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Sammanfattning 
Utifrån de två rättsliga avgörandena AD 2009 nr 50 och AD 2011 nr 30 har 

Arbetsdomstolen utvecklat ett mycket omdiskuterat förhållande mellan de två 

omplaceringsreglerna i 7 § 2 st. och 22 § LAS. Enligt domstolen skall 

arbetsgivaren vid hot om arbetsbrist, om detta är skäligt, söka omplacera till 

lediga arbeten i enlighet med 7 § 2 st. LAS. När denna skyldighet är uttömd och 

hotet mot arbetsbrist fortfarande kvarstår skall arbetsgivaren i ett andra steg 

övergå till att omplacera i enlighet med 22 § 4 st. LAS. Så länge en arbetstagare 

med högre placering i turordningen skyddas från uppsägning framför en 

arbetstagare med lägre placering och erbjudandet är skäligt, kan arbetsgivaren 

omplacera enligt vad han eller hon själv anser är bäst för verksamheten. 

Arbetsgivaren har även möjlighet att omplacera till lediga tjänster utanför 

turordningen. Anställningsskyddet har ändrats på så sätt att arbetsgivaren i 

praktiken kan välja vilka arbetstagare han eller hon vill behålla i verksamheten 

och säga upp de resterande. Den rådande uppfattningen är att arbetsledningsrätten 

efter de två avgörandena är mer eller mindre oinskränkt och kritik har riktats mot 

att anställningsskyddet nu har urholkats. Vidare är möjligheterna för arbetstagaren 

att angripa en omplacering på grund av arbetsbrist små, eftersom Arbetsdomstolen 

inte anser sig ha behörighet att rättsligt pröva företagsekonomiska frågor. Om 

domstolen istället tillät de personliga skälen att få ett utrymme vid prövningen av 

om en omplacering på grund av arbetsbrist är tillbörlig eller ej, hade detta 

förbättrat arbetstagarens anställningsskydd utan att ge avkall på 

arbetsledningsrätten.  
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1. Inledning 
Det typiska för ett anställningsförhållande är att den anställde är underordnad 

arbetsgivaren på så sätt att arbetet utförs efter arbetsgivarens anvisningar och 

under dennes kontroll. Arbetstagarens lydnads- och lojalitetsplikt är en central del 

av anställningsavtalet. Karaktäristiskt för anställningsavtalet är med andra ord att 

det råder en obalans mellan avtalsparterna. I ett flertal länder har skyddet för 

arbetstagarna framställts som arbetsrättens raison d`être, dess 

existensberättigande. Skyddsreglerna balanserar intresset av en effektiv 

produktion och sociala och humanitära hänsyn.
1
 Hjärtat i de svenska 

anställningsskyddsreglerna utgörs av lagen om anställningsskydd (SFS 1982:80, 

cit. LAS). En uppsägning ses som det yttersta medlet en arbetsgivare har att 

tillgripa när han eller hon vill göra sig av med en arbetstagare. För att undvika att 

sådana beslut fattas godtyckligt innehåller LAS ett flertal skyddsmekanismer, b.la. 

kravet att det måste finnas saklig grund. För att saklig grund skall föreligga måste 

arbetsgivaren undersöka möjligheten att omplacera arbetstagaren till ett annat 

arbete. Rättsutvecklingen på området har på den senare tiden tippat vågskålen till 

arbetsgivarens fördel, huvudsakligen genom de två målen AD 2009 nr 50 och AD 

2011 nr 30. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att analysera 7 § 2 st. och 22 § LAS beträffande den 

skyddsreglering som gäller vid omplacering och uppsägning till följd av 

arbetsbrist. Utgångspunkten är att svara på dessa frågor: 

 Hur fungerar omplacering på grund av arbetsbrist enligt 7 § 2 st. och 22 § 

LAS? 

 Hur förhåller sig dessa två lagbestämmelser till varandra? 

 Hur förändrar AD 2009 nr 50 och AD 2011 nr 30 rättsläget kring 

omplacering till följd av arbetsbrist och vilka konsekvenser kan detta få 

för arbetstagarens anställningsskydd? 

En central aspekt av reglerna kring omplacering till följd av arbetsbrist är att en 

uppsägning inte är sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren 

bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. 

 Vad är innebörden av skälighetsbegreppet i 7 § 2 st. LAS och 22 § LAS? 

Av rättstekniska skäl är LAS uppsägningsregler indelade i två kategorier; 

uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägning på grund av personliga skäl. 

Syftet med detta arbete är avslutningsvis att undersöka om personliga 

förhållanden tillåts påverka arbetsgivarens omplaceringsskyldighet på grund av 

arbetsbrist. 

                                                 
1
 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet – Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 

23. 
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1.2 Metod 

Genom att studera lag, förarbeten, praxis samt doktrin syftar arbetet till att utröna 

rättsläget beträffande 7 § 2 st. och 22 § LAS. Huruvida denna systematiska 

genomgång av ovan nämnda rättskällor skall klassas som dogmatisk eller inte 

råder det delade meningar om. Det finns på intet sätt utrymme för ett djupare 

studium av begreppet i ett metodkapitel som detta, men frågan förtjänar ändå att 

belysas.  

I vardagligt språk förknippas dogmatik med studiet av kristen troslära, en studie 

av de lärosatser som fastslagits på ett förpliktande sätt.
2
 De deklarationer som 

påven ex cathedra uttalar anses ofelbara.
3
 En sådan tolkning leder till slutsatsen 

att en rättsdogmatisk metod är bunden till en viss auktoritativ källa. Enligt Bo 

Hanson karaktäriseras dock det rättsdogmatiska studiet snarare av att det sker 

imminent, dvs. inom en viss bestämd ram. Den är inte empirisk på samma sätt 

som exempelvis rättshistoria, rättssociologi och komparativrättsliga studier, men 

förhåller sig heller inte till rätten på en metafysisk nivå liknande den allmänna 

rättsläran. Kännetecknande för rättsdogmatiken är istället att den systematiserar 

och tolkar den gällande rätten de lege lata, utan några rättspolitiska 

ställningstaganden de lege ferenda.
4
 Claes Sandgren går steget längre och menar 

att det är systematiseringen som utgör kärnan i rättsvetenskapen och vad som gör 

denna vetenskaplig.
5
  

Att gällande rätt skulle vara utgångspunkten för en rättsdogmatisk studie delas 

dock inte av alla. Nils Jareborg menar exempelvis att rättsdogmatiken inte tjänar 

på att begränsas genom maktutövning och beslutsfattande av domstolar och 

lagstiftare. Syftet med god vetenskaplig verksamhet är enligt Jareborg att finna 

nya svar och bättre lösningar. Trots detta måste man enligt honom ändå utgå ifrån 

en viss form av bundenhet, eftersom rättsdogmatiken granskar rättsystemet som 

ett normativt system, inte de effekter detta skapar på mänskligt handlande. Sådana 

studier hör till rättssociologins område.
6
 

Enligt Lena Olsen synes den rättsdogmatiska uppgiften vara att åstadkomma en 

auktoritativ utsaga om gällande rätt, att forskningsuppgiften består i att så nära 

som möjligt svara på domarens frågor vad gäller rättsordningens innehåll.
7
 En 

sådan slutsats är givetvis problematisk i den bemärkelsen att domstolen sällan 

redovisar vilka rättskällor den baserat sitt domslut på.  

En gemensam nämnare för samtliga författare tycks ändå vara att rättsdogmatiken 

är mer eller mindre bunden av vissa specifika källor. Det råder dock delade 

                                                 
2
 Nationalencyklopedin. 

3
 Ibid. 

4
 Hanson, Retfaerd nr 44, s. 4-7. 

5
 Sandgren, JT 2004/2005, s. 323. 

6
 Jareborg, SvJT 2004, s. 4-10. 

7
 Olsen, SvJT 2004, s. 111 f. 
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meningar kring vilka dessa källor är. Enligt Jareborg innebär en traditionell 

rättsdogmatisk metod att studiet utgår ifrån lagstiftning, rättspraxis, förarbeten 

samt rättsdogmatisk litteratur.
8
 Det är också dessa källor detta arbete utgår ifrån.  

Jareborg menar vidare att ”det är helt legitimt för rättsdogmatiker att söka efter 

ideala lösningar.”
9
 Av denna anledning har jag i arbetet även utnyttjat källor som 

inte ingår i den traditionella rättsdogmatiska metoden. På grund av den stora 

praktiska effekten av anställningsskyddets regler har jag ansett det motiverat att 

begagna litteratur som normalt anses vara närmast handböcker för hur en 

arbetsgivare bör agera vid en arbetsbristuppsägning, eftersom sådan litteratur kan 

skildra en erfarenhet från det praktiska fältet. I inledningen följer vidare en 

redogörelse för huvuddragen i den debatt som omgärdat omplacerings- och 

turordningsreglerna. Slutligen innehåller arbetet en diskussion kring de effekter 

rättsutvecklingen har på anställningsskyddet. Syftet med dessa alternativa källor 

är att ge en bättre grund för ett resonemang de lege ferenda i analysen. 

1.3 Disposition 

Arbetet inleds med ett kapitel om bakgrunden och debatten kring 

omplaceringsreglerna. Detta kapitel fungerar som en inblick i de motstående 

intressen som de svenska anställningsskyddsreglerna bygger på. Det nästföljande 

kapitlet innehåller ett flertal grundläggande begrepp vilka är nödvändiga för 

förståelsen av reglerna om omplacering. Kapitel fyra och fem redogör för AD 

2009 nr 50 och AD 2011 nr 30. Därefter följer en genomgång av förhållandet 

mellan 7 § 2st. LAS och 22 § LAS. Kapitel sju utreder begreppet skälig 

omplacering enligt 7 § 2 st. LAS och kapitel åtta utreder skälig omplacering enligt 

22 § 4 st. LAS. Kapitel nio studerar skillnaderna mellan arbetsgivarens skyldighet 

att omplacera enligt 7 § 2 st. LAS och 22 § LAS. Därefter följer en genomgång av 

de konsekvenser dessa två domar har på rättsläget beträffande omplacering. 

Kapitel elva består av en analys och arbetet avslutas i kapitel tolv med avslutande 

kommentarer. 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen behandlar omplaceringsreglerna vid uppsägning på grund av 

arbetsbrist. Av denna anledning ges ett begränsat utrymme att utreda rättsläget 

beträffande uppsägning på grund av personliga skäl. För att utreda vilken 

betydelse personliga förhållanden har för omplaceringsskyldigheten på grund av 

arbetsbrist berörs dock frågan. Med uppsatsens begränsade sidantal och 

anställningsskyddsreglernas komplexitet i åtanke ägnas inget utrymme åt 

internationell rätt eller jämförelser med internationell rätt. Slutligen har inte frågor 

kring företrädesrätt till återanställning eller processuella aspekter berörts mer än 

flyktigt.  

                                                 
8
 Jareborg, SvJT 2004, s. 8. 

9
 Ibid, s. 4. 
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2. Bakgrund 

2.1 En historisk tillbakablick 

Det svenska anställningsavtalet kan sägas ha sitt ursprung i 1864 års 

näringsfrihetsförordning. Förordningen innebar ett definitivt slut på det föråldrade 

medeltida skråväsendet och innebar en grogrund för anställnings- och 

kollektivavtalet.
10

  

Arbetsmarknaden vid 1900-talets början präglades av omfattande konflikter 

mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Från arbetsgivarhåll framfördes 

krav på reglering mot stridsåtgärder under gällande avtalsperiod. Ett flertal förslag 

framlades, bl.a. 1901 års ”förslag om vissa arbetsaftal”, vilket stipulerade att 

anställningsavtalet var ett formlöst individuellt avtal som kunde slutas på bestämd 

tid eller tillsvidare. Först 1906 kom SAF och LO överens i den s.k. 

”decemberkompromissen”. Avtalet innebar att fackföreningsrörelsen godtog 

arbetsgivarens rätt att efter ”fritt skön anta och avskeda arbetstagare”, 

arbetsgivaren å sin sida erkände föreningsrätten.
 11

 Frågan om arbetsgivarens rätt 

att fritt anta och avskeda arbetstagare blev sedermera en fråga för 

Arbetsdomstolen i mål AD 1932 nr 100. Domstolen fastslog i målet att ett 

anställningsavtal som löper på obestämd tid kan, med hänsyn till uppsägningstid, 

frivilligt sägas upp av båda parter utan att skäl för detta anges. Denna rätt 

begränsades av att uppsägningen inte fick strida mot lag och goda seder eller mot 

uttryckliga avtalsbestämmelser. Denna dom kom att vara vägledande för den 

svenska arbetsrätten under lång tid och allt fler kollektivavtal kom att införa 

regleringar beträffande uppsägningstid.
12

 

Nästa steg i anställningsavtalets utveckling kom genom 1938 års huvudavtal, det 

s.k. Saltsjöbadsavtalet. Den nya epoken präglades av en vilja från 

arbetsmarknadens parter att lösa de problem och motsättningar som fanns via 

avtalsvägen. Statsmakten intog en passiv roll och arbetsmarknaden återtog en hög 

grad av självstyre. Den svenska modellen fick internationell uppmärksamhet och 

ansågs vara ett föredöme.
13

 År 1964 infördes i avtalet ett krav på att arbetsgivaren 

måste ange ”saklig grund” vid uppsägningar som hänför sig till arbetstagares 

enskilda förhållanden. 

