med det 

tidigare nämnda uppdraget från riksdagens till regeringen. Den lydelse i 22 § LAS 

som gavs den 1 januari 2001, är idag fortfarande aktuell. Till skillnad från 

regeringens förslag finns en märkbar skillnad, att arbetsgivarens beslut i regel inte 

kan överprövas rättsligt. Arbetsmarknadsutskottet ansåg att om undantagsregeln 

skulle få någon praktiskt betydelse, var det nödvändigt att någon överprövning 

inte skulle vara möjlig.
117

 

 

Om undantagsregelns innehåll och spelrummet för rättslig överprövning av 

arbetsgivarens nyttjande av undantagsregeln, yttras i AD 2005:32. Domen klargör 

att reglerna kring turordningen ska innebära att anställningstidens längd i första 

hand bestämmer turordningen och att anställda med längre anställningstid har 

företräde framför de med kortare anställningstid. Arbetsgivarens möjlighet att 

utnyttja undantagsregeln för att behålla vissa nyckelpersoner, gäller på 

arbetstagare som enligt arbetsgivaren är av särskild betydelse för den fortsatta 

verksamheten. Detta var en ändring i den föreslagna lagtexten, proposition 

1999/2000:144, som skedde under riksdagsbehandlingen då det tidigare gällde 

arbetstagare som var av särskild betydelse. Arbetsgivarens beslut om vilka som 

ska undantas ska enligt ett uttalande i utskottsbetänkandet inte utsättas för rättslig 

överprövning. Inte vare sig det handlar om arbetsgivarens urval med stöd av 

undantagsregeln eller av en uppsägning som blir följden efter arbetsgivarens 

utnyttjande av att behålla nyckelpersoner. Det avgörande, om en person är av 
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särskild betydelse för den fortsatta verksamheten, ska enligt ett yttrande i 

utskottsbetänkandet vara arbetsgivarens egen uppfattning. Domstolen valde att i 

domen redogöra att detta gäller så länge inte arbetsgivarens beslut står i strid med 

diskrimineringslagarna eller är olämplig på annat sätt som strider mot god 

arbetsmarknadssed. Domstolen understryker att undantagsregeln förutsätter att 

arbetsgivaren tydlig uppfattar att de som undantas är av särskild betydelse för 

organisationens fortsatta verksamhet. Detta menar domstolen kan leda till att 

arbetsgivaren kan underlåta en korrekt tillämpning av anställningsskyddslagen 

och undantagsregeln, för att få behålla betydelsefulla personer.
118

 

 

3.5 Turordningsreglernas avvikelsemöjligheter  
Då de nya reglerna kring turordning skulle ha som syfte att gynna de äldre 

arbetstagarna ansåg utredarna i proposition 1973:129 det rimligt att göra 

turordningsreglerna dispositiva. De fann det omöjligt att införa regler som i alla 

situationer skulle ge en rättvis och rimlig utgång, därav blev reglerna dispositiva 

och kunde sättas ur spel genom ett kollektivavtal på förbundsnivå.
119

 Det slöts ett 

flertal centrala kollektivavtal gällande turordningsregler vid uppsägning på grund 

av arbetsbrist. De flesta avtalen gav de lokala facken möjlighet att sluta lokala 

avtal gällande turordningen. En del av de centrala avtalen hade inte några 

riktlinjer, utan gav endast de lokala facken betydande befogenheter. Men de 

centrala kollektivavtal som innehöll riktlinjer angav att man vid skapandet av 

turordningskretsar skulle ta särskild hänsyn till skicklighet och lämplighet.
120

  

 

I 22 § LAS regleras turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist, som 

innebär att turordningslistor ska upprättas inom respektive turordningskrets. 

Möjligheten finns att avvika från reglerna genom kollektivavtal på lokal nivå, då 

turordningsreglerna är semidispositiva.
121

 Den kan däremot inte förhandlas bort 

genom individuella avtal, vilket betyder att om det inte föreligger något 

kollektivavtal så gäller regeln enligt de ord som står i 22 §.
122

 Glavå menar att det 

är vanligt förekommande att utnyttja avvikelsemöjligheten där undantag från 

reglerna kan göras genom ett kollektivavtal.
123

 Denna avvikelsemöjlighet innebär 

att det finns möjligheter att göra undantag från lagen om en annan turordning än 

den som är reglerad i lag, genom att på lokal nivå göra en överenskommelse om 

en så kallad avtalsturlista. Denna avtalsturlista sluts mellan arbetsgivaren och 

arbetstagarorganisationen och parterna har vid överenskommelsen stora friheter 

att bestämma hur listan ska ordnas och sammansättas.
124

  

 

Utöver arbetstagarnas sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren kan det bli 

aktuellt för parterna, att vid upprättandet av avtalsturlistor, beakta övriga 

omständigheter, till exempel personliga egenskaper och sociala faktorer. Den 

betydelse omständigheterna kan anses ha är beroende av det förhållandet som 

råder på den enskilda verksamheten. Regelsystemet kring LAS överlåter stort 
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ansvar på parterna vid upprättandet av listan. Det är endast i de fall då en 

avtalsturlista är diskriminerade eller på annat sätt är otillbörlig och på så vis 

upplevs stötande, som den blir utan verkan.
125

 

 

Ett problem som kan uppstå på grund av dispositiviteten menar Glavå är att det 

mellan uppsägningens saklighet och genomförandeåtgärder av 

turordningsreglerna lättar upp de strama rättsliga gränserna. Han menar att det 

förmodligen är få situationer med direkt samband mellan skälen till 

driftinskränkningen och antalet anställda som av den anledningen sägs upp. Då 

domstolen enbart tar hänsyn till arbetsgivarens bedömning angående hur många 

som ska sägas upp och inte det nyligen nämnda sambandet, fordras sällan 

empirisk stöd för att hävda att turordningsreglernas dispositivitet har betydelse för 

antalet uppsägningar.
126

 Glavå kan enbart se en orsak till varför arbetsgivare 

tillämpar avvikelsemöjligheten gällande turordningen. Han menar att det annars 

kan uppstå en otillfredsställande sammansättning av personalstyrkan. Det ställs 

inga krav på saklighet av avvikelserna eller de skäl som ligger till grund för 

avvikelsen.
127

  

 

Enligt AD 1983 nr 107 framgår det dock ett annat sätt att ingripa mot 

turordningsöverenskommelse; om en avtalad turordning strider mot god sed på 

arbetsmarknaden eller i övrigt är otillbörlig, saknar den verkan, exempelvis om 

det innebär direkt diskriminering av en viss arbetstagare. Denna syn på 

turordningsreglernas utrymme att upprätta avtalsturlistor utvecklar domstolen i 

AD 2005 nr 53. Där förskrivs att det inte finns några begränsningar i lagen om hur 

parter i ett kollektivavtal kan avvika från turordningsreglerna. Avvikelserna får 

göras oavsett på vilken nivå kollektivavtalet träffas på. Enligt AD 1983 nr 112 

skall parterna på arbetsmarknaden ges ett brett utrymme, i de fall då de genom 

kollektivavtal avviker från turordningsreglerna. Dock med förutsättning att det 

görs på ett sätt som de anser lämpligt och som de är eniga om. I proposition 

1973:129 framgår att om en arbetsgivare och en arbetstagarorganisation väljer att 

sluta ett avtal som avviker från turordningsreglerna, är det viktigt att den 

avtalsslutande organisationen inte använder avvikelsen på ett försumligt sätt och 

endast gynnar sina egna medlemmar. I sådana fall strider avtalet mot det syfte 

som anställningsskyddslagen har och kan inte få någon verkan när det gäller 

bestämmandet av turordning.
128

  

 

Turordningsreglerna och deras effekt av möjligheterna att göra avvikelser ifrån 

dem har bidragit till att teorier skapats kring de företags- och samhällsekonomiska 

konsekvenser som det leder till. Bland annat kan man se att en anställds 

produktivitet i förhållande till lönenivån förändras under tid. Det innebär att om 

det vid en omfattande nedskärning skulle göras en stringent tillämpning av 

turordningsreglerna skulle det resultera i att både nyanställda med lägre 

produktivitet och anställda med hög produktivitet med längre anställningstid, 

skulle bli uppsagda. Det skulle medföra att den äldre arbetskraften med låg 

presteringsnivå får stanna kvar. Det kan leda till en stigmatiseringseffekt om 

turordningsregler inte skulle existera eller om kända avvikelser från dem sker, sett 
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från ett arbetstagarperspektiv. Med tanke på att arbetsgivaren då själv, efter 

uppgörelse med arbetstagarorganisationer, skulle utse vilka han vill behålla och i 

flesta fall, kan det antas, skulle de högproduktiva få stanna. Andra arbetsgivare 

förstår i och med det att de uppsagda har en låg produktivitet och risken finns att 

det skapar längre arbetslöshet och lägre ingångslöner.
129

  

 

När 1974 års LAS kom att gälla, fick arbetsgivaren även ett ansvar att vid 

uppsägning på grund av arbetsbrist varsla de lokala arbetstagarorganisationerna 

om nedskärningen. Denna skyldighet medförde även en rättighet för facken att 

överlägga med arbetsgivaren om de åtgärder som skulle göras. Vid en sådan 

överläggning kan parterna komma fram till hur turordningsreglerna ska verka i det 

enskilda fallet, genom att upprätta en lista.
130

 Lagen kom inte att innehålla några 

regler kring hur utformningen av varselmeddelandet skulle se ut samt vad det 

skulle innehålla. Lagstiftaren menar istället att det faller sig naturligt att 

arbetsgivaren anger namnet på den person eller de personer som påverkas utav 

nedskärningen. Då det handlar om en större grupp arbetstagare som ska sägas upp 

sker i så fall en precisering med de olika facken, av vilka som berörs vid 

överläggningen. Vid dessa överläggningar kommer förmodligen arbetsgivaren 

mer detaljerat gå in på omfattningen av den planerade åtgärden, exempelvis vilka 

arbetstagare som enligt arbetsgivaren ska undantas från turordningsresonemanget 

enligt de gällande turordningsreglerna och hur turordningsreglerna för de övriga 

arbetstagare ska se ut.
131

  

 

3.6 Kringgående av 22 § LAS 

Enligt praxis så finns det olika sätt att kringgå LAS och dess turordningsregler. 

Eftersom arbetsgivaren bestämmer var arbetsbristen på en arbetsplats befinner sig, 

leder det i sin tur till en påverkan av turordningen och vilka som ska sägas upp. 

En arbetsgivare kan i princip kringgå reglerna men i efterhand hitta sakliga skäl 

för uppsägningen just för att denne har rätt till att besluta var arbetsbristen 

befinner sig. Vid en neddragning ter det sig vanligt att arbetsuppgifter och 

organisationen behöver ändras, vilket ställer nya krav på de anställda. Vid 

arbetsplatser för tjänstemän är det vanligt att arbetstagare med hög senioritet inte 

har tillräckliga kvalifikationer för de nya tjänsterna som skapats genom 

arbetsbristen. De når inte upp till de nya kraven och hamnar därmed utanför 

omplaceringskretsen och i en turordningslista.  Dessa kvalifikationskrav gör det 

svårt att se skillnad på om arbetsgivaren säger upp på grund av arbetsbrist eller 

om uppsägningen egentligen hänför sig till personliga skäl.
132

  

 

Det kan ibland hända att en arbetsgivare säger upp en arbetstagare med arbetsbrist 

som saklig grund, fast att uppsägningen i själva verket hänför sig till arbetstagaren 

personligen. Denna typ av kringgående kallas för fingerad arbetsbrist. När en 

arbetsgivare väljer att kringgå lagen på detta vis, kan det prövas om de personliga 

skälen utgör saklig grund för uppsägning. Det kan vara svårt att bevisa om 

arbetsgivaren använt sig av fingerad arbetsbrist, men arbetsdomstolen har framfört 

att fullständig bevisning inte behöver ges från arbetstagarsidan.
133
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I AD 1976 nr 26 har arbetsdomstolen klarlagt att i de fall en arbetsgivares 

uppsägning på grund av arbetsbrist endast riktas åt en person får bevisprövningen 

en särskild karaktär. Detta beror på att det är svårare att bestämma styrkan av de 

företagsekonomiska skälen som arbetsgivaren åberopar, till skillnad från om 

arbetsgivaren skulle göra en mer omfattande uppsägning. För att en arbetstagare 

ska kunna angripa uppsägningen rättsligt bör en mer nyanserad bevisbedömning 

göras till skillnad mot de omfattande uppsägningarna på grund av arbetsbrist. Ju 

sannolikare en arbetstagares argument för att denne har blivit utsatt för fingerad 

arbetsbrist, desto större blir kraven på arbetsgivaren att bevisa att uppsägningen 

faktiskt hänför sig till arbetsbrist. Det kan även finnas skäl till att granska de 

uppgivna företagsekonomiska skälen mer ingående än vad som annars görs vid 

större driftsinskränkningar. Om det efter bevisning visar att det rör sig om 

fingerad arbetsbrist, bör detta gå ut över arbetsgivaren.  