Först 1969 tog lagstiftningsarbetet fart igen med tillsättandes av den s.k. 

”Åmanska utredningen”. Utredningen tillkom som ett svar på den förvärrade 

situation som uppstått på arbetsmarknaden beträffande äldre arbetstagare. Många 

män slogs helt ut från arbetsmarknaden efter att ha mist sin anställning och äldre 

arbetslösa fastnade i arbetslöshet längre än yngre arbetslösa. Frågan ansågs vara 

                                                 
10

 Andersson & Edström, Arbetsrätt, s. 70. 
11

 Ibid, s. 71. 
12

 Ibid, s. 71. 
13

 Adlercreutz & Mulder, Svensk arbetsrätt, s. 22. 
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så graverande att två provisoriska lagar infördes år 1971, de s.k. ”Äldrelagarna”. I 

den ena, lagen om anställningsskydd för vissa arbetstagare, gavs förlängd 

uppsägningstid för arbetstagare över 45 års ålder. Vidare stadgades en 

återanställningsrätt under de sex påföljande månaderna efter uppsägningen. För att 

hindra att de förlängda uppsägningstiderna inverkade negativt på arbetsgivarnas 

vilja att anställa äldre arbetstagare infördes en till lag, lagen om vissa åtgärder för 

att främja sysselsättning av äldre arbetstagare på den öppna marknaden. Lagen 

ålade arbetsgivaren att, vid begäran, informera länsarbetsnämnden om 

uppsägningar eller remitteringar av äldre arbetstagare. Om inget resultat kunde 

nås genom överläggning med arbetsgivaren kunde länsarbetsnämnden i sista hand 

anvisa äldre arbetskraft till företag med låg ålderssammansättning.
14

 I samband 

med propositionen om äldrelagarna framhöll departementschefen betydelsen av 

lagstiftning på området: ”För att en sådan lösning skall kunna nås måste 

samhällsorganen kunna handla med den auktoritet som en lagstiftning ger. … 

Åtgärder som enbart vilar på partsöverenskommelser har vidare sina givna 

begränsningar. … eftersom man inte kan räkna med att alla 

arbetsmarknadsorganisationer träffar överenskommelser.”
15

 År 1973 

presenterade utredningen sitt slutliga förslag och de två provisoriska lagarna 

ersattes av två nya lagar; lagen om anställningsskydd och lagen om 

anställningsfrämjande åtgärder. Båda trädde i kraft 1974. Behovet av ett utökat 

rättslig skydd gällde nu inte bara för den äldre arbetskraften.
16

 Den industriella 

expansionen hade enligt departementschefen inte enbart lagt den ekonomiska 

grunden till välstånd, utan även ställt människor inför stora problem. 

Marknadshushållningen med ett företagsekonomiskt lönsamhetstänk utgjorde inte 

ett tillräckligt värn för de enskilda arbetstagarna. ”På den privata sektorn gäller 

som regel att arbetsgivaren vid permitteringar och uppsägningar på grund av 

arbetsbrist kan göra sitt urval bland arbetstagarna efter effektivitets- och 

lönsamhetsbedömningar. De sociala hänsynen kan sättas i andra hand.”
17

 Via 

avtalsvägen, menade departementschefen, har arbetstagarna i stort sätt inte 

kommit längre än att man lyckats tillförsäkra sig en rätt till överläggningar med 

arbetsgivaren. Genom turordningsreglerna skulle arbetstagarna uppnå ett skydd 

mot skoningslösa utgallringar av anställda under åberopande av effektivitetsskäl.
18

 

Anställningsskyddslagen från 1974 var den första övergripande regleringen på 

anställningsskyddsområdet. Lagen innehöll i huvudsak två radikala förändringar. 

För det första infördes ett krav som innebar att det måste föreligga ”saklig grund” 

om arbetsgivaren sade upp en arbetstagare. Om det uppstod en tvist kring detta 

kunde frågan bli föremål för prövning i Arbetsdomstolen. Den andra stora 

                                                 
14

 Hellberg & Vrethem, Lagen om anställningsskydd – Tillkomst och tillämpning, s. 9-10. 
15

 SOU 1973:7, s. 29. 
16

 Proposition 1973:129, s. 18. 
17

 Ibid, s. 112. 
18

 Ibid, s. 109-115. 
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förändringen var att ”tillsvidareanställning” gjordes till den normala 

anställningsformen. 

Efter ikraftträdandet av LAS har lagen genomgått ett flertal förändringar. År 1982 

infördes en lagstadgad möjlighet till tidsbegränsad anställning vid s.k. ”tillfällig 

arbetshopning” samt möjligheten till sex månaders provanställning. År 2000/2001 

gavs Arbetslivsinstitutet i uppdrag att se över lagstiftningen på ett flertal områden. 

Arbetslivsinstitutets promemoria (DS 2002:56) låg sedan till grund för 

utredningen ”Förstärkning och förenkling – ändringar i anställningsskyddslagen 

och föräldraledighetslagen” från 2005. Dessa förslag hamnade dock i malpåse vid 

regeringsskiftet 2006.
19

 

2.2 Den politiska debatten 

Turordningsreglerna tillsammans med reglerna om återanställning hör till det mest 

omstridda och debatterade området av arbetsrätten. Krav på förändringar av 

arbetsrätten har i det närmaste blivit synonymt med krav på förändringar av 

reglerna kring turordning och återanställning. I debatten har som kritik lyfts fram 

att anställningsskyddslagens regelsystem är föråldrat. Systemet konstruerades för 

40-50 år sedan för en industri med standardiserade arbetsmoment och utbytbara 

individer. Dagens marknad ställer höga krav på kundanpassning. Mindre företag 

är beroende av de enskilda arbetstagarnas prestationer och det kan vara avgörande 

för företagens överlevnad om de kan bevara dessa personer även vid 

driftsinskränkningar. Åsikter har framförts att ”sist in, först ut” borde ändras till 

en princip om ”rätt man på rätt plats”.
20

 Anställningsskyddslagen sägs vara 

ålderdomlig och främst gynna väletablerade anställda i 30–50-årsåldern (främst 

män) på stora arbetsplatser och hos stora arbetsgivare. Turordningsreglerna anses 

vidare ha den negativa effekten att den minskar rörligheten på arbetsmarknaden. 

Byter arbetstagaren arbetsgivare förlorar den skyddet av sin insamlade 

anställningstid. 

Röster för turordningsreglerna menar istället att en ”slit och släng”-filosofi på 

arbetsmarknaden är en återgång till förhållandet innan LAS. Ett starkare skydd 

skulle ge incitament för arbetsgivaren att utveckla de äldres kunskaper och 

arbetsvillkor och på så sätt gynna en kompetensproduktion. Det har hävdats att 

turordningsreglerna skapar rättvisa, arbetare som arbetat i många år skall kunna 

känna trygghet i sin anställning. Om arbetsgivaren godtyckligt beslutade vilka 

som sades upp skulle detta leda till att de uppsagda arbetstagarna fick känslan att 

de inte ”duger”. Reglerna har vidare ansetts vara det enda skyddet mot 

uppsägningar för anställda som påtalar missförhållanden på arbetsplatserna. Det 

har vidare talats om s.k. signaleffekter. Utan turordningsregler skulle 

arbetsgivarna säga upp arbetstagare med lägst produktivitet. Detta skulle i sin tur 

innebära att den uppsagda fick det svårare att hitta nya arbeten. Som följd av detta 

                                                 
19

 Andersson, Edström & Zanderin, Arbetsrätt, s. 72 f. 
20

 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 13. 
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skulle effekten också kunna bli att tidigare uppsagda arbetstagare erbjöds arbete 

till en lägre lön. 
21

 

På senare år kan nämnas att Svenskt näringsliv i mars 2009 avbröt 

förhandlingarna om ett nytt huvudavtal med LO och PTK. Orsaken till detta var 

att Svenskt Näringsliv inte fick gehör för sina förslag på ändringar av 

turordningsreglerna. År 2010 publicerades en bok av Svante Nycander, Sist in 

först ut – LAS och den svenska modellen. Enligt Nycander innebär tvisterna kring 

turordningsreglerna ett hot mot den svenska modellen av samverkan mellan 

arbetsmarknadens parter. I en av regeringen beställd utredning konstaterade den 

franska experten Pierre Cahuc att det svenska anställningsskyddet var ineffektivt 

och att turordningsreglerna borde avskaffas, så att arbetsgivaren själv kan välja 

vilka arbetstagare som skall sägas upp.
22

 

Den intresseavvägning som återspeglar de svenska anställningsskyddsreglerna 

ställs på sin spets vid ekonomiska nedgångar och kriser. Argumenten på ena sidan 

menar att hotet om arbetslöshet gör det särskilt viktigt att skydda utsatta grupper 

som får det svårt att hitta annat arbete. Den andra sidan hävdar istället att 

arbetsgivaren, för att möta konkurrensen från omvärlden, måste ges ett större 

utrymme att skydda särskilt viktiga arbetstagare från uppsägning.
23

 

3. Turordning och omplacering 

3.1 Saklig grund 

Anställningsskyddslagen ger uttryck för en avbalansering mellan olika delvis 

motstående intressen. Som framgår av förarbetena är ett centralt syfte med lagen 

att skydda äldre och sjuka arbetstagare. Ett annat, i viss mån motstående syfte, är 

att lagen skall tillgodose en ekonomisk effektivitet. För arbetstagaren är 

anställningen inte bara avgörande för möjligheterna till försörjning, utan erbjuder 

även en viktig social samvaro. Ytterligare ett syfte med skyddsreglerna är således 

att skydda arbetstagaren mot godtyckliga uppsägningar.
 24

 

Anställningsskyddet vid uppsägning av tillsvidarenaställda är uppbyggt kring 

begreppet saklig grund. En uppsägning skall enligt 7 § LAS vara sakligt grundad. 

Kravet på saklig grund ger enligt Källström & Malmberg inte bara ett skydd mot 

godtyckliga uppsägningar; kravet är även ägnat att ge arbetstagarna en värdig och 

självständig, om än inte oansvarig, ställning på arbetsplatsen.
25

 

                                                 
21

 Calleman, Turordning vid uppsägning, s. 14 f. 
22

 Calleman, Rätten i den ekonomiska krisen, s. 163 f. 
23

 Ibid, s. 164. 
24

 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet – Inledning till den individuella arbetsrätten, 

s. 130 f. 
25

 Ibid, s. 130. 
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Begreppet saklig grund saknar, utöver vad som i enlighet med andra och tredje 

stycket i samma paragraf stadgar inte är saklig grund, någon vidare precisering. 

Enligt förarbetena till lagen har en precisering knappast varit möjlig. 

Uppsägningsfallen är sinsemellan olika och förhållandena varierar så kraftigt 

mellan olika arbetsplatser att begreppet måste sättas i relation till det individuella 

fallet.
26

 Under arbetet med 1982 års anställningsskyddslag framfördes kritik från 

arbetsgivarsidan mot den praxis som framvuxit på området, vilket föranledde ett 

uttalande från departementschefen beträffande regelns utformning.
27

 Enligt 

departementschefen är det oundvikligt att meningsskiljaktigheter bryter ut 

beträffande hur saklig grund-bedömningen skall göras, både innan domen fallit 

och efter. Till detta bidrar att intresseavvägningen är svår att göra. Den rättsliga 

prövningen måste ofta bygga på motstridiga uppgifter om fakta och olika 

personers skilda värderingar av betydelsefulla förhållanden. Vidare är 

regelsystemet uppbyggt så att domstolen måste ta ställning för eller emot, 

antingen är uppsägningen sakligt grundad eller inte; något utrymme för ett 

mellanting ges inte. Av den anledningen har kritik mot enstaka avgöranden inte 

någon stor betydelse, om inte domstolen ger uttryck för ett principiellt 

ställningstagande eller om praxis generellt har fått en viss inriktning som på ett 

eller annat sätt är olämplig. Enligt departementschefen var det lika lite då som 

tidigare någon idé att i lagtext eller motiv detaljerat beskriva vilka fall som utgör 

saklig grund. Bedömningen i enskilda fall innebär en avvägning av så många 

olika synpunkter att en beskrivning i förväg av tänkbara fall blir av ringa eller 

inget värde.
28

 

3.2 Arbetsbrist 

Distinktionen mellan uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägning på grund 

av personliga skäl är en rättsteknisk åtgärd. Lagstiftaren har tänkt sig att samtliga 

uppsägningsfall skall rymmas i dessa två begrepp. Arbetsbrist har således blivit ett 

samlingsbegrepp för samtliga fall där arbetstagarens personliga omständigheter 

inte ligger till grund för uppsägningen.
29

 Distinktionen har dock viktiga rättsliga 

verkningar, eftersom reglerna om turordning (22 § LAS) och företrädesrätt till 

återanställning (25 § LAS) enbart gäller för uppsägningar på grund av arbetsbrist. 