 

I propositionen till den första lagen som behandlar anställningsskydd gjordes det 

klart att om en arbetsgivare väljer att åsidosätta reglerna angående turordningen, 

kan endast arbetsgivaren bestraffas genom att betala ersättning till arbetstagaren. 

Arbetsgivaren kan inte genom exekutiva åtgärder tvingas att ta tillbaka den 

arbetstagare denne en gång sagt upp. Det skulle medföra problem på många 

punkter, men framför allt för den som egentligen skulle ha blivit uppsagd. Men 

genom detta beslut, nämner också utredarna att de öppnar upp en möjlighet för 

arbetsgivare att kringgå reglerna kring turordningen och göra sig av med en 

arbetstagare denne inte vill behålla. Samtidigt menar utredarna i propositionen att 

det är svårt att manipulera och kringgå kriteriet som anger att anställningstidens 

längd är det som bestämmer var i turordningslistan du hamnar.
134

  

 

Om en arbetsgivare väljer att kringgå reglerna kring turordning, blir denne skyldig 

att betala ut både ekonomiskt och allmänt skadestånd till arbetstagaren. Dock kan 

inte arbetstagaren begära en ogiltigförklaring av uppsägningen enbart på den 

grund att uppsägning bryter mot turordningsreglerna.
135

 Detta framgår i 34 § 

första stycket i lagen om anställningsskydd,
136

 dock får regeln endast en praktisk 

betydelse när det gäller turordningsbrott. Om turordningsbrottet i själva verket 

beror på personliga skäl, kan uppsägningen ogiltigförklaras.
137

 

   

I AD 1977 nr 215 blev fyra anställda tjänstemän uppsagda på grund av arbetsbrist. 

Arbetstagarorganisationen ansåg att uppsägningarna inte var sakligt grundade och 

borde på så vis ogiltigförklaras. En uppsägning som inte är sakligt grundad kan 

som regel ogiltigförklaras, dock inte om uppsägningen enbart beror på den grund 

att den strider mot turordningsreglerna. I en arbetsbristsituation kan dock problem 

uppstå när det kommer till att dra gränsen mellan en uppsägning som endast utgör 

ett turordningsbrott vilket endast leder till skadestånd, och en uppsägning på 

grund av personliga skäl som leder till en ogiltigförklaring. Om arbetsgivaren 

åberopar en arbetsbristsituation för att skilja en arbetstagare från hans anställning 

av personliga skäl som inte utgör saklig grund för uppsägning, så ska 

uppsägningen kunna ogiltigförklaras.  
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Om en arbetstagarorganisation gör gällande att en arbetsgivare kringgått reglerna i 

LAS angående turordning och de väljer att driva en rättsakt, så kräver 

arbetsdomstolen höga krav på bevisning. Det räcker inte med att endast styrka 

arbetsgivarens felaktiga handlande, arbetsgivarens handlande ska även ha haft 

som syfte att kringgå turordningsreglerna och att handlandet var olämpligt med 

tanke på situationen.
138

 

 

3.7 Turordningsregler inom staten 
Inom den statliga sektorn så reglerar både LOA, LAS och TurA-S hur 

turordningen vid uppsägning av arbetsbrist ska grupperas.
139

 I detta avsnitt 

kommer vi gå närmare in på turordningsreglerna inom staten, samt hur den 

statliga sektorn valt att använda avvikelsemöjligheten som finns i 22 § LAS.  

 

3.7.1 Utveckling av turordningsreglerna inom staten 

Innan LAS trädde i kraft fanns statstjänstemannalagen (1956:274) som reglerade 

anställningsvillkoren för arbetande inom den statliga sektorn. Dock innefattade 

lagen inte några bestämmelser angående hur turordningen vid uppsägning på 

grund av arbetsbrist skulle föras. Istället fanns det föreskrifter som var utfärdade 

av Kungen som direkt eller indirekt behandlade hur turordningen skulle upprättas. 

Dessa föreskrifter delade in arbetstagarna i grupper som exempelvis utbildning, 

behörighet och anställningsform. De anställda i de grupper som var mer 

meriterande fick företräde framför de övriga i grupper med mindre meriterande 

egenskaper, men inom dessa grupper gjorde man valet utifrån anställningstidens 

längd.
140

  

 

Då LAS trädde i kraft hade den som avsikt att täcka in både den privata och 

offentliga sektorn, utan att försämra det anställningsskydd som tidigare fanns. 

Undantag för den offentliga sektorn fick endast göras då det i vissa fall hörde 

samman med tjänstens särprägel. Detta rörde både undantag från principen om att 

anställningstid och en arbetstagares ålder i första hand skulle avgöra turordningen 

liksom särskilda villkor, kompetenskrav med mera för att få en ny anställning.
141

 

 

I och med en ny anställningsskyddslag gjordes år 1975 vissa ändringar i 

statsmannatjänstelagen. Ändringarna innebar bland annat nya regler angående 

turordning och företrädesrätt. En av de viktigare reglerna var regeln om de 

särskilda turordningskretsarna som skulle gälla för de statligt anställda. 

Turordningen skulle ordnas efter de tjänstemän som i huvudsak hade jämförbara 

arbetsuppgifter. En annan regel medförde även ett hänsynstagande till kravet att 

myndigheten på ett riktigt sätt fullgjorde sina rättskipnings- eller 

förvaltningsuppgifter. Ytterligare en ändring i statsmannatjänstelagen 

möjliggjorde en ogiltigförklaring av en uppsägning på grund av arbetsbrist om 

den stod i strid med turordningsreglerna.
142
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År 1977 trädde en ny lag för offentligt anställda i kraft, lagen (1976:600) om 

offentlig anställning. I och med lagens ikraftträdande upphörde 

statsmannatjänstelagen att gälla vilket gjorde att reglerna angående turordning vid 

uppsägning på grund av arbetsbrist överfördes till den nya lagen
.143

 

 

År 1984 kom nästa förändring, Statens arbetsgivarverk å ena sidan och SACO/SR, 

TCO-S och statsanställdas förbund å andra sidan slöt två avtal; TurA-S, 

turordning för arbetstagare hos staten och ett trygghetsavtal, TrA-S. Avtalen rörde 

frågor om personalminskningar och i TurA-S tillkom regeln om att indelningen 

vid turordningskretsar skulle göras utefter i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter 

och dessa regler är än idag gällande. En ytterligare skillnad som uppkom genom 

införandet av TurA-S var en avgränsning av turordningskretsarna till myndigheten 

på den ort arbetsbristen finns.
144

  

 

Denna process, där de statligt anställdas villkor kom att jämställas med villkoren 

för arbetstagare inom den privata sektorn, fortsatte när en ny omarbetning av 

lagen om offentlig anställning kom att träda i kraft år 1994. Det nya lagförslaget 

innebar att regeln där hänsyn skulle tas till att myndigheten på ett riktigt sätt 

fullgjorde sina rättsskipnings- eller förvaltningsuppgifter skulle tas bort. En 

anledning var att bestämmelsen i sig inte fått någon särskild praktisk betydelse. 

Men då regeln ansågs viktig för allmänhetens intresse av en fungerande 

förvaltning, beslöt man att behålla regeln.
145

  

 

I och med ikraftträdandet av den nya lagen om offentlig anställning år 1994, 

upphävdes regeln som gav arbetstagare rätt att föra talan och ogiltigförklara 

uppsägningen då uppsägningen stred emot turordningsreglerna. Argument för 

denna ändring var att regelsystemet skulle bli enhetligt, det vill säga att det 

statliga regelsystemet skulle bli mer likt det som fanns på den privata sidan. I en 

avhandling angående turordningsreglerna författad av Catharina Calleman, 

nämner hon det uppseendeväckande att man väljer att ta bort en regel för att 

uppnå ett enhetligt regelsystem, men samtidigt väljer att ha kvar regeln om att 

turordningskretsarna inom den statliga sektorn ska ordnas utefter i huvudsak 

jämförbara arbetsuppgifter trots att den skiljer sig från reglerna om turordning på 

den övriga arbetsmarknaden.
146

 

 

3.7.2 Lag (1994:260) om offentlig anställning 

LOA, lag (1994:260) om offentlig anställning trädde i kraft den 1 juli 1994.
147

 

Den 12 § reglerar turordningsreglerna inom staten, lagregeln lyder: 

 
”Vid bestämmande av en arbetstagares plats i turordningen för uppsägning enligt 

lagen (1982:80) om anställningsskydd skall hänsyn tas också till kravet att 

myndigheten på ett riktigt sätt fullgör sina rättsskipnings- eller 

förvaltningsuppgifter”
148
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Denna paragraf kompletterar den regleringen som finns i LAS, som innehåller de 

grundläggande bestämmelserna om turordningen vid uppsägning. Vid införandet 

av paragrafen betonades att det är av stor vikt, för det allmänna intresset, att 

rättsskipnings- och förvaltningsuppgifterna sköttes på ett korrekt sätt. Främst 

berör paragrafen de arbetstagare med arbetsuppgifter som utför 

myndighetsutövning.
149

 I proposition 1993/94:65 framgår att det vid 

tillämpningen av bestämmelsen endast ska tas hänsyn till klart påvisbara 

skillnader från vad som gäller i 22 § andra och tredje stycket i LAS, lagregeln ska 

med andra ord tillämpas med stor försiktighet. I propositionen framför 

Departementschefen att regeln är betydelsefull då den tydliggör det ansvar 

myndigheter har att fullgöra sina rättskipnings- eller förvaltningsuppgifter oavsett 

hur personalläget ser ut. Regeln kan även medföra att rättstvister kan uppstå men 

den klargör att allmänhetens intresse av en väl fungerade förvaltning alltid ska 

komma i första hand.
150

 

 

Hinn och Aspegren tror att syftet med 12 § LOA är att paragrafen ska fungera som 

ett verktyg för att minska risken att resultatet av en turordningskrets blir mindre 

tillfredsställande med tanke på kravet att myndigheten ska ha möjlighet att utföra 

sina åligganden till fullo. I och med regeln kan en eller ett mindre antal 

arbetstagare med särskild kompetens ges en annan plats i turordningskretsen.  