Den rättsliga tudelningen påverkar även reglerna kring förhandlings-, varsel- och 

underrättelsereglerna. Det är inte ovanligt i praxis att frågor uppstår om en 

uppsägning skall anses ha skett på grund av arbetsbrist eller på grund av 

personliga skäl. I AD 2008 nr 46 hade en fristående gymnasieskola efter 

organisationsgenomgång beslutat sig för att fortsättningsvis enbart ha behöriga 

lärare för undervisning i kärnämnena. Efter att en lärare blivit uppsagd på grund 

av behörighetbrist väckte arbetstagarsidan talan att någon egentlig arbetsbrist inte 

förelåg och att arbetstagaren sagts upp på grund av personliga skäl. Domstolen 

                                                 
26

 Proposition 1973:129, s. 61 f. 
27

 Lunning & Toijer, Anställningsskydd – En lagkommentar, s. 337. 
28

 Proposition 1981/82:71, s. 66 f. 
29

 Lunning & Toijer, Anställningsskydd – En lagkommentar, s. 480. 
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konstaterade att några förändringar beträffande det personliga förhållandet inte 

skett eftersom arbetstagaren från början saknade behörighet enligt skollagen. Vad 

som skedde enligt Arbetsdomstolen var istället att arbetsgivaren utförde en 

organisationsändring i syfte att höja kvaliteten på skolan, vilket innebar att det 

inte längre fanns någon anställning till vilken läraren hade behörighet för. Under 

begreppet arbetsbrist faller enligt AD 2010 nr 46 även sådant som att 

arbetsgivaren inte anser det befogat att bedriva visst arbete eller att arbetsgivaren 

annars av företagsekonomiska, organisatoriska eller därmed jämförliga skäl anser 

det nödvändigt att säga upp en eller flera arbetstagare 

Med arbetsbrist menas akuta och uppenbara driftsinskränkningar en arbetsgivare 

kan tvingas göra, exempelvis vid konkurs eller när ett visst projekt avslutas. 

Begreppet innefattar också planerade och/eller långsiktiga åtgärder där 

arbetsgivaren lägger om sin verksamhet så att en viss tjänst inte längre behövs 

eller när arbetsgivaren på grund av organisatoriska förändringar inte längre kan 

erbjuda samma tjänster som tidigare. Exempel på en sådan organisatorisk 

förändring är att arbetsgivaren väljer att utvidga sin kontorsbefattning från deltid 

till heltid. I en sådan situation finns det inte längre behov av deltidstjänster. Ett 

annat exempel är att arbetsgivaren ersätter anställda med maskiner, eller beslutar 

sig för att anlita ett bemanningsföretag.
30

 Arbetsbristen behöver inte uppkomma 

på grund av lönsamhet/olönsamhet. Arbetsgivaren kan göra avvägningen att 

företagets resurser ger en bättre avkastning med en annan typ av verksamhet, även 

om den tidigare verksamheten också var lönsam. Det kan också vara så att 

arbetsgivaren helt enkelt har tappat intresset och inte längre vill driva 

verksamheten.
31

 

Det kan enligt förarbetena givetvis inte krävas att arbetsgivaren håller igång en 

verksamhet i oförändrad utsträckning enbart för att tillgodose arbetstagarnas 

anställningstrygghet. Arbetsgivare måste kunna göra driftsinskränkningar även 

om detta innebär att arbetstagare friställs. Det är önskvärt att arbetsgivaren vid en 

sådan situation överlägger med berörda fackliga organisationer, men ytterst är det 

en bedömning arbetsgivaren måste göra huruvida arbetsbrist föreligger. Det är 

inte upp till domstolen att gå in och döma i företagsekonomiska frågor. Däremot 

kan domstolen inte acceptera att arbetsgivaren åberopar arbetsbrist, när det i själva 

verket är andra frågor som ligger bakom uppsägningen. Tillåtligheten får i ett 

sådant fall prövas med hänsyn till den verkliga orsaken.
32

  

Glavå menar att den praxis som uppstått på området i realiteten lett till att 

Arbetsdomstolen inte prövar om det föreligger saklig grund vid uppsägningar på 

grund av arbetsbrist.
33

 Enligt Lunning & Toijer anser sig domstolen i regel inte 

vara behörig att gå in på arbetsgivarens motiv. Arbetsgivaren bestämmer alltså 

                                                 
30

 Lunning & Toijer, Anställningsskydd – En lagkommentar, s. 480. 
31

 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 11 f. 
32

 Proposition 1973:129, s. 123. 
33

 Glavå, Arbetsrätt, s. 531. 
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ensam när en arbetsbrist skall anses föreligga och hur han eller hon vill lösa detta 

inom organisationen.
34

 Konsekvenserna av domstolens hållning enligt Glavå är att 

arbetstagarsidan mycket sällan försöker få en uppsägning ogiltigförklarad om 

arbetsgivaren uppgett verksamhetsrelaterade skäl. I de fall det ändå har hänt har 

arbetstagarsidan försökt göra gällande att de åberopade skälen inte utgör 

arbetsbrist ens i lagteknisk mening.
35

 

En situation där arbetsgivaren inte får hävda arbetsbrist är vid en övergång av 

verksamhet (6 b § LAS). Övergången i sig utgör enligt 7 § 3 st. LAS inte en saklig 

grund för uppsägning. 

3.3 Fingerad arbetsbrist och provocerad uppsägning 

En uppsägning på grund av arbetsbrist behöver inte nödvändigtvis innefatta flera 

arbetstagare. Uppsägningen kan även avse en enda arbetstagare, t.ex. när ett 

anslag dragits in eller begränsats, en fastighetsskötares uppgifter överlämnats till 

ett serviceföretag etc. Vid en sådan situation finns det en risk att 

organisationsförändringar eller rationaliseringsåtgärder används som motiv för 

arbetsbrist, medan det i själva verket handlar om att arbetsgivaren vill bli av med 

en arbetstagare det annars inte finns tillräckliga skäl för att säga upp. Detta kallas 

för fingerad arbetsbrist.
36

 

I rättsfallet AD 1994 nr 140 utvecklade Arbetsdomstolen skillnaden mellan 

fingerad arbetsbrist och arbetsbrist i egentlig mening. Begreppet arbetsbrist är 

enligt domstolen ett rent rättstekniskt begrepp. Det omfattar inte enbart fall av 

konkret brist på arbete utan samtliga fall där en uppsägning av en arbetare beror 

på något annat än förhållanden som är att hänföra till arbetstagaren personligen. 

Detta innefattar även sådant som att arbetsgivaren inte längre anser det befogat att 

ett visst arbete bedrivs inom ramen för verksamheten, eller om uppsägningen är 

nödvändig av företagsekonomiska eller organisatoriska skäl. Gränsen mellan 

arbetsbrist och personliga skäl har visat sig vara extra svår vid situationer när 

arbetsgivaren vill säga upp endast en eller ett par arbetstagare. Gränsen ska vid en 

sådan situation dras med hänsyn till om de problem arbetsgivaren har kan lösas 

genom åtgärder riktade mot en eller ett par specifika arbetstagare eller om 

arbetsgivaren kan rikta åtgärden till vem som helst.
37

 

I AD 1976 nr 26 utvecklade Arbetsdomstolen en bevisregel för fall av påstådd 

fingerad arbetsbrist. Enligt domstolen är det givet att ett av arbetsgivaren framfört 

påstående att arbetsbrist eller rationaliseringshänsyn föranlett uppsägningen inte 

kan godtas, om arbetsgivaren i själva verket haft annan grund för åtgärden. För att 

bevissvårigheter inte skall hindra arbetstagaren från att med framgång angripa en 

påstådd fingerad arbetsbrist, bör en mer nyanserad bedömning än annars göras. Ju 

                                                 
34

 Lunning & Toijer, Anställningsskydd – En lagkommentar, s. 484. 
35

 Glavå, Arbetsrätt, s. 533. 
36

 Lunning & Toijer, Anställningsskydd – En lagkommentar, s. 490 f. 
37

 Numhauser-Henning & Rönnmar, JT 2010/2011, s. 402. 
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sannolikare det framstår – på grundval av den bevisning som avser arbetstagarens 

påstående – desto starkare krav bör ställas på arbetsgivaren att visa att 

uppsägningen skulle ha företagits av företagsekonomiska skäl även om den 

ovidkommande omständigheten inte förelegat. Inom ramen för denna prövning 

kan det finnas skäl att granska de uppgivna företagsekonomiska skälen mer 

ingående än annars. 

Enligt Glavå har dock Arbetsdomstolen frångått denna bevisprövning i situationer 

där arbetsgivaren kan lägga verksamhetsskäl till grund för uppsägningen. Istället 

har domstolen öppnat upp en möjlighet att underkänna uppsägningar om dessa 

företagits ”för säkerhets skull”.
38

 Iseskog bedömer istället rättsläget på så sätt att, 

för att fingerad arbetsbrist med framgång skall kunna hävdas, det inte får ha 

funnits också seriösa företagsekonomiska skäl. Detta resonemang verkar rimligt. 

Om arbetsgivaren inte kunde hävda seriös arbetsbrist vid situationer då 

arbetstagaren har misskött sin anställning, skulle detta leda till att arbetstagare 

som missköter sig får ett förstärkt anställningsskydd. Arbetsgivaren måste dock 

bevisa att uppsägningen på grund av arbetsbrist skulle ha verkställts även om de 

personliga förutsättningarna inte hade funnits.
39

 Detta bekräftades i AD 2012 nr 

11.  

En omplacering kan även angripas enligt principen om provocerad uppsägning. 

Arbetstagaren kan, när en omplacering får särskilt ingripande verkningar eller när 

omplaceringen vidtas på ett kränkande eller trakasserande sätt, hävda att 

arbetsgivaren försökt få arbetstagaren att lämna anställningen. Det krävs enligt 

Arbetsdomstolen inte att arbetsgivaren direkt haft syftet att förmå arbetstagaren att 

självmant säga upp sig. Det räcker att arbetsgivaren har insett att han eller hon 

genom sitt agerande har framkallat en svår situation för arbetstagaren och därmed 

en risk för att arbetstagaren ska finna för gott att lämna anställningen. Prövningen 

görs mot anställningsskyddslagens krav på saklig grund för uppsägning på grund 

av personliga skäl. Det är enligt Numhauser-Henning & Rönnmar svårt att hävda 

att arbetsgivaren i samband med en driftsinskränkning vidtagit åtgärden på ett 

kränkande eller trakasserande sätt för att förmå arbetstagaren att lämna 

anställningen.
40

 

3.4 Bastubadarprincipen 

Fram till sjuttiotalets mitt var den rättsliga uppfattningen att arbetsgivaren kunde 

på arbetarområdet fritt omplacera arbetstagare inom kollektivavtalets gränser.
41

 

Om en arbetsgivare ansåg att en arbetstagare av något skäl inte kunde ha kvar sina 

arbetsuppgifter och det fanns en annan ledig befattning, stod det honom eller 

henne fritt att inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet utnyttja 

omplaceringsrätten och beordra arbetstagaren till den lediga befattningen. Beslutet 

                                                 
38

 Glavå, Arbetsrätt, s. 535 f. 
39

 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, s. 34 ff. 
40

 Numhauser-Henning & Rönnmar, Anställningsskydd – En lagkommentar, s. 403. 
41

 Glavå, Arbetsrätt, s. 682. 
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medförde en viktigare förändring av arbetstagarens anställningsförhållanden och 

arbetsgivaren kunde bli skyldig att förhandla enligt 11 § och 13 § 

medbestämmandelagen (SFS 1976:580, cit MBL). Utöver detta låg dock beslutet 

inom arbetsgivarens ledningsrätt och frågan kunde inte angripas via LAS.
42

 Detta 

kom att ändras genom det s.k. Bastubadarmålet (AD 1978 nr 89). Bakgrunden till 

tvisten var att en sulfitoperatör vid ett pappersbruk badat bastu på arbetstid. 

Arbetsgivaren valde då att omplacera arbetstagaren till ett utomhusarbete vid ett 

renseri, vilket i praktiken innebar en omplacering från ett av de bästa arbetena till 

ett av de sämsta på kollektivavtalsområdet.
43

 Den princip som domstolen skapade 

i målet säger att ”vissa slag av särskilt ingripande omplaceringar bör kunna 

underkastas rättslig prövning på ett sätt som påminner om vad som gäller vid 

uppsägning.”. Domstolen menade vidare att kollektivavtalen numera i allmänhet 

är slutna med anställningsskyddslagens regelsystem och synsätt. Det kan därför 

vara naturligt att, såsom ett utflöde av anställningsskyddet, tolka in en 

prövningsrätt för omplaceringar så ingripande att de är jämförliga med 

uppsägning. Särskilt ingripande omplaceringar är sådana omplaceringar som kan 

hänföras till den enskilda arbetstagaren personligen och som innebär stora 

förändringar beträffande arbetsuppgifter, anställningsförmåner och 

anställningsförhållandet i övrigt.
44

 Principen är således inte tillämplig på 

uppsägning på grund av arbetsbrist. Domstolens slutsats i det aktuella målet var 

att arbetsgivaren inte hade haft godtagbara skäl till omplaceringen. Arbetstagaren 

hade därmed rätt att få tillbaka sina ursprungliga arbetsuppgifter. 

Principen har gett upphov till ett flertal rättsfall. I många fall har domstolen 

kommit fram till att omplaceringen inte varit särskilt ingripande. I AD 1981 nr 6 

hade två arbetstagare omplacerats från en produktionsavdelning till två olika 

lager. De nya arbetena var inte okvalificerade, arbetstiderna i huvudsak desamma 

och anställningsförmånerna t.o.m. bättre. Omplaceringserbjudandet kunde därmed 

inte rättsligt angripas med stöd av bastubadarprincipen. Ett annat exempel står att 

finna i AD 2008 nr 63. Fallet rörde en systemadministratör som mot 

arbetsgivarens föreskrifter använt två andra arbetstagares inloggningsuppgifter. 

Arbetsgivaren omplacerade då arbetstagaren till en tjänst som vaktmästare. Enligt 

domstolen skall prövningen om omplaceringen varit tillräckligt ingripande göras 

efter objektiva grunder och inte med utgångspunkt i den enskildes intressen. 

Särskilt avgörande är om lönen och andra anställningsvillkor försämrats. Den nya 

tjänsten hade samma arbetstider, samma lön och samma kollektivavtalsområde. 

Arbetsuppgifterna som systemadministratör var i detta fall inte mycket mer 

kvalificerade. Sammantaget var därmed omplaceringen inte särskilt ingripande. 

I AD 2010 nr 52 hade en livvakt vid SÄPO blivit omplacerad till administrativa 

arbetsuppgifter efter en situation i tjänsten. Den nya tjänsten var mindre 
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 Glavå, Arbetsrätt, s. 480 f. 
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kvalificerad och innebar sämre löneförmåner och en betydande löneminskning. 

Med hänsyn till de stora krav som kan ställas på en livvakt ansåg AD dock att 

arbetsgivaren i målet hade fog för uppfattningen att arbetstagaren borde tilldelas 

andra arbetsuppgifter. Det fanns med andra ord godtagbara skäl. Ett annat 

exempel där bastubadarprincipen applicerades är mål AD 1993 nr 34. En 

arbetstagare blev, efter en långvarig sjukskrivning, omplacerad till en 

personalpool då det inte längre fanns lediga tjänster som terminalarbetare. 

Omplaceringen innebar en betydande löneminskning, nya arbetstider och 

arbetstagaren gick miste om den särskilda kamratanda som rådde på den tidigare 

arbetsplatsen. Omplaceringen befanns vara särskilt ingripande. Med hänsyn till 

bristen av lediga tjänster samt att det fanns ett behov av anpassade 

arbetsuppgifter, hade dock arbetsgivaren godtagbara skäl. 

Det kan finnas anledning att ställa sig frågan varför bastubadarprincipen 

begränsats till att enbart gälla vid omplaceringar på grund av personliga 

förhållanden. En omplacering på grund av arbetsbrist kan likväl som vid 

personliga förhållanden vara särskilt ingripande för arbetstagaren. Enligt Glavå 

borde Arbetsdomstolen kunna rättsligen pröva även sådana fall.
45

 När 

bastubadarprincipen etablerades ifrågasatte man om det verkligen var domstolens 

uppgift att i sådan grad utveckla nya rättssatser. När Arbetsdomstolen återvände 

till frågan i AD 1981 nr 6 tonade man ned principen och framhöll att denna har en 

begränsad omfattning och att en överprövning av omplaceringen endast ska ske i 

särskilda undantagsfall.
46

 När Arbetslivsinstitutet på uppdrag av regeringen 

utförde en översyn av arbetsrätten konstaterade man att arbetstagarinflytandet i 

verksamhetsrelaterade fall (arbetsbrist) hanteras inom ramen för fackligt 

inflytande.
47

 Inget tycks tala för att principen är på väg att etableras även 

beträffande omplacering på grund av arbetsbrist. 

3.5 Arbetstagarens arbetsskyldighet och arbetsgivarens 

omplaceringsrätt 

Arbetstagarens huvudförpliktelse består i att utföra arbete. Tillsammans med 

lönen är frågan om vilka arbetsskyldigheter arbetstagaren har en avtalsfråga. 

Anställningsavtalets grunddrag är dock att arbetstagaren ställer sin arbetskraft till 

förfogande för efter hand uppkomna arbetsuppgifter. Att en person ursprungligen 

anställts för att utföra vissa bestämda uppgifter har inte inneburit att 

arbetsskyldigheten under anställningstiden skulle vara begränsad till dessa.
48

 

Gränserna för arbetstagarens arbetsskyldighet kan antingen begränsas genom 

anställningsavtalet eller, vilket är vanligt idag, genom ett kollektivavtal. Den s.k. 

29/29-principen
49

 stadgar att arbetstagare ”är skyldig att mot de avtalsenliga 
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 Glavå, Arbetsrätt, s. 686. 
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löneförmåner, som gälla för det arbete, vari han är anställd, utföra allt sådant 

arbete för arbetsgivarens räkning, som står i naturligt samband med dennes 

verksamhet och kan anses falla inom vederbörande arbetares allmänna 

yrkeskvalifikationer.”. Principen är inte enbart tillämplig beträffande 

kollektivavtalsbunda arbetstagare utan antas vara tillämplig även beträffande icke 

bundna arbetstagare som är anställda hos kollektivavtalsbunden arbetsgivare och 

anställda hos utanförstående arbetsgivare. Principen anger tre gränslinjer för 

arbetstagares arbetsskyldighet. Arbetet ska ha ett naturligt samband med 

arbetsgivarens verksamhet, det ska utföras för arbetsgivarens räkning och det ska 

falla inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer.
50

 Inom 

tjänstemannasektorn kan anställningsförhållandet vara mer knutet till en viss 

befattning eller vissa arbetsuppgifter. Detta begränsar arbetsgivarens möjligheter 

att flytta sådana arbetstagare till andra uppgifter.
51

 

Arbetsgivarens omplaceringsrätt sammanfaller med arbetstagarens 

arbetsskyldighet. Så länge arbetsgivaren håller sig inom arbetsskyldighetens 

gränser, är arbetstagaren skyldig att utföra alla tilldelade arbetsuppgifter och lyda 

arbetsgivarens order. Arbetsgivaren har som huvudregel tolkningsföreträde vid 

tvister om arbetsskyldigheten (dock kan arbetstagarorganisationen hävda 

tolkningsföreträde enligt 34 § MBL). Om arbetstagaren vägrar att lyda order, kan 

detta leda till sanktioner. Arbetstagaren kan exempelvis bli skadeståndsskyldig 

och agerandet kan utgöra saklig grund för uppsägning.
52

 Om arbetsgivaren 

omplacerar arbetstagaren inom arbetsskyldigheten utgör detta ett uttryck för 

arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Om däremot en åtgärd betecknad som 

omplacering innebär en så stor förändring av anställningsförhållandena att 

arbetstagaren i realiteten skiljs från en anställning även om han eller hon samtidigt 

får en annan anställning, uppstår en annan situation. Enligt Arbetsdomstolen kan 

arbetsgivaren inte utföra en sådan åtgärd ensidigt på annat sätt än genom 

uppsägning. En sådan åtgärd kan angripas med stöd av anställningsskyddslagen 

även om det inte betecknas som en uppsägning utan som en omplacering.
53

 Annat 

är det om arbetstagaren accepterar förändringen, oavsett om förändringen formellt 

är att betrakta som en ny anställning eller som förändrade villkor för den gamla 

anställningen. Detta konstaterade AD i mål 1996 nr 13. Om arbetstagaren inte 

accepterar förändringen är arbetsgivarens ensidiga agerande att betrakta som en 

uppsägning. I ett sådant fall har arbetstagaren utestängts eller hindrats från att 

fullgöra sina uppgifter enligt anställningsavtalet. AD 1997 nr 42 visar att parterna 

har frihet att inom ramen för en tillsvidareanställning komma överens om att 

arbetstagaren under en begränsad tidsperiod skall ha andra arbetsuppgifter och 

andra anställningsförhållanden. Om anställningen efter denna period återgår till de 
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ursprungliga förhållandena och arbetsuppgifterna, strider detta inte mot 

anställningsskyddslagen.  

En omplacering som går utanför arbetstagarens arbetsskyldighet likställs alltså 

med en uppsägning. Om arbetsgivaren däremot kan visa saklig grund för 

uppsägning enligt 7 § LAS har han eller hon möjlighet att omplacera 

arbetstagaren trots att det strider mot arbetsskyldigheten. I de fall där detta har 

prövats har det rört sig om uppsägning på grund av personliga skäl. Rättsläget 

beträffande omplaceringar utanför arbetsskyldigheten vid arbetsbristsituationer får 

därmed anses vara oklart (se dock AD 2009 nr 50 i senare kapitel).
54

 

3.6 Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet 

Enligt 7 § 2 st. LAS föreligger inte saklig grund för uppsägning om det är skäligt 

att arbetsgivaren bereder arbetstagaren ett annat arbete. Regeln är en viktig 

bestämmelse vid uppsägning. En uppsägning skall vara den yttersta åtgärden som 

arbetsgivaren har rätt att utnyttja först när alla andra möjligheter att undvika 

uppsägningar har uttömts.
55

 Att arbetsgivaren får bära det rättsliga ansvaret för det 

uppsägningsbeslut som fattas bidrar, enligt förarbetena till 1982 års LAS, till att 

verkligen göra detta beslut till det yttersta alternativet, som tillgrips bara när inget 

annat återstår.
56

 Omplaceringsskyldigheten i 22 § LAS reglerar den situationen att 

en eller flera arbetstagare hos arbetsgivaren vid en uppkommen arbetsbrist 

konkurrerar om de arbetstillfällen som kommer att finnas kvar hos 

arbetsgivaren.
57

 

3.7 Tillräckliga kvalifikationer 

Som en förutsättning för att en arbetstagare skall kunna omplaceras gäller, enligt 

22 § 4 st. 3 p. LAS, att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det 

fortsatta arbetet. Regeln är tillämplig både vid omplacering enligt 22 § LAS och 

omplacering i enlighet med 7 § LAS.
58

 I förarbetena betonades det att kravet på 

tillräckliga kvalifikationer inte får ges en vidare innebörd än att arbetstagaren skall 

ha de allmänna kvalifikationer som normalt ställs på den som söker det arbete det 

är fråga om. Vidare sägs i motiven att turordningsreglerna inte får ge det resultatet 

att en arbetstagare skall ha företrädesrätt till ett arbete som han eller hon inte kan 

sköta. För att en arbetstagare skall få stanna kvar i arbetet krävs därför att denne 

får behålla sina arbetsuppgifter eller, om möjligt, ges ett arbete för vilket han eller 

hon har tillräckliga kvalifikationer.
59

 Vid en tvist har arbetsgivaren bevisbördan 

för att arbetstagaren inte besitter tillräckliga kvalifikationer.
60

 Konsekvenserna av 

kvalifikationsreglerna är att arbetsgivaren, vid upprättandet av en turordningslista, 
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har möjlighet att ge företräde åt arbetstagare med speciella yrkeskunskaper som 

krävs vid företaget. Vid en sådan situation kan arbetstagare med en kortare 

anställningstid gå före arbetstagare med en längre anställningstid, om dessa saknar 

tillräckliga kvalifikationer.
61

 I praktiken torde detta leda till att arbetsgivaren har 

en möjlighet att, genom riktad vidareutbildning, påverka vilka arbetstagare som 

får stanna kvar vid en eventuell arbetsbristsituation. I mål AD 1993 nr 197 

antydde domstolen att arbetsgivaren har ett visst ansvar att, vid en förutsedd 

situation, förbereda de berörda arbetstagarna med erforderlig internutbildning. 

Detta åtminstone om arbetsgivaren bedriver någon form av internutbildning. 

Arbetsdomstolen tycks ha en liknande inställning i mål AD 1996 nr 42. Då tiden 

från det att arbetsgivaren började diskussionerna om neddragning fram till 

aktualiseringen ansågs för kort för att hinna omskola arbetstagarna, ställdes frågan 

tyvärr aldrig på sin spets. 