Paragrafen har än så länge inte fått så stor praktisk betydelse, dock tror Hinn och 

Aspegren att den kan få betydelse framöver med hänsyn till omorganiseringar och 

nedskärningar som sker inom domstolsväsendet.
151

 

 

3.7.3 TurA-S 

I 22 § i LAS behandlas principen "sist in, först ut" som går ut på att företräde till 

fortsatt anställning ska ges efter anställningstid och ålder, vilket innebär eller ska 

innebära att ju längre du varit anställd, desto tryggare blir din anställning. Dock 

finns ett undantag i 22 § som innebär att genom ett kollektivavtal kan avsteg göras 

från turordningsregeln, vilket den statliga sektorn har valt att utnyttja genom 

TurA-S.
152

 

 

I TurA-S, avtalet om turordning för arbetstagare hos staten, tydliggörs i 3 § att 

turordningskretsarna inom det statliga området ska omfatta arbetstagare med i 

huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där arbetsbristen 

har uppkommit.
153

 Tidigare tillämpningen av denna regel har orsakat problem vid 

arbetsbrist inom det statliga området. Det är innebörden av ”i huvudsak 

jämförbara arbetsuppgifter” som det tvistats kring och det har behandlats i ett 

flertal AD domar. Arbetsdomstolen har i tidigare rättspraxis, till exempel AD 

1992 nr 90 och 1993 nr 85, dömt att uttrycket ”i huvudsak jämförbara 

arbetsuppgifter” ska ges en bred tolkning. Ingen hänsyn ska tas till 

organisationens uppbyggnad utan det är de faktiska arbetsuppgifterna som ska 

beaktas. I domarna förklaras att arbetsuppgifterna ska vara av samma beskaffenhet 

och inriktning, som således avgör turordningskretsarnas utformning. Både en 

kvalitativ och kvantitativ jämförelse genomförs vid prövning av arbetsuppgifterna. 
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Bedömnings av ”i huvudsak” anses tillfredsställt om två arbetstagare utför mer än 

50 procent likvärdiga arbetsuppgifter samt ska en bedömning göras om 

arbetstagaren har specialkunskap inom visst område. Likaväl bör det ske en 

prövning om arbetstagaren saknar kunskap som anses nödvändig för 

arbetsuppgifterna inom verksamheten.
154

  

 

Arbetsdomstolen har i AD 1993 nr 220 framfört 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 den åtskillnad mellan arbetstagarna”.  

 

Då det inom statlig sektor är arbetsuppgifterna som avgör vilken turordningskrets 

arbetstagaren hamnar inom, är det själva arbetsuppgifterna som avgör hur stora 

dennes chanser är att behålla sin anställning. Inte heller har arbetstagarens 

tjänstetitel eller liknande någon betydelse, utan det är arbetsuppgifternas faktiska 

innehåll som avgör. Denna regel kan få stor betydelse med tanke på en 

arbetsgivares rätt att leda och fördela arbetet. Arbetsgivaren kan manipulera 

arbetsuppgifterna för att kunna göra sig av med arbetstagare denne inte längre vill 

ska vara anställd.
155

  

 

3.7.4 ”I huvudsak jämförbara arbetsuppgifter” enligt praxis  

Arbetsdomstolen har i ett flertal domar tolkat begreppet ”i huvudsak jämförbara 

arbetsuppgifter”. Här ges två exempel: 

 

AD 1992 nr 90 om tillämpningen av 3 § TurA-S på en arbetstagare vid 

forskningsinstitutet Arbetslivscentrums biblioteksenhet och dokumentationsenhet, 

exemplifierar innebörden av begreppet ”i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter”. 

Denna statliga myndighet skulle skära ner personalstyrkan på grund av att 

verksamheten enbart skulle bestå av ett ”renodlat forskningsinstitut för 

"samhällsrelevant" arbetslivsforskning”. Det innebar att dokumentationsenheten 

skulle avvecklas samt att det skulle ske en nedskärning av personalstyrkan på 

biblioteksenheten. ”Bibliotek” blev en turordningskrets och ”dokumentalist” blev 

en egen, varav den sistnämnde kretsen kom att omfatta en arbetstagare. 

Domstolen skulle här avgöra om forskningsinstitutet Arbetslivscentrum hade 

tillämpat avtalsbestämmelsen om turordningskretsar på ett korrekt sätt, om 

arbetstagarna i turordningskretsarna ”bibliotek” och ”dokumentalist” kunde anses 

ha i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. Arbetsdomstolens dömde att 

uppsägningen skulle ogiltigförklaras.  

 

Ytterligare en dom från arbetsdomstolen som konkretiserar begreppet ”i huvudsak 

jämförbara arbetsuppgifter” finns i AD 1993 nr 85 då det även här handlade om 

statligt anställda och hur 3 § TurA-S skulle tolkas. Domen avser två arbetstagare 

som arbetade som företagsekonomer vid länsstyrelsens lantbruksenhet men inom 

olika sektioner. De två arbetstagarna arbetade på olika sektioner vilket innebar 

olika inriktning, den ena med inriktning trädgårdsnäring och den andra på 

jordbruk. I domskälen nämner domstolen att de följer bedömningar i tidigare mål 

där 3 § TurA-S har getts en vidsträckt tolkning. Arbetsdomstolen ansåg att de två 
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arbetstagarna hade arbetsuppgifter som i stort sett var av samma beskaffenhet och 

inriktning och domstolen ogiltigförklarade även denna uppsägning. 

 

3.8 Sammanfattning av gällande rätt 
1974 infördes regler om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist som 

återfinns i 22 § LAS. Turordningsreglerna bygger på principen ”sist in, först ut” 

som inskränker arbetsgivarens rätt att fritt välja vilka arbetstagare som ska sägas 

upp vid en driftinskränkning.
156

 Principen innebär att arbetstagare med längre 

anställningstid har företräde framför en arbetstagare med kortare 

anställningstid.
157

 Innan turordningen upprättas fastställs turordningskretsar vars 

utformning och omfattning är en grundläggande del i anställningsskyddet. I och 

med ikraftträdandet av LAS tillkom regler om hur turordningskretsarna skulle 

ordnas, vilket skulle göras utefter driftsenhet och ort.
158

 Om arbetsgivaren är 

bunden av ett kollektivavtal ska även en indelning i driftenheterna göras utifrån de 

olika avtalsområdena.
159

 Efter att turordningskretsarna är fastställda ska det 

upprättas en turordning som, vi tidigare nämnt, påverkas av arbetstagarens 

anställningstid. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför 

arbetstagare med kortare anställningstid. Utförs en omplacering får arbetstagare 

med längre anställningstid endast rätt att stanna kvar om denne har tillräckliga 

kvalifikationer för den nya tjänsten. Det innebär att arbetstagare med kortare 

anställningstid kan komma att få behålla sin anställning om arbetstagaren med 

längre anställningstid inte uppfyller kvalifikationerna, som arbetstagaren med 

kortare anställningstid uppfyller.
160

 

  

Turordningsreglerna är semidispositiva och öppnar upp för avvikelsemöjligheter 

för arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan göra avsteg från lagen genom att upprätta en 

så kallad avtalsturlista tillsammans med facket. Istället för anställningstid och 

ålder kan de ta hänsyn till begrepp som skicklighet och lämplighet.
161

 Det finns 

även en undantagsregel som innebär att innan turordningen fastställs får en 

arbetsgivare med högst tio arbetstagare, oavsett antalet turordningskretsar, 

undanta högst två personer. Dessa två personer ska enligt arbetsgivares 

bedömning vara av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.
162

 Om en 

arbetsgivare kringgår turordningsreglerna kan arbetstagare inte ogiltigförklara 

uppsägningen och få tillbaka anställningen, utan istället blir arbetsgivaren skyldig 

att betala ut skadestånd. Detta gäller endast om det är ett turordningsbrott, om 

uppsägningen är fingerad och i själva verket beror på personliga skäl kan 

uppsägningen ogiltigförklaras.
163

   

  

Inom staten regleras turordningen både i LOA, LAS och TurA-S.
164

 I 22 § LAS 

finns ett undantag som innebär att genom kollektivavtal kan avsteg göras från 

lagen, vilket har utnyttjats på den statliga sektorn genom TurA-S. I avtalet 
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tydliggörs att turordningskretsarna ska omfatta arbetstagare med i huvudsak 

jämförbara arbetsuppgifter hos den myndigheten på den ort där arbetsbristen har 

uppkommit. Enligt domstolspraxis ska arbetsuppgifterna vara av samma 

beskaffenhet och inriktning som i sin tur avgör turordningskretsarnas 

utformning.
165

   

 

3.9 Analys  
Efter att ha undersökt situationen som uppstått vid Regeringskansliet och 

redogjort för gällande rätt kring turordningsreglerna undrar vi vad som skett vid 

uppsägningarna vid Regeringskansliet. Är turordningsreglerna de som har bidragit 

till denna situation, har Regeringskansliet kringgått lagen eller handlar det om att 

ST har agerat försumligt? Vi kan inte avgöra vem som är ”boven i dramat” utan vi 

kommer istället försöka hitta argument och faktorer som talar för och emot de 

olika utgångspunkterna. 

 

Om en arbetstagare vid en arbetsbristsituation endast kan beredas fortsatt arbete 

efter en omplacering, krävs det för att få företräde enligt turordningen, att 

arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet.
166

 Den 

omorganisering som skedde vi Regeringskansliet hade som syfte att effektivisera 

verksamheten och minska på befattningarna.
167

 Regeringskansliet blev sedan 

anklagade av Uppdrag granskning för att ha utnyttjat omorganisering för att kunna 

bli av med anställda de inte längre ville ha kvar. Förbundsordförande för ST höll 

med Uppdrag granskning och angav att Regeringskansliet tittade på de olika 

individerna innan kravprofilerna till de nya tjänsterna i organisationen sattes upp. 

Hon menade att kravprofilerna upprättades utefter vilka arbetstagare arbetsgivaren 

ville ha kvar. ST gick emot Regeringskansliet som ändrade kravprofilerna men 

trots det ansåg ST att kravprofilerna fortfarande var felaktiga.
168

  

 

Vid första anblicken upplevs det att Regeringskansliet handlat på ett sätt som 

strider mot lagen. Regeringskansliet valde själva de krav som de anställda 

behövde för att få vara kvar efter omorganiseringen och det blir då lätt att 

handplocka vilka de vill ha kvar. Sätter de upp kvalifikationer som endast passar 

de arbetstagare de ville ha kvar och som inte passar de arbetstagare som har varit 

besvärliga, så får de ha kvar de arbetstagare de vill. Vi vet inte om 

Regeringskansliet kringgått lagen. Lagen anger tydligt att en arbetstagare efter en 

omorganisering endast kan beredas fortsatt arbete om denne har tillräckliga 

kvalifikationer för den nya tjänsten. Regeringskansliet satte upp kvalifikationer 

och de som hamnade utanför och inte uppfyllde de kraven hamnade istället på en 

turordningslista. Däremot anser vi utifrån den fakta vi tagit del av att 

Regeringskansliet enligt ST satte upp orimliga kvalifikationer vid 

omorganiseringen. Tidigare i texten nämnde vi att kravet på tillräckliga 

kvalifikationer avgör arbetsgivaren själv om inget annat avtalats. Vi undrar om 

Regeringskansliet har vägt in subjektiva bedömningar när de ställt upp de olika 

kravprofilerna för de nya tjänsterna vid omorganiseringen, för att bli av med 

arbetstagare som de inte längre önskar ha kvar i verksamheten. Har inte 

arbetsgivaren då en ganska stor möjlighet att styra sina uppsägningar vid 
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arbetsbrist med tanke på deras arbetsledningsrätt? I detta fall protesterade ST mot 

Regeringskansliets kravprofiler, kravprofilerna blev ändrade, men trots ändringen 

var ST fortfarande inte nöjda. Dock drev inte ST detta vidare, utan nöjde sig med 

att vara missnöjda. Arbetstagarens anställningstrygghet är fackets främsta intresse 

och när facket inte väljer att driva saken vidare lämnas arbetstagaren kvar ensam. 

I detta fall ledde det till att Regeringskansliet fick ha kvar sina, enligt ST, 

felaktiga kravprofiler som ledde till en slags godtycklig uppsägning. I denna 

situation anser vi att både Regeringskansliet och ST kan ha agerat felaktigt. 

Regeringskansliet på grund utav sina specificerade kravprofiler och ST kunde ha 

drivit frågan om de felaktiga kravprofilerna längre än vad de gjorde.  

 

Som vi tidigare nämnt ska arbetsgivaren vid uppsägning på grund av arbetsbrist 

upprätta och dela in sina anställda i turordningskretsar.
169

 Enligt 3 § TurA-S ska 

turordningen inom statlig sektor ordnas utefter i huvudsak jämförbara 

arbetsuppgifter. Praxis, exempelvis AD 1992 nr 90 och 1993 nr 85, anger att 

kretsarna ska tolkas extensivt, vilket innebär att anställda med liknande 

arbetsuppgifter ska ingå i samma krets. Skribenten till artikeln ”Äldre och sjuka 

fick gå när regeringskansliet sade upp 33” menar dock att Regeringskansliet inte 

följde den praxis utan gjorde turordningskretsarna snäva (se bilaga 1).
170

 Då det 

inom statlig sektor är arbetsuppgifterna som avgör vilken turordningskrets 

arbetstagaren hamnar i, är det arbetsuppgifterna som är avgörande för den 

anställdas chanser att få behålla anställningen.
171

 I fallet med Regeringskansliet 

gjordes turordningskretsarna snäva vilket medförde till att få arbetstagare hade i 

huvudsak jämförbara arbetsuppgifter som i slutändan bidrog till att många av de 

anställda hamnade i enmanskretsar. Ett tydligt exempel på det här har vi redovisat 

tidigare i uppsatsen om skrivarkoordinatorn som hamnade i en enmanskrets av 

150 anställda på IT-avdelningen. Som vi tidigare nämnt räcker det att femtio 

procent av arbetsuppgifterna är lika för att de ska räknas som i huvudsak 

jämförbara arbetsuppgifter.
172

 Vi anser det märkligt att en anställd på en IT- 

avdelningen med så många anställda, kan ha så vitt skilda arbetsuppgifter att den 

anställde hamnar i en enmanskrets. Då praxis anger att kretsarna ska tolkas brett, 

kan vi ana att Regeringskansliet har utformat turordningskretsarna rättsstridigt och 

att detta är ett kringgående av reglerna. Dessutom ifrågasätter vi varför ST inte 

agerade starkare på dessa snäva turordningskretsar. Anita Engvoll, 

förbundsordförande för ST, nämner att de anmälde oenighet i 

förhandlingsprotokollet men att de sedan inte fick något gehör och hon säger 

dessutom att hon inte är nöjd med resultatet men ser det inte som ett 

misslyckande. Hon anser att Regeringskansliet har följt arbetsrätten men vi 

ifrågasätter om så verkligen är fallet. Hur kommer det sig att Regeringskansliets 

expeditionsvakter blev indelade i tre olika kretsar? Borde inte alla 

expeditionsvakter ha i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter att de torde hamna i 

samma krets?  

 

Som vi nämnt tidigare i vår uppsats har turordningsreglerna som syfte att skydda 

främst de äldre arbetstagarna då de har svårt att få en ny anställning efter att ha 
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blivit uppsagda.
173

 När Regeringskansliet sade upp personal var många av dem 

äldre och sjuka vilket är ett bevis på att reglernas syfte att skydda dessa 

arbetstagare inte har uppnåtts i detta fall. Vi tror att anledningen till att syftet med 

lagen aldrig uppnåddes i detta fall beror på de orsaker vi ovan redogjort för. Dels 

för att Regeringskansliet satte upp orimliga kravprofiler och snäva kretsar samt 

dels för att ST aldrig gick till botten med dessa problem. Vi tror inte att 

turordningsreglerna är orsaken till utfallet av Regeringskansliets uppsägningar, 

orsaken är snarare de som har tillämpat reglerna.  
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4. Turordningsreglernas vara eller icke vara 

 

Under detta avsnitt har vi valt att synliggöra den diskussion som försiggår mellan 

Svenskt Näringsliv och LO angående turordningsreglerna. Vi har försökt att hitta 

båda parternas ståndpunkt i frågan kring hur turordningsreglerna fungerar och 

även valt att synliggöra debatten som försiggår kring införandet av ett nytt 

huvudavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO. Slutligen redogör vi för den 

diskussion som försiggår mellan politikerna angående turordningsreglerna. 

 
4.1 Diskussion kring turordningsreglerna 
Det har riktats kritik från arbetsgivarens sida mot turordningsreglerna vid 

uppsägning och permittering. Kritiken riktar sig främst mot principen ”sist in, 

först ut”, en princip som kritikerna anser har fått allt för stort utrymme då längst 

anställningstid ger företräde till fortsatt anställning. Om det i ett företag uppstår 

arbetsbrist kan olika åtgärder vidtas för att i möjligaste mån försöka rädda 

verksamheten, vilket är i både arbetsgivarens- och de anställdas intresse. När 

sådana kriser uppstår i ett företag är det ofta nödvändigt för verksamhetens 

överlevnad att anställda med specialistkunskap eller särskilt kvalificerade och 

effektiva arbetstagare får stanna kvar trots kortare anställningstid. Kritikerna anser 

att de möjligheter som finns, att genom överenskommelser och förhandlingar med 

arbetstagarorganisationer, inte är tillfredsställande samt anser de att det borde ske 

en jämkning i reglerna kring turordning.
174 

 
4.1.1 Turordningsreglernas problematik enligt Svenskt Näringsliv 

På Svenskt Näringslivs hemsida hittar vi artikeln ”Vass kritik mot 

turordningsreglerna”, artikeln behandlar Pierre Cahúcs synpunkter kring 

turordningsreglerna. Cahúc är en av de främsta arbetsmarknadsexperterna inom 

Europa som riktar stor kritik mot dagens turordningsregler. Han menar att 

turordningsreglernas grundläggande syfte, att skydda arbetstagare från 

godtyckliga uppsägningar, inte längre uppfylls. Dessutom anser han att reglerna 

idag förhindrar arbetsgivaren att behålla de arbetstagare som är lämpliga och 

skickliga för att kunna anpassa verksamheten gentemot förändringar på 

marknaden och hos kunderna. Cahuc menar att läget idag är annorlunda jämfört 

med i början av 70-talet när lagen om anställningsskydd infördes. Idag ställs helt 

andra krav på verksamheten med tanke på den globala konkurrensen och det är nu 

mycket angeläget att förändra reglerna kring turordning till det bättre.
175

  

 

Christer Åhgren, vice VD för Svenskt Näringsliv, har författat förorden till 

rapporten ”Paragraf 22 - Så drabbar LAS svenska företag”. I förorden nämner 

han att LAS diskuteras mer och mer på arbetsmarknaden, vilket uppskattas av 

företagare. Ända sedan regelverket kom att gälla har det påpekats att reglerna 

kring turordning inte fungerat alls bra i praktiken. Han menar att den lag som kom 

till för att skydda arbetstagare skapar stora problem för företagen och som i 

slutändan kommer att drabba just de anställda. Då företagen inte får genomföra 

nedskärningar utifrån vad som gynnar verksamheten så försämras oftast 

konkurrenskraften och det i sig kan leda till att företagets överlevnad hotas vilket 
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varken de anställda eller arbetsgivaren tjänar på. Dessutom anser Åhgren att 

reglerna är alldeles för komplicerade för att kunna tillämpas på ett korrekt sätt så 

att så många anställningar som möjligt kan räddas. I vissa fall fungerar reglerna 

precis som de ska, men det är alldeles för många gånger som reglerna fungerar 

dåligt. Det är inte enkelt att ändra på reglerna i LAS men för att regelsystemet ska 

kunna bli bättre så krävs det att en diskussion börjar i hur reglerna faktiskt 

fungerar i praktiken.
176

  

 

De negativa konsekvenser som företagare anser turordningsreglerna bär med sig 

är främst att de förlorar värdefull kompetens. En annan är att det uppstår så 

kallade inlåsningseffekter då den som jobbat länge på en arbetsplats, tvekar på att 

byta arbete då det kan leda till en sämre placering i turordningen på nästa 

arbete.
177

  

 

I rapporten ”Paragraf 22”, utgiven av Svenskt Näringsliv, har de listat upp de 

negativa konsekvenser turordningsreglerna medför. Bland annat skriver de att 

reglerna gör det svårt att jobba med mångfald och jämställdhet. Dessutom ställer 

lagen generationer mot varandra då den från början hade syftet att skydda en 

grupp men som i slutändan går ut över en annan. De menar även på att lagen 

öppnar för godtycke, då de lokala facken tillämpar reglerna på olika sätt.
178

 För att 

visa på de konsekvenser turordningsreglerna för med sig har de i rapporten valt att 

gå ut i företag och intervjuat företagsledarna för att kunna ge ett praktiskt exempel 

på hur fel reglerna kan slå. 

 

Vi får i rapporten läsa om ett praktiskt fall om Christina och Åke Arnesson och 

deras husfabrik Arkos. Hösten 2008 bestämde sig Christina och Åke för att rusta 

företaget inför tuffare tider, fyra personer skulle sägas upp och de kontaktade det 

berörda fackets centrala förhandlingsenhet. Tidigare förhandlingar med facket 

hade alltid gått bra men denna gång uppstod oenighet. En utav de personerna som 

skulle behöva sägas upp var företagets utlastningsansvarige, navet i verksamheten, 

som ser till att kunderna får rätt saker i rätt tid. Det hade kostat dem mycket 

pengar och tid för att hitta just den rätta personen för yrket. Den andra personen 

som också skulle behövas sägas upp var företagets förman, som även avlastar Åke 

när det gäller den operativa ledningen. Förhandlingarna blev mycket tuffa och till 

slut fick de ta en förhandlingspaus. När de sedan beslöt sig för att ta upp 

förhandlingarna igen berättade Christina och Åke att de var redo att lägga ned 

fabriken om de inte fick behålla den utlastningsansvarige. Facket gav till slut med 

sig och gick med på att de fick ha kvar den utlastningsansvarige medan förmannen 

plus två till sades upp. Det Christina framförallt ifrågasätter är om det verkligen är 

facket med stöd i LAS, som ska bestämma hur en laguppställning ska se ut för att 

kunna överleva krisen, när det är företagen som tar de ekonomiska riskerna.
179

  

 

Muazzam Choudhury, är också en utav de företagare som har uttryckt sig kring 

turordningsreglerna i rapporten. Muazzam ifrågasätter vad syftet med LAS är när 

det snarare är avstegen från lagen som är norm. Han menar att med pengar och ett 

kollektivavtal så existerar inte turordningsreglerna och LAS. Han säger att allt är 
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möjligt, man kan behålla vilken kompetens man vill, bara man betalar för 

avstegen. Hans råd är att det borde finnas standardpriser vid utköp och 

uppsägningar och priserna ska vara skilda utefter hur stora företagen är.
180

  

 

Det sista som tas upp i rapporten ”Paragraf 22” handlar om de faktiska problem 

som turordningsreglerna har medfört. De menar att diskussionen kring reglerna 

inte är ny, den fanns redan på 70-talet då de var oense om lagens själva 

utformning och det syfte som fanns bakom den. Det är många företag som har 

drabbats av de negativa konsekvenserna av turordningsreglerna och priset de fått 

betalat har legat väldigt högt. Det höga priset behöver inte endast handla om 

pengar utan kan även handla om långa och utdragna förhandlingar med facket, 

som gör att uppmärksamheten tas från de frågor som är viktigast. Bland annat 

frågor som rör hur företaget ska överleva eller vilka som egentligen är bäst 

lämpade för att hålla företaget levande. Svenskt Näringsliv menar att de anställda 

som drabbas av principen ”sist in, först ut” drabbas av mycket långtgående 

konsekvenser. Om du som ungdom tror att nyckeln in på arbetsmarknaden är 

kunskap, så menar de att du får ett bryskt uppvaknande när det är dags att tillämpa 

reglerna i LAS. De förtydligar än en gång att ”sist in, först ut” slår blint och tar 

inte alls någon hänsyn till människors kompetens, på grund av att andra faktorer 

är viktigare.
181

 

 

Malin Sahlén, ekonom på Svenskt Näringsliv, besökte universitetet i Linköping 

den 5 december 2011 för att föra en debatt kring framtidens arbetsmarknad och 

lagen om anställningsskydd. Sahlén menar att det strikta regelverket måste mjukas 

upp likaså den fasta anställningen som är orsaken till den stelbenta 

arbetsmarknaden Sverige har idag. Hon menar att en förändring av 

turordningsreglerna skulle leda till en större trygghet för alla de människor som 

står utanför arbetsmarknaden. Att turordningsreglerna skulle gynna arbetstagare är 

enligt Sahlén en myt. Hon menar även att om du är anställd för din kompetens och 

ditt engagemang så kommer du uppnå en slags inre trygghet i din anställning, 

turordningsreglerna ger en slags falskhet då man egentligen inte har en aning om 

vilka jobb som kommer finnas kvar imorgon. I slutet av artikeln nämner Sahlén 

att arbetsmarknaden innan lagen om anställningsskydd kom att gälla, inte var 

High Chaparall. Arbetsgivare är även de människor med förmåga att ta en social 

hänsyn. Lagen om anställningsskydd är inte längre anpassad till dagens 

arbetsmarknad där snabba strukturomvandlingar sker och det krävs en ökad 

specialisering av arbetskraften och därför bör reglerna ändras.
182

  