Reglerna får inte missbrukas i syfte att arbetsgivaren får möjligheten att välja den 

mest kvalificerade av två arbetstagare vid en uppsägning på grund av arbetsbrist.
62

 

Frågan aktualiserades i AD 1993 nr 104, där arbetsgivaren angett skäl för 

turordningslistan som snarare tycktes höra till arbetstagarens personliga 

förhållanden och att arbetsgivaren därigenom sökt behålla den bästa av de två 

arbetstagarna. Domstolen kom fram till att det inte var att betrakta som en 

omplaceringssituation och att reglerna om tillräckliga kvalifikationer inte var 

tillämpliga. 

Arbetsgivaren får acceptera att arbetstagaren behöver en viss inlärningsperiod.
63

 I 

AD 1999 nr 24 uttryckte sig domstolen på följande vis: ”… En viss upplärningstid 

får arbetsgivaren acceptera. Arbetsgivaren är däremot inte skyldig att genomföra 

en omplacering som skulle innebära omskolning av arbetstagaren.” Saknar 

arbetstagaren föreskriven behörighet för en ledig tjänst, är arbetsgivaren inte 

skyldig att erbjuda omplacering (se exempelvis AD 1984 nr 19). Arbetsgivaren får 

inte ställa oskäliga krav för att kringgå omplaceringsskyldigheten. I AD 1983 nr 

110 hävdade arbetsgivaren att arbetstagaren arbetade för långsamt för att en 

omplacering skulle kunna vara möjlig, ett påstående som AD inte accepterade.  

Arbetstagarens personliga förutsättningar kan också påverka arbetsgivarens 

omplaceringsskyldighet. Fel och brister hos en arbetstagare som kanske inte 

skulle ha räckt till uppsägning av personliga skäl, kan få en avgörande betydelse 

för huruvida det är möjligt att omplacera på grund av arbetsbrist.
64

 I AD 1995 nr 2 

uppkom frågan om en lärare, som visat samarbetssvårigheter med övriga lärare på 

den fordonstekniska avdelningen samt relationsproblem med vissa elever, hade 

tillräckliga kvalifikationer för en fortsatt lärartjänst. Arbetsdomstolen kom i målet 

fram till att arbetstagarens beteende föranlett att han inte haft de kvalifikationer 
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som krävdes för att tjänstgöra som lärare. I AD 1996 nr 5 ansågs en arbetstagare 

sakna tillräckliga kvalifikationer till arbete som vårdbiträde på grund av tidigare 

visade samarbets- och sociala svårigheter. Arbetsgivaren var av den anledningen 

inte skyldig att omplacera arbetstagaren till ett sådant arbete. I AD 1994 nr 88 

hade en pilot bland annat flugit med utgånget flygcertifikat och underlåtit att följa 

gällande säkerhetsbestämmelser. Arbetsdomstolen fann att piloten saknade 

tillräckliga kvalifikationer för fortsatt anställning hos flygbolaget. 

Om arbetsgivaren har skäl för det och det inte kringgår regler, avtal eller god sed 

på arbetsmarknaden, kan arbetsgivaren vid organisationsförändringar välja att 

ställa högre eller mer långtgående krav på innehavaren av en viss befattning än 

innan.
 65

 Detta så länge dessa krav inte framstår som obefogade eller överdrivna.
66

 

I AD 2010 nr 34 valde arbetsgivaren att på grund av arbetsbrist säga upp fyra 

städare som saknade körkort. Detta trots att det fanns andra på företaget med 

körkort som hade kortare anställningstid. Fråga uppkom om bolaget genomgått en 

förändring av organisationen. Enligt domstolen innebar redan det faktum att 

arbetsstyrkan minskat med fyra tjänster en omorganisation som gav arbetsgivaren 

rätten att uppställa andra kvalifikationskrav på de anställda än de som gällde innan 

omorganisationen, så länge som dessa krav inte framstod som obefogade eller 

överdrivna. I målet kom domstolen fram till att det fanns sakliga skäl att ställa upp 

kravet på körkort; arbetsgivaren hade en möjlighet att ställa krav på att ett visst 

minsta antal av de anställda hade körkort. Domstolen utvecklade att en 

arbetsgivare förvisso inte får ställa strängare kvalifikationskrav än dem 

arbetsgivaren normalt tillämpade för en anställning, men att kravet inte behöver 

ställas på samtliga arbetstagare. Om arbetsgivaren hade tvingats säga upp samtliga 

av de anställda som saknade körkort hade detta inneburit en friställning av fler 

arbetstagare än vad som var nödvändigt för bolagets behov. En sådan ordning 

framstår inte som ändamålsenlig. I AD 2005 nr 75 accepterade domstolen att 

arbetsgivaren efter en omorganisation ställde kravet att de anställda 

serviceteknikerna hade tillräckliga kunskaper i det engelska språket. 

Turordningsreglerna har som tidigare konstaterats kritiserats för att vara 

föråldrade och illa anpassade till den arbetsmarknad vi har idag. Enligt Mats 

Glavå är det reglerna om tillräckliga kvalifikationer som skyddar 

anställningsskyddsreglerna från detta. Tack vare dessa, menar Glavå, kan 

arbetsgivaren skaffa sig en kvalificerad och specialiserad arbetsstyrka med 

arbetstagare som inte är utbytbara. På så sätt minskar risken att en arbetstagare 

med lång anställningstid, vid arbetsbrist, slår ut en arbetstagare med kort 

anställningstid men med andra specifika yrkeskunskaper.
67

 Det framgår dock inte 

om Glavå anser att arbetsmarknaden idag har nått fram till den grad av 

specialisering och differentiering som krävs för att detta skall vara en realitet. 
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3.8 Turordning 

Om en arbetsgivare har för avsikt att säga upp en eller flera arbetstagare på grund 

av arbetsbrist måste han eller hon ta hänsyn till turordningsreglerna i 22-23 § 

LAS. Syftet med turordningsreglerna är att fördela arbetsbristen på ett rättvist sätt 

mellan arbetstagarna. Det är av denna anledning som regeln brukar beskrivas i 

termer av sist in – först ut.
68

 Tanken bakom turordningsreglerna är att 

arbetstagarnas lämplighet eller duglighet inte skall sättas i första rummet, utan 

turordningen bör göras med hänsyn till de arbetstagare som behöver särskilt 

skydd. Enligt departementschefen skall därför utgångspunkten för turordningen 

vara anställningstiden; eftersom lång anställningstid också innebär stigande ålder, 

skulle åldersaspekten också tillgodoses.
69

 Utgångspunkten är således att 

turordningslistan skall göras med hänsyn till varje arbetstagares sammanlagda 

anställningstid enligt 22 § 4 st. LAS (vid lika anställningstid avgör ålder)
70

.  

Reglerna om turordning är dispositiva enligt 2 § 3 st. LAS. Reglerna om 

turordning kan således ersättas av andra turordningsregler i ett kollektivavtal eller, 

vilket är vanligt idag, att kollektivavtalet innehåller en fullmakt för lokala parter 

att träffa avtal om s.k. avtalsturlistor.
71

 Kollektivavtalet kan dock begränsas så att 

arbetstagarens rättigheter inte urholkas på ett otillbörligt sätt. I AD 1995 nr 108 

kom domstolen fram till att kollektivavtal som innebär en otillbörlig urholkning 

av arbetstagarnas lagstadgade rättigheter strider mot lagens grunder och är 

ogiltiga. Målet rörde företrädesrätt till återanställning men principen prövades mot 

turordningsreglerna i AD 1996 nr 20. Enligt domstolen balanseras arbetsgivarens 

fördel av att en uppsägning på grund av arbetsbrist i princip inte kan underkastas 

rättslig prövning av reglerna om företrädesrätt till återanställning. Slutsatsen blev 

att, med beaktande av arbetstagarnas företrädesrätt till återanställning samt de 

speciella omständigheter som råder inom teaterbranschen, arbetsgivaren inte hade 

urholkat arbetstagarnas rättigheter. Detta trots att turordningsreglerna hade 

avtalats bort.  Domstolen utvecklade tyvärr inte resonemanget och gränserna för 

en avtalsturlista får anses oklara. I AD 1996 nr 12 accepterade domstolen en 

turordningslista som gav företräde till den arbetstagare som hade längst erfarenhet 

av en viss verksamhet. 

En arbetsgivare med högst tio arbetstagare har möjlighet att undanta högst två 

som denna finner är av särskild betydelse för företaget enligt 22 § 2 st. LAS. En 

arbetsgivare som driver ett mindre företag kan således låta två arbetstagare gå före 

turordningslistan och få företräde till fortsatt anställning. Arbetsgivarens 

bedömning får dock inte vara godtycklig eller strida mot god sed.
72

 Arbetstagaren 

måste vidare ha tillräckliga kvalifikationer (se föregående kapitel), det vill säga att 
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han eller hon uppfyller det minimikrav som ställs vid en nyanställning för det 

aktuella arbetet. Detta utgör en tröskel som arbetstagaren måste komma över, för 

att kunna skyddas av turordningsreglerna. Även arbetstagarens personliga 

förmåga kan ingå i bedömningen. I AD 1984 nr 33 hade arbetsgivaren redan 

tidigare prövat arbetstagaren mot tjänsten som receptionist och denne hade då 

visat sig olämplig. På grund av hennes personliga egenskaper och hennes 

svårigheter att utföra arbetsuppgifterna ansåg domstolen att det var bevisat att hon 

saknade tillräckliga kvalifikationer för befattningen. 

Turordningen skall enligt 22 § 3 st. LAS fastställas för varje driftsenhet för sig. 

Med driftsenhet avses i princip en sådan del av ett företag som är belägen inom en 

och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnad område, t.ex. en fabrik, 

en butik etc. Om exempelvis verkstaden och kontoret ligger i samma byggnad 

utgör de en gemensam driftsenhet. Enligt förarbetena har driftsenheten en 

geografisk karaktär, snarare än något som återspeglar en teoretisk struktur.
73

 I 

exempelvis AD 2011 nr 30 ansågs en serviceverkstad på en annan adress och 

utanför ett inhägnat fabriksområde vara en separat driftsenhet. I AD 2006 nr 15 

ansågs däremot en verksamhet, placerad i två separata lokaler som låg mittemot 

varandra på en gata, vara en och samma driftsenhet. Verksamhetens nära 

anknytning och nära geografiska samband ansågs tillräcklig för att dessa skulle 

utgöra en driftsenhet. Turordningskretsarna kan däremot inte utsträckas till att 

omfatta fler än en ort.
74

 Innebörden av begreppet ort har uttolkats i ett flertal 

rättsfall. Omständigheter som är avgörande är t.ex. avståndet mellan de två 

driftsenheterna, kommunikationsmöjligheterna, folkmängden och topografin.
75

 I 

AD 1984 nr 59 ansågs exempelvis inte Svappavaara och Kiruna vara samma ort, 

eftersom det var ca 46 km av i huvudsak ödemark mellan de två platserna och 

folkmängden i det mindre samhället uppgick till ca 800.  

Turordningsreglerna är konstruerade på så sätt att en driftsinskränkning i en 

driftsenhet kan få återverkningar i andra driftsenheter där det inte råder 

arbetsbrist. Den berörda arbetstagarorganisationen kan nämligen, enligt 22 § 3 st. 

LAS, kräva att det fastställs en gemensam turordningslista för arbetsgivarens 

samtliga driftsenheter på orten. Arbetstagare från den driftsenhet där arbetsbristen 

uppstått kan då slå ut andra arbetstagare med sämre placering i den gemensamma 

turordningen. Är arbetsgivaren bunden av ett kollektivavtal skall vidare 

arbetstagarna för varje driftsenhet (eller gemensam turordning) indelas efter 

kollektivavtalsområde.
76

 Detta ansågs bättre reflektera skillnaderna mellan olika 

arbeten, jämfört med att försöka kategorisera arbetstagarna efter yrkesgrupper 

eller liknande.
77
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3.9 Diskriminering och god sed på arbetsmarknaden 

Arbetsgivarens ledningsrätt begränsas av diskrimineringslagstiftningen och god 

sed på arbetsmarknaden. Redan i propositionen till 1974 års LAS diskuterades 

frågan om rättsstridiga turordningslistor. Förarbetena säger att ”… en 

överenskommelse om turordning som enbart går ut på att slå ut andra 

organisationers medlemmar eller oorganiserade arbetstagare från arbetsplatsen 

måste anses rättsstridig.”
78

 När rätten att undanta två arbetstagare från turordning 

återinfördes 2001 lyftes det fram att omplaceringar enligt 22 § LAS kan 

underkännas efter en rättslig prövning, om de krav som arbetsgivaren ställer upp 

framstår som ett försök att kringgå antingen lag eller avtal eller om förfarandet 

strider mot god sed på arbetsmarknaden.
79

  

Redan innan förbudet mot etnisk diskriminering lagstadgades år 1986 bedömdes 

frågan av Arbetsdomstolen. AD 1983 nr 107 handlade om ett rederiföretag som 

vid upprättandet av avtalsturlistor placerade all finsktalande besättning efter de 

övriga anställda. I övrigt ordnades turordningslistan enligt anställningstid. 