 

Den senaste rapporten som Svenskt Näringsliv har publicerat är ”Landet runt – 

med företagare om LAS”. I rapporten diskuteras ytterligare en gång problemen 

kring turordningsreglerna. Hela syftet med rapporten var att gå ut bland företagare 

och få en faktisk bild på hur reglerna fungerar i praktiken och inte inrikta sig på 

olika statistiker och diagram. Företagare anser att lagen lurar de anställda att tro 
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att deras anställning är trygg samtidigt som det är svårt för arbetsgivare att göra 

sig av med anställda som på något vis inte fungerar på arbetsplatsen.
183

 

 

4.1.2 LO:s åsikter kring turordningsreglerna 
På LO:s hemsida hittar vi ett nyhetsbrev som heter ”Mytbildningen om 

turordningsreglerna i LAS är stor”. I brevet står det att den grundläggande 

orsaken till ungdomars otrygga situation på arbetsmarknaden är de 

anställningsformer som erbjuds dem. 45 procent av alla mellan 20 och 24 år har 

en tidsbegränsad anställning. De tidsbegränsade anställningar omfattas inte av 22 

§ i LAS, så därför finns det heller inget samband mellan turordningsreglerna och 

ungdomars arbetslöshet. Så att ta bort reglerna för att minska 

ungdomsarbetslösheten är lönlöst, istället skulle ett minskat bruk av 

tidsbegränsade anställningar göra en större skillnad.
184

  
 

När arbetsgivare ska säga upp personal på grund av arbetsbrist, finns det en 

önskan hos dem att fritt kunna välja vilka som ska sägas upp och vilka som ska 

stanna kvar. Ur facklig synpunkt finns det alldeles för stora problem med att ta 

hänsyn till de personliga egenskaperna, då det kan vara svårt att ta reda på vad 

som egentligen menas med personliga egenskaper, utan att vara subjektiv.
185

  

 

Johan Ingleskog, ombudsman på LO, har uttryckt sina synpunkter angående 

turordningsreglerna och han menar på att lagen skyddar mot godtyckliga 

uppsägningar. Han medger att de uppfattningarna kring hur stora reglernas 

effekter är och hur de ska åtgärdas, skiljer sig mellan Svenskt Näringsliv och LO. 

LO anser att LAS fyller den funktion den ska, att ge äldre en tryggare anställning. 

Arbetsgivarna menar dock att reglerna är strikta och vill att kompetensbegreppet 

ska få en större betydelse vid upprättandet av turordningen. Personliga egenskaper 

ska också få en plats vid förhandlingar om avsteg från lagens regler gällande 

turordning. Men precis som vi tog upp ovan kan det vara svårt att avgöra vad som 

menas med personliga egenskaper utan att det ger upphov till godtyckliga 

uppsägningar. Ingleskog menar att det handlar om att hitta ett system som 

förhindrar dessa godtyckliga uppsägningar men som samtidigt ska kunna ge 

företagare möjlighet att behålla den kompetens de anser sig behöva. Arbetsgivarna 

vill ha ge plats åt kompetensen i lagstiftningen medan LO anser att det räcker med 

tillräckliga kvalifikationer. Han menar dessutom att en arbetsmarknad där 

kompetensbegreppet får en stor betydelse för en trygg anställning, skulle generera 

alltför konkurrensinriktade arbetsplatser. Arbetstagarna skulle känna oro för om 

de har tillräckligt med kunskap för att få vara kvar på arbetsplatsen och detta 

skulle i slutändan inte leda till någon sund arbetsmarknadskultur. Att det är svårt 

för arbetsgivaren att få tag på och behålla kompetent personal, menar Ingleskog 

inte ska lösas genom ett försämrat anställningsskydd. Istället ska 

kompetensutvecklingen på företaget förbättras så att de anställda är förberedda för 

de förändringar som företagsutvecklingen kräver.
186

 

                                                           
183

 Ceder, Ny rapport: 50 företagare tycker till om LAS 2011-12-15. Hämtad från 

www.svensktnaringsliv.se 2011-12-16 
184

 Mytombildningen om turordningsreglerna i LAS är stor, 2011-04-12. Hämtad från www.lo.se 

2011-12-13. 
185

 LAS turordningsregler: Har Svenskt Näringsliv och LO ändrat ståndpunkt? 2011-07-06. 

Hämtad från www.lo.se 2011-12-13. 
186

 Holmqvist, Lagen ett skydd mot godtyckliga uppsägningar, 2011-06-15. Hämtad från 

www.lo.se 2011-12-13. 

http://www.lo.se/
http://www.lo.se/
http://www.lo.se/


 22 § LAS – Turordningsreglerna 

 

42 
 

 

Den 6 oktober 2010 publicerade LO en artikel i Dagens Industri rörande 

mytbildningen kring LAS. Artikeln är skriven av Per Bardh, avtalssekreterare i 

LO, och han menar att företagare runtom i landet har mycket större problem än 

turordningsreglerna. Bardh menar att det finns en massa utredningar och statistik 

som gör att det går att få belägg för nästan vad som helst. LO har använt sig av 

SEB:s företagspanel som omfattar 1400 företagare, för att ställa frågan om 

turordningsreglerna har gjort så att de har varit tvungna att göra sig av med 

kompetens de egentligen velat ha kvar. 8 procent svarade ja medan hela 81 

procent svarade nej.
187

  

 

I artikeln kritiserar även Bardh Christer Åhgren, vice VD på Svenskt Näringsliv, 

hans uttalande att en förändring i turordningsreglerna borde ske för att hejda den 

ökade ungdomsarbetslösheten. Bardh menar istället att problemet beror på landets 

ekonomiska läge, det vill säga när det råder lågkonjunktur. Det är självklart att de 

som precis kommit ut på arbetsmarknaden drabbas hårdast då efterfrågan på 

arbetskraft är betydligt mycket mindre under lågkonjunktur. Han menar även att 

det är viktigt att hålla isär hur människor anställs och hur de sägs upp.
188

 

 

Den utformning turordningsreglerna har i Sverige, att turordningen i första hand 

bestäms utifrån anställningstiden, används även i fler länder runtom i världen. 

Anställningstid går att räkna fram medan begrepp som kompetens är beroende av 

subjektiva bedömningar, det vill säga innehåller ett stort mått av personligt 

tyckande. Svenskt Näringsliv vill att kompetensbegreppet ska vara det som styr 

turordningen vilket i praktiken skulle innebära att arbetsgivaren skulle kunna 

bestämma vilken eller vilka som ska sägas upp. Bardh menar att det idag redan 

finns krav på tillräckliga kvalifikationer för att kunna ha sin anställning kvar och 

de överenskommelser som facket och arbetsgivaren idag sluter, går ut på att 

företaget ska ha kvar personal med just tillräckliga kvalifikationer.
189

 

 

Lagstiftningens syfte var från början att stärka de anställdas ställning ute på 

arbetsmarknaden och ju längre du arbetat desto tryggare ska din anställning vara. 

Anledningen bakom detta syfte har sin grund i att äldre arbetstagare har svårare att 

få en ny anställning då de blivit av med sin tidigare. Om LAS inte längre skulle 

finnas så riskeras en mängd äldre arbetstagare att hamna utanför arbetsmarknaden 

vilket betyder att kostnaden för detta utanförskap kommer att behöva betalas av 

samhället.
190

  

 

Bardh anser att samtalsklimatet mellan arbetsmarknadens parter alltid har varit 

gott och det är precis det de ska utgå ifrån. Han vill föra intellektuellt skarpa 

resonemang kring LAS och dess funktion och ta reda på vad arbetsgivarnas 

problem är gällande turordningsreglerna. Det var därför LO i oktober bjöd in till 

en partsgemensam arbetsgrupp som hade i uppgift att ta reda på myter, hörsägen 

och medvetna missuppfattningar.
191
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4.1.3 Faktiska konsekvenser av turordningsreglerna 

I oktober 2010 bjöd LO in Svenskt Näringsliv till att i en partsgemensam 

arbetsgrupp utreda de faktiska konsekvenserna av turordningsreglerna. Deras 

målsättning var att skapa en gemensam bild över de problem som 

turordningsreglerna skapar.
192

 

 

När de arbetat fram rapporten har de strävat efter att sätta in turordningsreglerna i 

ett större sammanhang genom att beskriva ämnesområden som är relevanta för de 

faktiska konsekvenserna av turordningsreglerna. Ämnena handlade främst om den 

svenska arbetsmarknaden, företagens kompetensbehov och Sveriges ekonomi, 

men rapporten tar även upp forskning kring effekterna av turordningsreglerna.
193

   

 

I rapporten framgår att ca 4,5 miljon människor är sysselsatta och ytterligare 

400 000 är arbetssökande vilket utgör ca 5 miljoner människor inom 

arbetskraften. Unga arbetstagare klarar sig bättre i godare tider, men betydligt 

sämre i svårare tider. Äldre har däremot en sysselsättningsgrad som ökar stabilt 

oavsett konjunkturläget, vilket betyder att de har lättare att stanna kvar på 

arbetsmarknaden. Efter 1990-talets kris ökade de tidsbegränsade anställningarna 

och det man nu har sett är att unga personer har betydligt mer tidsbegränsade 

anställningar än vad äldre har. Enligt SCB så var det endast 2,5 procent av de 

arbetslösa unga mellan 15-24 år, som haft en sysselsättning innan arbetslösheten 

och blivit av med den på grund av drifts- och personalinskränkningar. För de äldre 

låg siffran däremot på 25 procent.
194

  

 

På framtidens arbetsmarknad kommer kompetensen hos människor få en allt 

större betydelse, bland annat för att de geografiska avstånden och 

nationsgränserna får en alltmer mindre betydelse. Medarbetarna och dess 

kompetens är en utav de viktigaste resurserna företagen har för att kunna vara så 

konkurrenskraftiga som möjligt på arbetsmarknaden. När företag idag ska 

rekrytera har de till skillnad mot förut blivit mer specificerade när det kommer till 

utbildningskravet den nye medarbetaren ska ha. Ju mer specifik utbildning och 

kompetens ett företag efterfrågar, desto svårare blir kompetensen att hitta.
195

  

 

I slutet mot rapporten tar de upp ett avsnitt som kallas; Forskning kring 

turordningsreglernas effekter. Dock inleder de avsnittet med att forskningen kring 

turordningsreglernas effekter inte är speciellt stor. De flesta studier kring 

turordningsreglernas behandlar ”tvåpersonsundantaget” och dess effekt.
196

 Men 

enligt forskning så bidrar turordningsreglerna till att ”förhindra negativa 

signaleffekter av arbetslöshet och har därmed positiva fördelningseffekter av 

arbetslöshetsriskerna mellan olika grupper på arbetsmarknaden”.
197

  

 

2006 gjordes en enkätundersökning som berörde arbetsmarknadens rörlighet. 

Undersökningen omfattade ca 1 851 personer och 12 procent angav att 
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anställningsskyddet är ett starkt skäl till varför man inte byter anställning. 