Arbetsgivarsidan motiverade att turordningslistorna upprättades med hänsyn till 

sjösäkerhet. Enligt domstolen innebar turordningsöverenskommelsen en 

diskriminering av den enbart finsktalande intendenturpersonalen och den stred 

således mot god sed på arbetsmarknaden. AD 2005 nr 32 gällde en arbetstagare 

som tre månader efter att han fick diagnosen multipel skleros blev uppsagd på 

grund av arbetsbrist. Innan turordningen fastställdes valde arbetsgivaren att 

undanta två arbetstagare enligt 22 § 2 st. LAS; den sjuke arbetstagaren hade av de 

kvarvarande arbetstagarna lägst anställningstid. Det faktum att arbetstagaren sades 

upp omkring fyra månader efter det att arbetsgivaren fick kännedom om 

sjukdomen gav anledning att anta att arbetstagaren blivit negativt särbehandlad. 

Det avgörande måste enligt domstolen vara att arbetsgivaren, på ett övertygande 

sätt, kan visa att arbetstagarna undantagits enligt 22 § 2 st. LAS för att de är av 

särskild betydelse för verksamheten. Arbetsgivaren lyckades inte styrka att 

uppsägningen helt saknade samband med arbetstagarens funktionshinder. 

Diskrimineringslagens (SFS 2008:567) grunder är enligt 1 kap 4 § kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  

Trots att arbetsgivarens omplaceringsrätt/omplaceringsskyldighet begränsas av 

bastubadarprincipen eller kan angripas rättsligen om den innebär ett kringgående 

av lag, avtal eller god sed på arbetsmarknaden, tycks rättsutvecklingen gå mot en 

ökad frihet för arbetsledningsrätten. Vid en studie utförd i syfte att utröna om 

Arbetsdomstolen tenderar att vara ”anställningsskyddsvänlig” eller ”arbets-
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givar/arbetsledningsvänlig” visade det sig att Arbetsdomstolen i 14 av 20 domar 

dömt till arbetsgivarens fördel.
80

 

4. AD 2009 nr 50 
Ett företag i VVS-branschen bedrev verksamhet med lokalkontor i olika delar av 

landet. Till följd av bristande lönsamhet beträffande entreprenadverksamheten vid 

kontoret i Uppsala tvingades arbetsgivaren minska antalet anställda med ungefär 

hälften. Samtliga erbjöds omplacering till någon av företagets övriga filialer på 

andra orter. Två av arbetstagarna avböjde omplaceringserbjudandet och sades 

därför upp på grund av arbetsbrist. Tvist uppstod kring flera frågor, bland annat 

om företaget borde ha omplacerat arbetstagarna enligt turordningslista och om de 

omplaceringserbjudanden som lämnades var skäliga. 

Enligt arbetstagarsidan hade arbetsgivaren gjort sig skyldig till brott mot 

turordningsreglerna genom att inte vidta omplacering i enlighet med turordning. 

Om arbetsgivaren hade utfört omplaceringen i turordning hade de två 

arbetstagarna, båda med lång anställningstid, fått vara kvar på kontoret i Uppsala. 

Vidare menade arbetstagarsidan att omplaceringserbjudandena inte var skäliga, 

eftersom de två arbetstagarna erbjudits arbeten så långt bort att resorna till och 

från arbetsplatsen förlängdes avsevärt. Slutligen, menade arbetstagarsidan, 

omplacerades arbetstagarna till tjänster utanför arbetsskyldigheten. 

Arbetsgivarsidan menade istället att det inte fanns någon skyldighet att omplacera 

arbetstagare till lediga arbeten enligt turordningslista. Eftersom arbetstagarna utan 

godtagbar anledning tackat nej till de skäliga omplaceringserbjudandena, förelåg 

saklig grund för uppsägning.  

Domstolen inledde med att ta ställning till förhållandet mellan 7 § 2 st. LAS och 

22 § LAS. Domstolen konstaterade att det framförts olika uppfattningar kring 

förhållandet mellan de två reglerna i den juridiska litteraturen. I avgörandet AD 

1996 nr 144 uttalade domstolen att det varken av lagen eller förarbetena kan dras 

någon slutsats om att en arbetstagare enligt 7 § 2 st. LAS har en absolut rätt till 

omplacering om det finns ett ledigt arbete hos arbetsgivaren. Det kan heller inte 

läsas ut att en arbetstagare på grund av ålder eller tjänstetid har en företrädesrätt 

till lediga befattningar hos arbetsgivaren, oavsett om arbetstagarna är övertaliga 

eller inte. Avsikten med lagen är att få till stånd ett skydd mot friställning, inte att 

skapa ett långtgående befattningsskydd (detta konstaterades redan i AD 1978 nr 

161). Om saken ställs på sin spets är arbetsgivaren skyldig att först genomföra en 

omplacering till lediga arbeten enligt 7 § 2 st. LAS, innan han eller hon är skyldig 

att turordna arbetstagarna enligt 22 § LAS. Det kan således inte finnas någon 

skyldighet för arbetsgivaren att fördela de lediga arbetena mellan arbetstagarna 

enligt turordning. Om arbetsgivaren finner att en viss arbetstagare är lämpligare 
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än andra till vissa arbetsuppgifter, står det honom eller henne fritt att, med grund i 

arbetsledningsrätten, placera rätt man på rätt plats. Detta gäller så länge beslutet 

inte strider mot god sed på arbetsmarknaden eller diskrimineringslagstiftningen. 

Enligt domstolen har arbetsskyldigheten enligt kollektivavtalet inte någon 

avgörande betydelse vid omplaceringsfrågor enligt 7 § 2 st. LAS. En arbetstagare, 

som utan godtagbar anledning tackat nej till ett omplaceringserbjudande, kan i 

allmänhet inte räkna med fler erbjudanden utan blir i stället uppsagd. 

Arbetsdomstolen tog därefter ställning till om erbjudandena om omplacering inte 

varit godtagbara med hänsyn till de två arbetstagarnas personliga förhållanden. 

Domstolen menade att det ökade avståndet till arbetsplatsen visserligen innebar 

svårigheter för den ena arbetstagaren som var en ensamstående förälder. Dessa 

svårigheter kunde dock inte anses vara av sådan karaktär och tyngd att 

erbjudandet inte var att betrakta som skäligt. Ett omplaceringserbjudande till 

annat arbete hos arbetsgivaren i en arbetsbristsituation kan anses skäligt även om 

det medför förändringar eller försämringar för arbetstagaren (beträffande 

avståndet hänvisade domstolen som exempel till AD 2006 nr 15, där en 

omplacering från Uppsala till Åre var oskälig). Arbetstagarna hade således inte 

haft godtagbara skäl att avböja erbjudandena om omplacering. 

Två av ledamöterna, båda från arbetstagarsidan, var i målet av skiljaktig mening. 

Dessa betonade att syftet med omplaceringsreglerna är att förstärka 

anställningsskyddet för arbetstagarna. För att det skall föreligga saklig grund för 

uppsägning krävs att det, efter omplaceringsutredning enligt 7 § LAS, föreligger 

arbetsbrist. Berör arbetsbristen flera arbetstagare men inte alla inom den berörda 

turordningskretsen skall 22 § LAS tillämpas. Att arbetstagare med lång 

anställningstid, som erbjuds omplacering, erhåller ett sämre skydd än en 

arbetstagare som inte fått ett erbjudande, begränsar arbetstagarnas 

anställningsskydd och strider mot bestämmelsens syfte. En arbetstagare, som i en 

arbetsbristsituation erbjuds en omplacering, har istället att ta ställning till dels om 

erbjudandet kan anses skäligt och dels om vederbörande på grund av sin 

turordningsplats har möjlighet att behålla sin nuvarande anställning. Tackar 

arbetstagaren nej till ett skäligt omplaceringserbjudande löper han eller hon risken 

att trots sin plats i turordningen bli övertalig, om denne saknar tillräckliga 

kvalifikationer för de kvarvarande arbetsuppgifterna, eller om turordningen 

kommer att fastställas enligt avtalsturlista. Om en arbetstagare avböjer ett 

omplaceringserbjudande måste arbetsgivaren pröva om han eller hon är skyldig att 

lämna erbjudandet till någon av de övriga berörda arbetstagarna. 
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5. AD 2011 nr 30 
Ett trucktillverkande företag bedrev verksamhet på två olika orter. I Ljungby 

tillverkade företaget lätta och medeltunga truckar och i Lidhult tunga truckar. På 

grund av kraftigt minskad orderingång sade företaget upp viss personal på grund 

av arbetsbrist vid Ljungby och flyttade senare all trucktillverkning till Lidhult. 

Omplaceringserbjudanden gavs till vissa arbetstagare vid trucktillverkningen i 

Ljungby avseende tjänster i Lidhult. Erbjudandet accepterades av 76 arbetstagare. 

Sex arbetare som tidigare arbetat vid tillverkningen fick därefter arbete vid 

serviceverkstaden. Resterande arbetstagare som inte erhållit omplacering till 

Lidhult eller arbete på serviceverkstaden sades upp på grund av arbetsbrist. 

Tvisten i målet gällde frågan om företaget i samband med omorganiseringen 

åsidosatt turordningsreglerna i 22 § LAS eller i övrigt agerat i strid med grunderna 

för anställningsskyddslagen eller mot god sed på arbetsmarknaden. En avgörande 

fråga var huruvida företaget haft rätt att erbjuda arbetstagare i Ljungby 

omplacering till Lidhult oberoende av den plats dessa haft i en tänkt turordning. 

Domstolen inleder med en redogörelse kring utvecklingen efter AD 2009 nr 50. 

Den rättsvetenskapliga litteraturen har uttryckt uppfattningen att arbetsgivaren 

även i ett senare/relativt sent skede kan erbjuda arbetstagare längre ned i 

turordningen ett annat arbete och sedan företa arbetsbristuppsägningar av personer 

högre upp i den tilltänkta turordningen.
81

 Arbetsdomstolen fortsätter med att 

konstatera att det inte finns något som tyder på att avgörandet i AD 2009 nr 50 

inte skulle ha tillämplighet även i detta mål, trots att det rör sig om en annan 

situation. Ett viktigt skäl för detta är av rättssystematisk natur. 

Omplaceringsskyldigheten i 7 § LAS innebär en inskränkning i arbetsgivarens 

företagsledningsrätt. Skälighetsregeln i 7 § 2 st. LAS tar endast sikte på att 

arbetsgivaren ska ta tillvara möjligheterna att undvika uppsägning genom att, i 

den mån det är möjligt, erbjuda uppsägningshotade arbetstagare annat arbete. 

Reglerna om turordning och omplacering enligt 22 § LAS blir tillgängliga först 

vid en uppsägning på grund av arbetsbrist, dvs. i ett skede då 

omplaceringsmöjligheterna i 7 § LAS redan ska ha tömts ut. Domstolens slutsats 

är följaktligen att uttalandena i dom AD 2009 nr 50 är tillämpliga även i en 

situation där arbetsgivaren omplacerar uppsägningshotade arbetstagare till arbete 

på annan ort, utanför en arbetsbristdrabbad turordningskrets. Arbetsgivaren kan 

således omplacera enligt 7 § LAS med utgångspunkt i vad som, enligt 

arbetsgivarens bedömning, är bäst för den fortsatta verksamheten. Arbetsgivarens 

omplacering får dock inte göras för att kringgå regelsystemet eller strida mot god 

sed på arbetsmarknaden. 

Två av ledamöterna (båda från arbetstagarsidan), var av skiljaktig mening. 

Ledamöterna delade majoritetens uppfattning att 7 § 2 st. LAS och 22 § LAS skall 
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tillämpas var för sig men var av en annan ståndpunkt beträffande om 

arbetsgivaren i övrigt handlat i strid mot lagens grunder. Mål AD 2009 nr 50 rörde 

en situation där arbetsgivaren helt och hållet kunde undvika uppsägning på grund 

av arbetsbrist, under förutsättning att samtliga arbetstagare accepterade sitt 

erbjudande. Eftersom lagen syftar till att trygga sysselsättning och inte att ge ett 

befattningsskydd, stod det arbetsgivaren fritt att efter eget skön välja vilka 

arbetstagare som skulle erbjudas omplacering. I det aktuella målet är frågan 

däremot om arbetsgivaren får omplacera utan hänsyn till turordningsreglerna i en 

situation där de arbetstagare som inte erbjuds omplacering blir arbetslösa. 

Skälighetsbedömningen i 7 § 2 st. LAS i samband med uppsägningar av 

personliga skäl ska enligt fastställd praxis bland annat ske med utgångspunkt i 

arbetstagarens anställningstid hos arbetsgivaren. Kraven på arbetsgivaren är större 

ju längre arbetstagaren varit anställd hos denne. Det finns ingen särreglering vid 

uppsägning på grund av arbetsbrist och heller inget tidigare rättsfall om hur 

bestämmelsen skall tillämpas vid arbetsbrist som involverar flera arbetstagare. 