Furuåker som genomförde denna undersökning anser att det regelverk som finns 

ute på arbetsmarknaden, det vill säga lagstiftning och olika avtal hämmar 

arbetsmarknadens rörlighet. Arbetsgivare blir allt försiktigare med att rekrytera 

och arbetstagarna blir alltmer mindre villiga att byta arbete och flytta till en 

arbetsplats där de då blir ”sist in”.
198

 

 

Numhauser-Henning och Rönnmars har studerat AD 2009 nr 50 och kommit fram 

till att det finns ett stort utrymme för kvantitativ flexibilitet i Sverige då 

turordningsreglerna inte ger något skydd åt mycket omfattande omplaceringar.
199

  

 

På Svenskt Näringslivs hemsida den 15 juni 2011 presenterades en artikel som 

redogjorde för de viktigaste resultaten som hade framkommit i deras och LO:s 

gemensamma rapport angående turordningsreglerna. Bland annat kom de fram till 

att det fackliga intresset av att motverka godtyckliga uppsägningar och att skydda 

äldre arbetstagare uppnås i de flesta fall. Dock framgår att turordning efter 

anställningstid och tillräckliga kvalifikationer bidrar till att företag efter 

driftinskränkningar förlorar värdefull kompetens och får inte längre någon bra 

konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Detta problem rör främst småföretagare. När 

det kommer till kravet på tillräckliga kvalifikationer vid omplaceringar så kommer 

facket och företagarna oftast överens men likväl dyker oenighet upp gällande 

hänsynstagandet till personliga egenskaper, men i viss mån tar facket ändå hänsyn 

till de personliga egenskaperna.
200

 

 

  4.2 Förhandlingar om ett nytt huvudavtal 
 

4.2.1 Inledning 

År 2008 började en förhandling mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv där man 

bland annat diskuterade turordningsreglerna. Svenskt Näringsliv ansåg att 

turordningsreglerna skulle ersättas med en turordningslista som bygger på 

kompetens och skicklighet istället för att bygga på anställningstidens längd. De 

menade att principen ”sist in, först ut” inte längre innebar någon trygghet för de 

anställda.
201

 Men LO och PTK vägrade att ge upp principen ”sist in, först ut” 

vilket år 2009 bidrog till att förhandlingarna avbröts och att inget nytt huvudavtal 

slöts.
202 

 

Fil. dr Svante Nycander menar att LAS, och då framför allt turordningsreglerna, 

förstör den fackliga samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare ute på 

arbetsmarknaden. Att förhandla fram ett nytt huvudavtal angående turordningen 

skulle underlätta för organisationer och myndigheter att lösa de problem som 

uppstår på arbetsmarknaden.
203
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4.2.2 Ett nytt huvudavtal 

Under våren 2008 började, som tidigare nämnts, förhandlingar om ett nytt 

huvudavtal som skulle gälla på den svenska arbetsmarknaden. Anledningen till att 

man ville införa ett nytt huvudavtal grundade sig i Saltsjöbadsavtalet, det allra 

första huvudavtalet som slöts 1938 mellan LO och dåvarande SAF. Avtalet 

utgjorde en slags mall för att kunna organisera arbetsgivares och arbetstagares 

intressen utan att störa arbetsmarknaden och ekonomin. Det nya avtalet skulle ha 

samma syfte som Saltsjöbadsavtalet, att ge parterna på arbetsmarknaden nya 

spelregler för att undvika den politiska inblandningen och lagstiftning på områden 

där egentligen parterna själva kan hitta de bästa lösningarna. Det nya huvudavtalet 

skulle förhandlas fram mellan de olika huvudorganisationerna, det vill säga LO, 

PTK samt Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv verkar för de privata 

arbetsgivarna, LO för arbetarna och PTK för tjänstemännen. Ett nytt huvudavtal 

skulle bli ett slags styrdokument för arbetsmarknadens parter och deras relationer, 

även andra avtal mellan parterna och deras förbundsparter skulle ha detta 

huvudavtal som utgångspunkt. Avtalet skulle i stort sett angett hur parterna skulle 

förhandla och vad parterna skulle göra om de inte kom överens i en fråga.
204

  

 

Om ett nytt huvudavtal sluts kommer det att beröra 36 arbetsgivarförbund inom 

Svenskt Näringsliv och sammanlagt 41 fackförbund inom PTK och LO. Detta 

innebär att 70 procent, det vill säga 1,6 miljoner, av alla anställda inom den 

privata sektorn skulle beröras av det nya huvudavtalet.
205

  

 

När Saltsjöbadsavtalet slöts 1938 infördes den så kallade samförståndsandan på 

arbetsmarknaden och arbetsmarknadens parter tog tillbaka initiativet från 

politikerna. Vid början av förhandlingarna 2008 menade parterna att det var dags 

att återigen ta tillbaka initiativet. Samtliga huvudorganisationer var överens om att 

det är en uppgift för arbetsmarknadens parter och ingen annan. De menade att de 

kan det här området och att de kan ta ansvar för förhållandet på 

arbetsmarknaden.
206

 

 

Dock lades förhandlingarna ned våren 2009 då LO och PTK inte var redo att 

förhandla vidare kring det förslag som Svenskt Näringsliv framställt vid 

förhandlingarnas början. Då LO och PTK inte ville gå med på begränsningar i 

konfliktreglerna och att turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist skulle 

grundas på kompetens och skicklighet så föll även förutsättningarna för att 

Svenskt Näringsliv skulle gå med på ett förstärkt omställningsstöd och 

rehabilitering.
207

 

 

Signhild Arnegård Hansen, ordförande för Svenskt Näringsliv anser det ”djupt 

beklagligt att facken nu har visat att de saknar kraft och förmåga till det 

nytänkande som krävs för att anpassa den svenska modellen till dagens och 

morgondagens förutsättningar”.
208
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Wanja Lundby-Wedin, ordförande för LO uttryckte sig istället så här om de 

avslutade förhandlingarna: ”Det är beklagligt att Svenskt Näringsliv inte vill ta 

gemensamt ansvar för att säkerställa en långsiktigt stabil utveckling av den 

svenska arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv agerar ansvarslöst – i en 

ekonomisk kris behövs samförstånd och stabilitet”.
209

 

 

På Svenskt Näringslivs hemsida hittar vi en artikel som behandlar varför det 

aldrig blev något nytt huvudavtal. Svenskt Näringsliv anser att förhandlingarna 

avslutades för att PTK och LO inte ville gå med på någon ändring gällande 

turordningsreglerna samt konfliktreglerna. Dock nämns att både LO och PTK 

insåg vid förhandlingarna att ändringar borde göras men att de senare inte fick 

med sig sina medlemsförbund. Svenskt Näringsliv menar att turordningsreglerna 

inte fungerar som de ska och ville genom det nya huvudavtalet ändra på reglerna 

men inte ta bort dem. Istället skulle lämplighet och skicklighet avgöra om du som 

anställd skulle få behålla din anställning. De anser att anställningstid som den 

avgörande faktorn inte fungerar då olika arbetsuppgifter på en arbetsplats kräver 

olika slags kompetens, bara för att du har en lång anställningstid så behöver det 

inte innebära att du kan alla arbetsuppgifter på ett företag. Till sist anser de att 

bara för att du blir uppsagd för att du inte har den bästa kompetensen för att kunna 

vara kvar på din nuvarande arbetsplats, är det inget som säger att du inte skulle ha 

det på din nästa arbetsplats. I artikeln ställs en motfråga till detta svar, där de 

ifrågasätter om det inte räcker med att företagen kan göra undantag från 

turordningsreglerna genom en så kallad avtalsturlista, måste det verkligen gå så 

långt att arbetsgivaren godtyckligt ska kunna välja vilka som ska stanna kvar på 

arbetsplatsen. I den frågan är Svenskt Näringsliv noga med att påpeka att deras 

förslag inte ska få den effekten, och att medarbetare alltid rättsligt kan angripa sin 

uppsägning om man anser att man blivit fel behandlad. Dessutom understryker de 

att det inte alltid är så lätt att ingå turordningsöverenskommelser med facket. Dels 

för att många centrala organisationer inte gett lokala facken några befogenheter att 

sluta sådana avtal och dels för att facken kräver höga extrabetalningar genom till 

exempel avgångsvederlag, för att överhuvudtaget gå med på en avvikelse från 

lagens regler. Det säger sig ju självt att företagen redan har dåligt betalt om man 

säger upp personal på grund av arbetsbrist.
210

   

 

Kommunal, det största fackförbundet inom LO, anser att Svenskt Näringslivs 

förslag i huvudavtalet skulle leda till att varje anställds trygghet skulle försvagas 

avsevärt vid förändringar och leda till osäkerhet om framtiden. Det skulle även 

långsiktigt försvaga parternas ansvar på svensk arbetsmarknad och underminera 

den svenska modellen.
211

 

 

Svenskt Näringsliv ville lösa problemen kring turordningsreglerna med ett nytt 

huvudavtal. Problemen bottnar i den nuvarande lagstiftningen kring turordning 

och de är på så sätt skapade av lagstiftningen. Enligt Svenskt Näringsliv är 

förändringar i turordningsreglerna nödvändiga och förmodligen kommer det att 

ske en förändring förr eller senare. Dock vet de inte om det är facken som 
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kommer att genomföra förändringen eller om politikerna hinner ifatt.
212

 LO har i 

en artikel som behandlar turordningsreglerna, uttryckt oron över den politiska 

inblandningen i relationen mellan arbetsmarknadens parter. Att sköta 

arbetsmarknaden utan inblandning från politiken har varit ett slags kännetecken 

för den svenska arbetsmarknaden, vilket har skapat en arbetsmarknad som 

kännetecknas av ro och stabilitet. Då trycket från det politiska hållet har ökat 

skapar det en oro. Det kan leda till att ett missnöje hos någon av parterna kommer 

att kräva en politisk lösning och då den politiska majoriteten kan ändras, leder till 

lösningar som inte längre blir stabila och långsiktiga.
213

  

 

LO menar att ett nytt huvudavtal kommer innebära en bra grund för 

partsgemensamma förhandlingslösningar. Genom att undvika lagstiftning på detta 

område så kommer kollektivavtalen kunna vara mer branschinriktade. Dessutom 

kommer kollektivavtalsbestämmelser blir mer stabila över tid då 

anställningsvillkoren inte blir föremål för politiska beslut.
214

 

 

Den 2 november 2011 presenterades artikeln ”Parterna pratar LAS igen” i 

Dagens Nyheter. PTK och Svenskt Näringsliv har kommit överens om att inleda 

nya förhandlingar om bland turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd. 

PTK vill ha omställningsstöd för uppsagda på grund av ohälsa och för 

visstidsanställda och Svenskt Näringsliv vill ha ändringar i turordningsreglerna. 

Cecilia Fahlberg, ordförande för PTK, menar att bilden av en trygg anställning på 

grund utav en lång anställningstid är felaktig. Det handlar istället om att du ska ha 

rätt kompetens och det måste samhället, individer och företagen vänja sig vid. 

Hon menar att principen ”sist in, först ut” spelat ut sin roll inom tjänstesektorn.
215

  

 

4.3 Den politiska debatten kring turordningsreglerna 
På Folkpartiets hemsida kan vi läsa om deras förslag att avskaffa nuvarande 

turordningsregler. De skriver att utformningen av anställdas anställningsskydd i 

olika lagar och avtal bottnar i en tanke om alla anställdas utbytbarhet. Folkpartiet 

menar att utformningen är inaktuell med tanke på att reglerna skapades i 

efterkrigstiden industrisamhälle. I dag befinner vi oss i ett kunskapssamhälle där 

anställdas utbildning och personliga kompetens kan vara avgörande faktorer för 

en verksamhets överlevnad på arbetsmarknaden. I och med snabba 

strukturförändringar och ökade rörlighet på arbetsmarknaden menar Folkpartiet att 

det måste ske en förändring av turordningsreglerna.
216

 

 

Folkpartiets Johan Pehrson, ledare för riksdagsgruppen, och Hans Backman, 

folkpartiets riksdagsledamot i Arbetsmarknadsutskottet har skrivit en debattartikel 

på Folkpartiets hemsida angående förslag om modernisering av 

turordningsreglerna och om ett mer flexibelt anställningsskydd. De menar att 

tryggheten i en anställning nödvändigtvis inte behöver vara att stanna kvar länge 

på samma arbetsplats, då det på dagens arbetsmarknad sker snabba förändringar 
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som kan komma att innebära att arbetsplatsen kan tvingas lägga ned 

verksamheten. De menar bland annat att tryggheten istället ska ligga i att 

arbetsgivare och anställda ständigt investerar i att utveckla anställdas kompetens. I 

takt med att den globala konkurrensen ökar är det av stor vikt för arbetsgivaren att 

vid driftinskränkningar kunna behålla nyckelkompetens för företaget. I annat fall 

kan konsekvensen bli att alla jobb försvinner.
217

  

 

Folkpartiet vill att de nuvarande turordningsreglerna ska avskaffas och istället 

grundas på den anställdas personliga kompetens. De vill även att LAS ska bli 

dispositiv i den mening att parterna på arbetsmarknaden ska ges friheten att själva 

avgöra och avtala om hur utformningen av turordningsreglerna ska se ut inom 

respektive bransch. De menar att parterna även ska få avtala om lämpliga kriterier 

för hur kompetens ska värderas och understryker erfarenhet som en viktig del av 

en persons kompetens.
218

   

 

En arbetsgivarens möjlighet att undanta två personer gäller för småföretagare med 

högt tio anställda. Folkpartiet vill se en utvidgning av undantaget, att det ska 

omfatta alla företag oavsett storlek.
219

  

 

Som argument till sitt förslag, om avskaffandet av de nuvarande 

turordningsreglerna, menar de att förändringarna underlättar för unga att få fäste 

på arbetsmarknaden och för äldre att byta anställning. Folkpartiet anser att på 

grund av snabba förändringar på arbetsmarknaden, kan unga besitta den 

nyckelkompetens som företaget är i behov av och därför är det viktigt att 

arbetsgivaren ska kunna behålla den anställda.
220

  

 

Centerpartiet vill, likt Folkpartiet, lätta upp de strama lagarna genom att bland 

annat utvidga det så kallade ”tvåpersonsundantaget” till att omfatta alla företag.
221

 

I en OECD-rapport förklarar även Centerpartiet att de på sikt vill att personlig 

kompetens ska värderas istället för anställningsår och att det blir 

arbetsmarknadens parters uppgift att avtala om det.
222

 I protokollet från 

partistämman 2009 skriver Centerpartiet att de anser att tryggheten inte ska ligga i 

rätten att behålla sitt gamla arbete utan istället ska tryggheten finnas i möjligheten 

att finna ett nytt jobb. Det leder till att arbetstagare är i arbeten de trivs i och 

passar för samt att kunskap sprids då rörlighet skapas.
223

  

 

Moderaterna däremot går emot Folkpartiet och Centerpartiets förslag på att 

avskaffa turordningsreglerna, de anser att turordningsreglerna ska bevaras. 

Moderaterna menar att det ska finnas en balans mellan trygghet och flexibilitet 

genom att regler är tydliga och de kan följas. Arbetsmarknadens parter har ett stort 

ansvar för anställningstryggheten. Moderaterna arbetar mycket med att fler 
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människor ska få jobb och de menar att ett avskaffande av turordningsreglerna 

inte skulle innebära fler jobb, men att det skulle påverka vilka som blir arbetslösa 

och vilka som får nya jobb.
224

 

 

I oktober 2011 uttalade sig den arbetsmarknadspolitiska talesmannen för 

moderaterna Tomas Tobé, i Sveriges radio om den starkt enade synen de har inom 

partiet i fråga om att trygga den svenska arbetsmodellen. Folkpartiet och 

Centerpartiet får alltså inte gehör från Moderaterna angående sina förslag på 

ändrade turordningsregler.  Tobé menar att partiets ställningstagande i frågan 

beror på att arbetsgivarens andra möjligheter att anställa på prov- och 

visstidsanställningar, innan anställningen går över på tillsvidaretjänst och först då 

berörs arbetstagaren av reglerna i LAS. ”Jag välkomnar att man är engagerad i att 

minska ungdomsarbetslöshet. Men Moderaternas besked är att vi tänker se till att 

vi har en trygg svensk modell som innebär att vi både har en balans mellan 

flexibilitet för företagen, men också en trygghet för arbetstagaren” säger Tomas 

Tobé.
225

 

 

Socialdemokraterna anser att turordningsreglerna är en viktig grund i LAS. De 

menar att med tanke på att arbetsgivaren avgör om arbetsbrist föreligger skulle en 

försvagning eller ett borttagande av turordningsreglerna leda till en ökad 

otrygghet och rättslöshet för de anställda.
226

 De vill även att turordningsreglerna 

ska återställas till tidigare ursprung där ”tvåpersonsundantaget” inte fanns med i 

lagstiftningen. Det innebär att regeln som ger arbetsgivare med högst tio 

arbetstagare, rätt att innan turordningen undanta två personer som fyller en 

nyckelfunktion för verksamheten, ska tas bort då regeln har försämrat tryggheten 

för de anställda.
227

  

 

Josefin Brink, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, menar att det 

är ”en befängd idé” att slopa turordningsreglerna. Hon menar att man inte löser 

problemet med hög ungdomsarbetslöshet och diskriminering av utlandsfödda 

genom att sparka de som har en tillsvidaretjänst. Istället är investeringar som leder 

till hållbara jobb lösningen på arbetslösheten. Hon understryker att den ökade 

otryggheten med fler visstidsanställda som skapar problem på arbetsmarknaden 

och att Västerpartiets mål är att fler, inte färre, ska omfattas av 

anställningstryggheten som LAS medför.
228

  

 
Småföretagarnas riksförbund, SFR, anser att hela systemet med turordningsregler 

ska avskaffas. Men i och med dagens politiska situation tror inte SFR att det 

kommer bli det slutgiltiga resultatet. ”Facket vill behålla sin makt och 

Socialdemokraterna och Vänstern går inte på tvärs med sin största supporter. Det 

nya arbetarpartiet Moderaterna vågar, på grund av sin inriktning mot mitten och 
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risken att förlora röster, inte längre utmana och ta ställning i frågan utan tiger 

talande.”
229

 

 

4.4 Tillräckliga kvalifikationer – turordningsreglernas kärna 

Arbetsrättsjuristen Erik Danhard skriver i sin artikel publicerad av tidningen Ny 

juridik 2:03 om turordningsreglernas kärna. Tillräckliga kvalifikationer är kärnan 

i turordningsreglerna, det handlar om en balansgång mellan arbetstagarens 

trygghet och verksamhetens behov.
230

 Artikeln behandlar när en arbetsgivare har 

möjlighet att avvika från turordningen utifrån kravet på att arbetstagaren ska ha 

tillräckliga kvalifikationer för arbetet. Han menar att en arbetsgivare befinner sig i 

en komplicerad situation när han måste ta itu med en driftinskränkning. Om 

arbetsgivaren är försumlig och tillämpar reglerna om tillräckliga kvalifikationer på 

ett rättstridigt sätt har arbetsgivaren en skadeståndsskyldighet. Han menar att trots 

att tillräckliga kvalifikationer är en punkt att balansera på i lagstiftningen, har 

lagstiftningen förfinats i och med möjligheten att träffa avtalsturlistor, 

avtalsparterna emellan.
231

 
  

Avtalsparterna, arbetstagarorganisationen och arbetsgivaren, kan genom en 

överenskommelse avgöra vilka arbetstagare som saknar tillräckliga kvalifikationer 

och därmed i princip bestämma vilka arbetstagare som ska få behålla sin 

anställning. Stor frihet har lämnats till parterna att träffa överenskommelser av 

detta slag. En avtalsturlista för även med sig en befrielse för arbetsgivaren i 

praktiken ifråga om att utge skadestånd. Avtalsturlistan kan endast angripas 

rättsligt om den i något hänseende är att anse diskriminerande eller i övrigt strider 

mot god sed på arbetsmarknaden. Danhard menar att lagstiftningen uppmuntrar 

parterna till att träffa överenskommelser och när det inte finns någon klar 

definition av begreppet tillräckliga kvalifikationer kan parterna inte veta hur 

domstolen skulle döma om fallet skulle prövas av domstol.
 232

 

 

Danhard för en diskussion gällande arbetsgivarens möjlighet att vid en 

driftinskränkning behålla de så kallade nyckelpersonerna som är nödvändiga för 

verksamhetens fortsatta existens. Med hänsyn till reglerna kring tillräckliga 

kvalifikationer i LAS skapas denna möjlighet för arbetsgivaren. Han skriver att 

arbetsgivaren enligt praxis från AD kan väga in subjektiva bedömningar som 

särskilt förtroende och kundrelationer för att kunna behålla vissa 

nyckelpersoner.
233

 

 

Vidare för Danhard en diskussion kring möjligheterna att tillämpa avtalsturlistor 

och dess konsekvens. Han påstår att de undersökningar som genomförts kring 

ämnet inte gett något enhetligt svar på grund av att arbetsmarknadens 

kollektivavtalsregler ser olika ut. I fråga om exempelvis en arbetstagares plats i 

turordningen genomförs på olika sätt, på vissa avtalsområden på centralnivå och 

på andra lokal. I vissa arbetstagarorganisationer har man på central nivå valt att 
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delegera ut möjligheten att för det lokala facket att träffa en överenskommelse 

medan i andra arbetstagarorganisationer har man valt att redan på central nivå dela 

in arbetstagarna i yrkesgrupperingar vid turordning. Han menar att det skapar en 

rättsosäkerhet för arbetstagarna då det vid en driftinskränkning saknas absoluta 

kriterier till rätten att få behålla sin anställning. Det svenska arbetsrättsliga 

regelsystemet grundar sig på parternas olika utgångspunkter och gemensamma 

ansvar där parterna i en förhandling har möjlighet att både ge och ta. I 

förhandlingen är det verksamhetens behov och arbetstagarnas trygghet som ska 

synliggöras.
234

 

 

4.5 Analys 
Svenskt Näringsliv kritiserar turordningsreglerna och menar att företag vid 

driftinskränkningar förlorar värdefull kompetens. De menar även att en förändring 

av reglerna skulle leda till en större trygghet för de människor som står utanför 

arbetsmarknaden.
235

 Vi funderar på vilka konsekvenser förändringen skulle leda 

till om kompetens skulle vara den avgörande faktorn istället för anställningstid vid 

uppsägning på grund av arbetsbrist. I SCB:s rapport ”Utbildningsstatistik årsbok 

2011” redovisas statistik kring vilken nivå på utbildning olika åldersgrupper samt 

kön har. Vi kan utläsa ur tabellen att ju yngre du är desto vanligare är det att ha en 

eftergymnasial utbildning.
236

 Svenskt Näringsliv menar att syftet med 

turordningsreglerna inte längre uppfylls, då äldre arbetstagare inte skyddas.
237

 Vi 

undrar om den förändring som de vill genomföra, att införa kompetens som 

avgörande faktor, kommer leda till att syftet uppnås. Då yngre ofta har 

eftergymnasial utbildning så betyder det indirekt att äldre inte har det. Vi tror inte 

att en förändring skulle leda till att reglernas syfte bättre uppnås, utan tvärtom att 

äldre skulle få ett försämrat anställningsskydd, åtminstone om det är den formella 

kompetensen som är avgörande.  

 

Vi reflekterar även kring Svenskt Näringslivs uttalande om att turordningsreglerna 

hindrar ett företags arbete med mångfald och jämställdhet.
238

 Å ena sidan håller vi 

med Svenskt Näringsliv att det kan hämma mångfald- och jämställdhetsplanen. 

Om ett företag nyligen börjat arbeta med mångfald och jämställdhet, och den 

senaste tiden anställt ny personal utefter planens mål så blir de nyanställda de 

första som ryker enligt gällande turordningsregler. Det medför att hela planen 

fallerar och företaget tvingas på nytt att arbeta fram en ny plan. Men å andra sidan 

om ett företag bedriver arbete för mångfald och jämställdhet och drabbas av en 

driftinskränkning, tror vi att det inte gör någon skillnad om det är anställningstid 

eller kompetens som är den avgörande faktorn. I båda fallen kommer 

driftinskränkning i vilket fall ske och påverka arbetsstyrkans sammansättning när 

det gäller mångfald och jämställdhet i organisationen.   