Frågan får enligt den rättsvetenskapliga litteraturen bedömas efter vad som 

skäligen kan krävas av arbetsgivaren, efter en sammanvägning av olika 

omständigheter.
82

 Vad som är skäligt måste utvecklas över tiden och i takt med 

den övriga rättsutvecklingen på arbetsmarknaden. Som exempel kan nämnas 

reglerna om företagsöverlåtelse enligt 6 b § LAS. Om arbetsgivaren i det aktuella 

fallet istället valt att driva de två orterna i två systerbolag eller i ett moder- och ett 

dotterbolag, hade överflytten av verksamhet ansetts vara en övergång av 

verksamhet. Enligt 6 b § LAS hade arbetstagarna då haft rätt att följa med till den 

nye arbetsgivaren. Om det då uppstått arbetsbrist i Lidhult hade det inneburit att 

turordningsreglerna i 22 § LAS blivit tillämpliga på samtliga anställda, inkl. de 

som varit anställda i Ljungby. 

Enligt de två ledamöterna måste skälighetsbedömningen i 7 § 2 st. LAS göras i 

belysning av denna nya reglering. Om arbetsgivaren vid en ”överlåtelse” av 

verksamhet från en ort till en annan inom samma juridiska persons verksamhet 

fritt kunde välja vilka som skulle erbjudas omplacering och vilka som skulle sägas 

upp skulle arbetsmarknaden sannolikt anpassa sig efter detta. Regeln om övergång 

av verksamhet i 6 b § LAS riskerar då att bli i praktiken verkningslös. Mot 

bakgrund av detta ansågs det skäligt att kräva att en arbetsgivare, som äger bägge 

enheterna i en och samma juridiska person, ska erbjuda omplaceringar på sådant 

sätt att hänsyn tas till arbetstagarnas anställningstid. 
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6. Förhållandet mellan 7 § 2 st. LAS och 22 

§ LAS 
Innan avgörandena i AD 2009 nr 50 och AD 2011 nr 30 meddelades framfördes 

det i litteraturen olika tolkningar om reglernas inbördes förhållande. Den rådande 

uppfattningen var att det inte kunde anses klarlagt hur de två reglerna förhöll sig 

till varandra.
83

 I Arbetsgivarverkets tidigare rådgivning angående 7 och 22 §§ 

LAS rekommenderades det att arbetsgivaren i första hand skulle söka omplacera 

inom ramen för arbetsskyldigheten/förflyttning. I andra hand skulle arbetsgivaren 

tillämpa turordningsreglerna och omplacera inom driftsenheten enligt 22 § LAS. I 

tredje hand skulle arbetsgivaren uppfylla omplaceringsskyldigheten till annat 

arbete hos arbetsgivaren enligt 7 § LAS. Dessutom var rådet att erbjudande om 

omplacering enligt 7 § LAS skulle lämnas i turordning.
84

 Denna rådgivning kom 

utan tvekan på skam efter AD 2009 nr 50 och AD 2011 nr 30.  

I AD 2011 nr 30 konstaterar domstolen att 7 § LAS inte innehåller några regler 

om turordning. Om detta ställs på sin spets är, enligt domstolen, en arbetsgivare 

skyldig att först genomföra en omplacering till andra arbeten hos sig enligt 7 § 

LAS innan han eller hon är skyldig att turordna enligt 22 § LAS. Det kan inte 

föreligga någon skyldighet för arbetsgivaren att vid omplacering enligt 7 § 2 st. 

LAS fördela de lediga arbetena mellan arbetstagarna i turordning. Arbetsgivaren 

torde således kunna fullgöra sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § med 

utgångspunkt i vad som, enligt honom eller henne, är bäst för den fortsatta 

verksamheten. Det finns inget hinder att arbetsgivaren sätter ”rätt man på rätt 

plats”. I målet bedömer inte Arbetsdomstolen om omplaceringen ligger inom 

arbetsskyldigheten eftersom det handlar om omplacering enligt 7 § 2 st. LAS och 

då spelar arbetstagarens arbetsskyldighet enligt kollektivavtalet ingen avgörande 

betydelse. Om arbetstagaren utan godtagbar anledning avböjt ett erbjudande torde 

arbetsgivaren i allmänhet inte vara skyldig att lämna några ytterligare 

erbjudanden. 22 § LAS är endast tillämplig när en eller flera arbetstagare vid en 

uppkommen arbetsbrist konkurrerar om de arbetstillfällen som kommer att finnas 

kvar hos arbetsgivaren. 
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7. Skälig omplacering enligt 7 § 2 st. LAS 
Enligt 7 § 2 st. LAS föreligger inte saklig grund för uppsägning, om det är skäligt 

att kräva att arbetsgivaren istället bereder arbetstagaren ett annat arbete. Detta 

gäller oavsett om uppsägningen har sin grund i arbetstagarens personliga 

förhållanden eller om uppsägningen föranletts av arbetsbrist.
85

 

Omplaceringsskyldigheten utgör en precisering av begreppet saklig grund för 

uppsägning.
86

 Regeln innebär en inskränkning i arbetsgivarens arbetsledningsrätt. 

Den Åmanska utredningen betonade det sociala ansvar som arbetsgivaren har 

gentemot sina arbetstagare. Arbetsgivaren måste, innan uppsägning sker, 

överväga alla de möjligheter som finns att inom anställningen omplacera 

arbetstagaren till mer lämpliga arbetsuppgifter.
87

  

7.1 Omfattningen av arbetsgivarens omplaceringsskyldighet 

Det naturliga enligt förarbetena är att omplaceringsskyldigheten i första hand 

avser sysselsättning på samma arbetsplats eller inom samma företagsenhet som 

arbetstagaren varit anställd vid. Arbetsgivaren bör i princip vara skyldig att 

undersöka om det någonstans inom företaget går att ordna en anställning. Består 

företaget av flera driftsenheter bör undersökningen gälla samtliga dessa. Det torde 

däremot inte, enligt förarbetena, vara möjligt att kräva att undersökningen 

omfattar andra företag, oavsett om dessa företag ingår i samma koncern.
88

 

Detsamma gäller i många fall om företaget bedriver rörelse på flera orter, särskilt 

om dessa har en självständig personalavdelning och rekryteringsprocess.
89

  

Är det fråga om offentlig verksamhet, bör omplaceringsskyldigheten gälla inom 

anställningsmyndighetens verksamhetsområde.
90

 Frågan om omfattningen av 

arbetsgivarens omplaceringsskyldighet inom den statliga delen av 

arbetsmarknaden behandlades i AD 1996 nr 66. Målet rörde omfattningen av 

omplaceringsskyldigheten inom Kriminalvården. Domstolens slutsats var att en 

omplacering som omfattar samtliga Kriminalvårdens myndigheter i Sverige var 

oskäligt betungande. Anställningsmyndighetens verksamhetsområde begränsades 

till regionmyndigheten i Umeå, eftersom denna hade ett lednings- och 

tillsynsansvar beträffande verksamheten i regionen. Enligt Lunning & Toijer har 

dock denna dom spelat ut sin roll eftersom de regionala myndighetsfunktionerna 

numera har upphört. Istället ska principen om det funktionella 

arbetsgivarbegreppet gälla. I AD 2003 nr 20 konstaterade domstolen att även om 

staten som juridisk person är arbetsgivaren har det funktionella synsättet fått 

genomslag på anställningsskyddslagens område. Detta innebär att begreppet 

arbetsgivare får anses syfta på den myndighet hos vilken en arbetstagare är 
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anställd. Omplaceringsskyldigheten på det statliga området begränsas således av 

den lokala statsmyndigheten där arbetstagaren är anställd. 

Vad som gäller på kommunal- och landstingsnivå besvarades i AD 1984 nr 141. 

Domstolen handlade om en överläkare som sades upp på grund av arbetsbrist. 

Arbetsdomstolen konstaterade att omplaceringsskyldigheten gällde för samtliga 

landstingets verksamhetsområden, så länge verksamhetsområdena inte är för 

olika. Som exempel menade domstolen att omplaceringen, när landstinget 

bedriver både hälso- och sjukvård samt trafikverksamhet, begränsas till samtliga 

verksamhetsområden inom hälso- och sjukvård. Det skulle däremot vara 

orealistiskt att låta omplaceringsskyldigheten gälla även beträffande 

trafikverksamheten, åtminstone om denna fått en egen organisatorisk uppbyggnad.  

Beträffande vad för slags arbete som arbetsgivaren kan erbjuda ligger det i sakens 

natur att detta skall vara så likvärdigt som möjligt med det arbete arbetstagaren 

tidigare utförde. Om detta inte är möjligt får arbetsgivaren i andra hand välja ett 

arbete som framstår som lämpligt med hänsyn till utbildning och kompetens, 

personliga förutsättningar, löneförmåner etc.
91

 Arbetstagaren kan dock tvingas ge 

avkall på sin lön vid en omplacering enligt AD: ”Omplaceringsskyldigheten 

innebär i princip inte någon rätt för arbetstagaren att behålla samma slags 

befattning eller samma slags anställningsvillkor, t.ex. lön, som tidigare. … Lagens 

bestämmelser syftar istället primärt till att skydda en fortsatt anställning som 

sådan.”
92

 I AD 2009 nr 50 uttalade domstolen att ”… omplaceringserbjudande till 

annat arbete hos arbetsgivaren i en arbetsbristsituation kan anses skäligt även om 

det medför förändringar eller försämringar för arbetstagaren genom att det ligger 

på en annan ort än det tidigare arbetet eller att det innebär en inkomstminskning. 

Att det i det enskilda fallet kan finnas gränser för vad som kan anses godtagbart i 

fråga om t.ex. avstånd till det nya arbetet framgår av AD 2006 nr 15”. 

Arbetsgivaren är dock inte skyldig att skapa några nya tjänster, om det inte finns 

några lediga befattningar dit arbetstagaren kan omplaceras. Frågan behandlades av 

Arbetsdomstolen i mål AD 1997 nr 98. Enligt arbetstagarsidan borde 

arbetsgivaren ha sagt upp en annan arbetstagare på grund av turordningen, en 

tjänst för vilken den uppsagde inte hade tillräckliga kvalifikationer. Den tjänsten 

skulle ha delats upp på två andra arbetstagare. På så sätt skulle den uppsagda 

kunnat behålla sin anställning. Det skulle enligt domstolen gå utöver 

arbetsgivarens omplaceringsskyldighet om denne var skyldig att inrätta nya 

befattningar. I AD 2010 nr 72 uppkom frågan om det funnits en ledig anställning 

som arbetstagaren borde ha omplacerats till, då arbetsgivaren, innan förhandling 

om uppsägning på grund av arbetsbrist inleddes, anställt en annan ingenjör. 

Domstolen konstaterade att, eftersom platsen inte var ledig när förhandlingen om 

uppsägning inleddes, arbetsgivaren inte brutit mot 7 § LAS.  
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En arbetsgivare har i princip en rätt att vidta en uppsägning på grund av 

arbetsbrist redan innan arbetsbristen faktiskt har inträffat. Det innebär att 

bedömningen för den framtida sysselsättningssituationen kan göras så långt fram i 

tiden att eventuella uppsägningar kan träda i kraft när arbetsbristen faktiskt 

inträffar.
93

 Följaktligen är arbetsgivaren heller inte begränsad till att enbart beakta 

sådana positioner som redan finns tillgängliga när han eller hon står inför en 

prövning av tänkbara möjligheter. Föremål för bedömning måste även innefatta 

positioner som arbetsgivaren vet kommer att bli tillgängliga fram till den tidpunkt 

då en eventuell uppsägning skall träda i kraft. Arbetsgivaren är dock inte skyldig 

att vid sin prövning beakta arbeten som, vid en prognos om vakans, framstår som 

osäkra.
94

  

I AD 2002 nr 25 erbjöds en arbetstagare efter en längre tids sjukskrivning ett 

erbjudande att återgå till arbete. Sedan arbetstagaren tackat nej till erbjudandet 

sades arbetstagaren upp med hänvisning till arbetsbrist, vilket domstolen 

accepterade. Enligt Glavå gör domstolen ett mycket märkligt ställningstagande i 

detta mål. Om det är det förhållandet att arbetstagaren tackar nej till befintliga 

arbeten som utgör uppsägningsgrunden, menar Glavå, öppnar sig möjligheter att 

genom erbjudande om omplaceringar säga upp personer som erbjudits sådana av 

skäl som uppenbart hör till deras person.
95

 Jag finner det dock tveksamt om detta 

resonemang håller. Arbetsgivaren måste, om arbetstagarsidan påstår fingerad 

arbetsbrist, bevisa att det verkligen föreligger seriösa skäl för arbetsbrist (se 

avsnittet om fingerad arbetsbrist). Kan arbetsgivaren visa att det fanns 

företagsekonomiska skäl till uppsägningen, spelar det ingen roll om det även 

fanns skäl hänförliga till arbetstagaren personligen. Under förutsättningen att det 

fanns seriösa skäl för arbetsbrist hade arbetsgivaren, om han eller hon inte kunnat 

säga upp arbetstagaren vid avböjande av skäligt omplaceringserbjudande, blivit 

tvingad att skapa nya befattningar. Detta skulle strida mot rättsläget (se 

exempelvis AD 1997 nr 98 ovan). Glavå drar av målet ytterligare en slutsats som 

bör belysas. Enligt Glavå borde domstolen ha prövat arbetstagarsidans påstående 

om turordningsbrott.
96

 Med tanke på det rådande rättsläget ställer jag mig tveksam 

till om detta hade varit meningsfullt. Enligt rådande praxis ”straffar arbetstagaren 

ut sig” om denne tackar nej till ett skäligt omplaceringserbjudande (se prop. 