 

Ur rapporten ”Paragraf 22” framgår det att de främsta negativa konsekvenserna 

som företagare anser att turordningsreglerna medför är att de förlorar värdefull 
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kompetens samt att det uppstår så kallade inlåsningseffekter.
239

 Dock framgår ur 

en undersökning gjord av LO vid SEB:s företagarpanel att de flesta företagare inte 

anser att turordningsreglerna tvingar dem att göra sig av med viktig kompetens.
240

 

Med bakgrund i det senast nämnda ifrågasätter vi om turordningsreglerna skapar 

de negativa konsekvenser som har framgått av Svenskt Näringslivs rapport, då 

statistiken från LO visar något helt annat. Dock måste här tilläggas att de båda 

parterna har helt olika intressen. Svenskt Näringsliv vill jobba fram regler som 

gynnar arbetsgivaren medan LO vill skapa en större trygghet på arbetsmarknaden 

åt arbetstagaren. På så vis är all information vi får utifrån dessa parter färgad av 

deras intressen, vilket gör att vi måste vara kritisk till allt de publicerar.  Vi kan 

förstå en arbetsgivares problematik att tvingas göra sig av med en nyanställd som 

har värdefull kompetens.  Men i rapporten ”Paragraf 22” där vi fick ta del av ett 

praktiskt fall vid husfabriken Arkos, gav facket till slut med sig i de tuffa 

förhandlingarna när ägarna till företaget uppgett att de lägger ner fabriken om de 

inte får ha kvar den anställde med den speciella kompetensen. Detta visar på att 

det ibland kan vara tufft att få igenom en önskan om att bevara en anställd med 

särskild kompetensälld, men att det ändå går. Här förstår vi vad Lars-Olof 

Petterson menar med att tryggheten i LAS inte är större än att facket och 

arbetsgivare med ett pennstreck kan bortse från anställningsår och ålder.
241

  

 

Inträdet på arbetsmarknaden bygger på att du som arbetstagare har rätt kompetens. 

Vilka konsekvenser skulle det få om även utträdandet ur arbetsmarknaden också 

skulle grundas på kompetens? Skulle inte detta försvaga de anställdas ställning ute 

på arbetsmarknaden? Lagstiftningens syfte var från början att stärka de anställdas 

ställning och trygghet på arbetsmarknaden.
242

 Om reglerna nu ändras till att 

innefatta ett subjektivt begrepp som kompetens, funderar vi på om 

uppsägningarna skulle bli godtyckliga. Arbetsgivare skulle få det lättare att göra 

sig av med personal de inte vill ha kvar och det skulle framförallt genomföras 

alltmer godtyckliga uppsägningar. 

 

Likasom företagare i ”Paragraf 22” anser att turordningsreglerna medför en slags 

inlåsningseffekt så håller även Centerpartiet och Folkpartiet med. Vi tror dock inte 

att kompetens som avgörande faktor kommer att ändra arbetsmarknadens 

rörlighet. Vi samtycker med LO att arbetsplatserna kommer att bli alltför 

konkurrensinriktade och att det kommer skapa en slags oro hos arbetstagarna om 

de har den tillräckliga kompetens som krävs för att få stanna kvar.
243

 Vi tror också 

att de flesta arbetstagare kommer utveckla sin kompetens så att den passar just in 

på den arbetsplats de är anställda på och frågan är om de då vill byta anställning. 

Det kan dessutom vara svårt att få en anställning på en annan arbetsplats om din 

kompetens är så specialinriktad.  

 

Precis som LO, anser vi att det räcker med att ha det subjektiva begreppet 

tillräckliga kvalifikationer med i 22 § LAS.
244

 Vi tycker att begreppet kompetens 

redan innefattas i begreppet tillräckliga kvalifikationer i turordningsreglerna. Då 
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arbetsgivaren vid en uppsägning på grund av arbetsbrist har en 

omplaceringsskyldighet innan han säger upp personal, måste han avgöra vilka 

kvalifikationer som behövs för att den anställda ska kunna beredas fortsatt arbete. 

Men då arbetsgivaren själv bestämmer vilka kvalifikationer som behövs, kan han 

sätta upp kvalifikationer som passar in på en specifik arbetstagare han önskar 

behålla i organisationen.
245

 I och med detta anser vi att arbetsgivaren redan har 

stora möjligheter till att fritt välja vilka de vill ha kvar, som alltså grundar sig i 

arbetsgivarens subjektiva bedömningar. Behöver verkligen kompetensbegreppet 

få en plats i lagstiftningen när vi redan har ett begrepp som bygger på subjektiva 

bedömningar? Om kompetens skulle komma att bli den avgörande faktorn vid 

uppsägning på grund av arbetsbrist, skulle arbetsgivarens möjligheter att fritt välja 

vilka de vill bli av med och vilka de vill ha kvar bli ännu större.  

 

Det finns alltså två olika sidor på hela diskussionen kring turordningsreglerna. 

Den ena sidan vill att kompetens ska vara den avgörande faktorn vi uppsägning på 

grund av arbetsbrist, istället för anställningstid, då de anser att kompetensen är 

viktig för deras konkurrenskraft. Den andra sidan menar dock att om man 

genomför denna ändring av reglerna öppnar man upp för arbetsgivaren att 

genomföra godtyckliga uppsägningar vilket i sin tur minskar en arbetstagares 

anställningstrygghet. Både Svenskt Näringsliv och LO vet att en ändring av 

reglerna ligger nära till hands, men LO menar att det måste skapas ett system som 

både förhindrar godtyckliga uppsägningar och som ger arbetsgivaren möjlighet att 

behålla den kompetens de anser sig behöva. De menar att arbetsgivaren inte ska få 

välja vilken kompetens de vill behålla som blir på anställningsskyddets bekostnad. 

LO anser istället att kompetensutvecklingen på företaget bör förbättras så de 

anställda är förberedda på förändringar som kan ske inom företaget.  

 

Vi har märkt tydligt att både LO och Svenskt Näringsliv vill ha igenom olika 

förändringar men båda är överens om att en förändring av reglerna behövs göras, 

men de vet inte hur denna förändring kommer att ske. De kom inte överens vid 

förhandlingarna om ett nytt huvudavtal då ingen av parterna var beredda att ge 

upp sina hjärtefrågor. Det är synd att parterna inte kommer överens då vi tror att 

de är bäst lämpade för att ta ställning i sådana frågor om turordningsreglerna och 

att då även många av Sveriges arbetstagare skulle ha berörts av detta huvudavtal. 

Vi anar att ett nytt huvudavtal mellan LO och Svenskt Näringsliv angående 

turordningsreglerna, inte ligger nära till hands, då parterna har svårt att komma 

överens. Istället tror vi att den politiska inblandningen i turordningsreglerna 

kommer att avgöra en ny ändring av reglerna.  
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5. Avslutande kommentar 

 

Vår uppgift har i denna uppsats varit att redogöra för de rättsliga förutsättningarna 

kring turordningsreglerna i anställningsskyddslagen, undersöka hur reglerna 

fungerar i praktiken samt att synliggöra den rättspolitiska debatten kring reglernas 

vara eller icke vara. Fokus har främst legat på att analysera turordningsreglernas 

funktion, det vill säga hur de fungerar i praktiken och principen ”sist in, först ut”. 

 

När vi studerade fallet vid Regeringskansliet undersökte vi vad som hade gått fel. 

Var det Regeringskansliets handlande, ST:s agerande eller berodde det på att 

lagen har för stora kryphål så att ett kringgående går lätt att utnyttja. Vi kom fram 

till att den största orsaken till att uppsägningarna vid Regeringskansliet gått fel 

främst berodde på arbetsgivaren och fackets agerande. Kanske var detta 

anledningen till att ST valde att i slutändan ändå försvara Regeringskansliets 

handlande? Om de istället hade valt att kritisera Regeringskansliets handlande så 

hade förmodligen de själva fått dåligt rykte för deras agerande. Det var alltså inte 

turordningsreglerna i sig som bidrog till denna situation, den berodde snarare på 

de som tillämpade reglerna. 

 

I vår del där vi presenterade gällande rätt kring turordningsreglerna, låg fokus 

främst på att redogöra för vilka faktorer som påverkar en turordningskrets 

utformning. Vi har dessutom valt att lägga stor vikt vid att redovisa för hur 

utvecklingen kring reglerna har sett ut. Detta medförde att denna del blev mer 

redovisande än analyserande. Det vi ändå uppmärksammat är främst den 

diskussion som pågått vid reglernas utformning och utveckling. Redan vid 

turordningsreglernas införande i lag fanns det diskussioner kring hur lämpliga 

reglerna var och diskussionen pågår än idag om reglerna verkligen fungerar som 

de ska.  

 

Detta blev vår uppgift i vår sista del, att synliggöra den diskussion som pågår. Det 

har tydligt framgått att det är två starka sidor som vill åt helt olika håll. Den ena 

sidan vill skydda arbetstagarens anställningstrygghet medan den andra sidan vill 

lätta upp de stelbenta reglerna för att underlätta för arbetsgivaren att behålla 

kompetent personal. De båda sidorna har svårt att komma överens men de är dock 

överens om att en förändring bör ske, men det är ingen som vet när förändringen 

kommer att ske och vem som kommer ta initiativet till att genomföra den.  

 

Det har varit svårt att avgöra hur reglerna faktiskt fungerar då de flesta argument 

vi hittat varit starkt färgade av respektive intressen. Vi anser att reglerna fungerar 

bra men att principen ”sist in, först ut” inte går att förlita sig på som arbetstagare 

då reglerna är dispositiva och går att avvika ifrån. Men då reglerna är dispositiva, 

på så sätt att ett kollektivavtal måste slutas för att kunna göra avsteg från lagen, så 

får vi hoppas på att arbetstagarorganisationerna tar till vara på arbetstagarnas 

intressen. Dessutom är reglerna bra på det vis att den avgörande faktorn är mätbar 

och inte ett subjektivt begrepp. Detta leder även till att lagen är tydlig då det finns 

få tolkningssvårigheter kring begreppet anställningstid till skillnad från ett 

subjektivt begrepp som kompetens. Men vi kan ändock förstå arbetsgivarens 

problem i att kunna behålla kompetens personal för att fortsätta vara 

konkurrenskraftiga efter en driftsinskränkning. Inte minst i dåliga tider är det 

viktigt för en verksamhets fortsättning att personalstyrkan har en bra och effektiv 
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sammansättning. Vi ställer oss frågan om det avtalsslutande facket verkligen 

skulle gå med på att göra undantag från reglerna som innebär att arbetsgivaren kan 

ha kvar en kompetent arbetstagare, om arbetstagaren inte är medlem i det 

avtalsslutande facket. Det är här problematiken kring reglerna uppstår, när fack 

och arbetsgivare inte kommer överens. Vår slutsats leder till att bristerna i 

reglerna främst berör arbetsgivarens rätt att behålla den personal denne anser bäst 

lämpad, och att syftet med reglerna fungerar mestadels som det ska. 

 

Det skulle vara intressant att ta reda på vad normen är vid 

arbetsbristuppsägningar, är det att göra avsteg från lagen eller inte? Därför skulle 

vidare forskning kunna bygga på en undersökning där vi tar reda på hur många 

arbetsgivare som vid arbetsbristuppsägningar faktiskt tillämpar reglerna precis 

som de är i 22 §, samt hur många som gör avvikelser från reglerna. Skulle det då 

visa sig att normen snarare är att göra avsteg så finns det starka skäl till att 

reglerna behöver ändras då ingen ändå tillämpar reglerna rakt av. Men samtidigt 

innebär reglernas dispositivitet att avvikelser ska göras tillsammans med facket 

vilket betyder att arbetsgivaren inte kan göra vilka avvikelser som helst. Så frågan 

är om reglerna inte utgör en bra grund precis som de är.  

 

Under tiden diskussionen pågått har arbetsmarknaden förändrats och 

förutsättningarna för ett anställningsskydd likaså. Frågan kvarstår, kommer det att 

förhandlas fram ett nytt huvudavtal eller kommer uppgiften att läggas i 

politikernas händer att besluta om. 
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