1973:129 s. 243). Eftersom omplaceringserbjudandet ansågs skäligt fanns det 

ingen anledning för domstolen att gå in på frågan om arbetstagarens 

turordningsplacering. Arbetsgivaren måste inte erbjuda omplacering i en viss 

ordning (se kapitel 8). 

Enligt förarbetena torde det inte skäligen krävas att arbetsgivaren ger 

arbetstagaren nya omplaceringserbjudanden, om arbetstagaren utan godtagbar 
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anledning avböjt ett erbjudande.
97

 I AD 1981 nr 1 försökte arbetsgivaren ett flertal 

gånger omplacera en förskollärare till andra arbeten eftersom det inte ansågs 

möjligt att ge henne en annan förskollärartjänst, bl.a. pga. samarbetssvårigheter. 

Arbetsdomstolen poängterar att syftet med LAS inte i första hand är att skapa ett 

långtgående befattningsskydd, utan att reglerna syftar till att få till stånd en 

trygghet för anställningen i vidare mening. Eftersom åtminstone ett av de 

föreslagna arbetena ansågs vara likvärdigt med förskollärartjänsten hade 

arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. I mål AD 1983 nr 110 avböjde 

en verkstadsarbetare ett erbjudande om omplacering till ett icke kvalificerat jobb 

som fastighetsskötare samt ett erbjudande om omplacering till verktygsförrådet 

med sänkt lön. Enligt domstolen hade arbetstagaren i detta fall godtagbar 

anledning att avböja erbjudandena eftersom arbetstagaren hade en långvarig 

anställning på företaget och en gedigen yrkeserfarenhet med god utbildning. Det 

fanns vidare mer kvalificerade arbeten tillgängliga som arbetstagaren kunde 

utföra. 

För att omplaceringsskyldigheten skall anses fullgjord krävs att arbetstagaren 

uttryckligen erbjuds ett arbete så att denne kan ta ställning till omplaceringen.
98

 

Arbetsgivaren har bevisbördan för att ett omplaceringserbjudande har lämnats.
99

 

Om arbetstagaren avböjer ett erbjudande om omplacering har arbetsgivaren en 

viss skyldighet att åtminstone höra efter skälen och eventuellt reda ut eventuella 

missförstånd.
100

 Frågan aktualiserades i mål AD 1977 nr 71, där en arbetstagare 

avböjde ett erbjudande om omplacering utan att motivera sitt ställningstagande. 

Enligt domstolen är arbetsgivaren skyldig att höra vilka skäl som arbetstagaren 

har till grund för sitt ställningstagande, åtminstone i situationer där arbetsgivaren 

borde räkna med att arbetstagaren har godtagbara skäl. Likaså bör arbetstagaren 

ges en skälig tid att överväga erbjudandet.
101

  

Om det i efterhand kan visas att arbetstagaren ändå inte skulle acceptera ett 

erbjudande om omplacering, har arbetsgivaren inte åsidosatt sin 

omplaceringsskyldighet. I AD 1981 nr 1 ville en förskollärare inte ens diskutera 

de lämnade förslagen. Enligt domstolen fanns därmed saklig grund för 

uppsägning. Avböjandet måste dock vara seriöst menat. Att en arbetstagare i ett 

upprört tillstånd lämnar ett möte innan ett erbjudande om omplacering delgivits är 

inte tillräckligt för att arbetsgivaren skall ha uppfyllt sin omplacerings-

skyldighet.
102

 För att arbetsgivaren skall kunna använda denna undantagsregel 

måste han eller hon visa att arbetstagaren inte skulle ha accepterat erbjudandet. I 

AD 2009 nr 64 antog arbetsgivaren utan att mer noggrant undersöka saken att 

arbetstagaren inte var intresserad av omplaceringserbjudandet, eftersom det 
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innebar en betydligt lägre lön och mindre kvalificerade arbetsuppgifter. Bolaget 

hade inte presenterat någon utredning som visade att arbetstagaren skulle ha 

avböjt erbjudandet och domstolen fann därför att bolaget gjort sig skyldigt till 

turordningsbrott. 

7.2 Omplaceringsutredning 

Syftet med en omplaceringsutredning är att undersöka om det är möjligt att bereda 

annat arbete åt en arbetstagare som annars löper risken att bli uppsagd. 

Arbetsgivaren är således skyldig att göra en noggrann utredning i 

omplaceringsfrågan och verkligen ta till vara på de möjligheter som finns att 

ordna en omplacering. Om det är oklart huruvida en omplacering kunnat ske, bör 

det normalt anses att omplaceringsskyldigheten inte är fullgjord.
103

 Har 

arbetsgivaren inte uppfyllt sin undersökningsplikt beträffande möjligheterna till 

omplacering, innebär detta att saklig grund för uppsägning inte föreligger. Kravet 

på undersökningen är mindre för små företag. Enligt domstolens mening kan det 

inte krävas några mer ingående undersökningar på en liten arbetsplats.
104

 

Arbetsgivaren måste undersöka om det finns några lediga befattningar samt om 

arbetstagarna har de nödvändiga kvalifikationerna.
105

 

I AD 1995 nr 152 använde arbetsgivaren en platsbank för att avgöra huruvida 

lediga tjänster fanns tillgängliga på dess olika driftställen. Denna platsbank var 

dock belagd med vissa brister, exempelvis att de olika driftställena inte hade en 

skyldighet att rapportera lediga tjänster dit. Bolaget kunde således inte med 

säkerhet säga att det inte fanns några lediga tjänster, enbart genom att undersöka 

förhållandet på arbetstagarens driftställe samt genom avstämning mot 

platsbanken. Det rådde på bolaget även en påtaglig oklarhet om tillämpningen av 

omplaceringsreglerna. Bolaget fick enligt domstolen bära ansvaret för denna 

oklarhet och saklig grund för uppsägning fanns ej.  

Det ovan nämnda gäller när det handlar om enskilda omplaceringsfall. När det 

handlar om ett flertal anställda ser situationen annorlunda ut. Vid komplicerade 

beslutsprocesser som involverar ett större antal arbetstagare kan man inte skäligen 

kräva att det omfattande planeringsarbetet skall belastas med noggranna 

individuella undersökningar för varje enskild arbetstagare. Vid en sådan situation 

måste en översiktlig bedömning vara godtagbar.
106

 Enligt domstolen är det dock 

inte möjligt att ställa upp riktlinjer för vilka lättnader i undersökningsplikten som 

arbetsgivaren får. Det viktiga är att utredningen genomförs på ett sådant sätt att 

arbetsgivaren i huvudsak uppfyller skyldigheten att ta till vara på 

omplaceringsmöjligheterna. Detta innebär att arbetsgivaren i arbetsbristsituationer 

som involverar många arbetstagare kan göra mer översiktliga bedömningar i syfte 
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att undvika alltför resurskrävande undersökningar.
107

 Att notera är dock att en stor 

arbetsgivare har fler möjligheter att hitta en ledig befattning dit han eller hon kan 

omplacera en arbetstagare. Av detta följer att skyldigheten att omplacera är större 

för en stor arbetsgivare än en liten (se t.ex. AD 1987 nr 41). I AD 1987 nr 91 

ansåg Arbetsdomstolen att Skanska AB, med omkring 3000 arbetstagare i 

Göteborgsregionen, sannolikt hade kunnat omplacera åtminstone ett antal 

arbetstagare, särskilt om man före uppsägningarna hade undersökt vilka 

förutsättningar arbetstagarna hade att utföra andra arbeten. Rättsläget tycks 

indikera att arbetsgivaren inte har fullgjort sin omplaceringsskyldighet om han 

eller hon inte har utfört en omplaceringsutredning alternativt att det råder en 

oklarhet huruvida det var möjligt att omplacera. 

Även om det är arbetsgivaren som har det huvudsakliga ansvaret att utreda om det 

finns någon möjlighet att omplacera arbetstagaren, har arbetstagarsidan ett visst 

medansvar att se till att frågan ägnas tillbörlig uppmärksamhet. Detta 

konstaterades i AD 1988 nr 82. Arbetsdomstolen utvecklade dessvärre inte i målet 

hur detta medansvar ser ut. I AD 1984 nr 26 bestred Lärarförbundet att det förelåg 

en arbetsbrist och var av det skälet ointresserade av att diskutera enskilda namn. 

Arbetsgivaren hade även skickat ut en internkungörelse där man bad arbetstagarna 

att anmäla intresse till de tjänster som fanns tillgängliga, vilket de berörda 

arbetstagarna avstod från att göra. AD konstaterade att arbetsgivaren i en sådan 

situation inte kunde lastas för att inte närmare ha undersökt om arbetstagarna 

kunde omplaceras. I AD 2002 nr 75 accepterades dock inte en intern kungörelse. 

Den föregående domen kommenterades i målet med att ”… det dock hör till 

bilden att de fackliga organisationerna vägrat föra diskussioner om enskilda 

anställda under förhandlingarna”. 

I AD 2010 nr 72 genomförde bolaget ingen regelrätt omplaceringsutredning. 

Detta förändrade inte domstolens bedömning att uppsägningen var sakligt 

grundad, eftersom arbetstagarsidan inte gjorde gällande att det var oklart om det 

fanns några andra lediga anställningar hos bolaget. Arbetsdomstolen tycks mena 

att arbetstagarsidans försummelse i förhandlingen kan minska arbetsgivarsidans 

ansvar beträffande omplaceringserbjudandet. För att undvika missförstånd bör 

erbjudandet lämnas skriftligen
108

. 
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8. Skälig omplacering enligt 22 § 4 st. LAS 
Det framgår av 22 § 4 st. LAS att ”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.” Bestämmelsen innebär att omplacering, om möjligt, skall ske 

innan uppsägning företas och förutsätter att arbetsgivaren uppställer en 

turordningslista. Reglerna är enligt AD 2011 nr 30 tillgängliga först när det är 

klart att arbetsbrist föreligger. Innan denna punkt kan arbetsgivaren fritt 

omplacera i enlighet med 7 § LAS. För att arbetsgivaren skall kunna säga upp 

någon med lägre placering i turordningen krävs det att arbetstagaren ”straffat ut 

sig” genom att avböja ett i och för sig skäligt erbjudande om omplacering.
109

 

Arbetsgivaren är inte skyldig att erbjuda flera skäliga erbjudanden.
110

 

Om arbetstagaren endast efter omplacering kan beredas fortsatt arbete, krävs det 

att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer. Det är inte skäligt att kräva att 

arbetsgivaren omplacerar arbetstagaren till tjänster denne inte har kompetens 

för.
111

 Detta innebär att en arbetstagare som förvisso har längre anställningstid, 

kan hamna bakom en annan arbetstagare med kortare anställningstid, om han eller 

hon inte har tillräckliga kvalifikationer för de tjänster som arbetsgivaren kan 

erbjuda. Vidare kan en arbetstagare med längre arbetstid fordra omplacering till 

en annan tjänst som innehas av en arbetstagare med kortare anställningstid, trots 

att det inte är hans eller hennes befattning som blir indragen.
112

 Däremot är 

arbetstagaren inte garanterad att få ett visst omplaceringserbjudande bland flera 

som han eller hon klarar av.
113

 Förträde enligt turordningen, menar Numhauser-

Henning & Rönnmar, handlar bara om ett skydd mot att bli uppsagd.
114

 Detta 

stämmer väl överens med den princip Arbetsdomstolen vid ett flertal tillfällen 

hänvisat till; anställningsskyddet erbjuder inte ett befattningsskydd utan en 

trygghet mot friställningar.
115

 Om en arbetsgivare finner att en viss arbetstagare är 

mycket skickligare eller lämpligare till en viss befattning, finns det inget hinder, 

utöver möjligen medbestämmandeförhandling, att arbetsgivaren placerar ”rätt 

man på rätt plats”. Detta förutsatt att arbetsgivaren tar hänsyn till turordningen 
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och erbjuder arbetstagare med bättre plats i turordningen andra skäliga 

omplaceringserbjudanden.
116

  

Om arbetstagaren är kompetent för flera av de arbeten som berörs av 

arbetsbristen, skall han eller hon omplaceras till det skäligaste alternativet. Enligt 

AD 1993 nr 80 har arbetsgivaren inte uppfyllt sin omplaceringsskyldighet om han 

eller hon erbjuder en arbetstagare vissa arbetsuppgifter när det har varit möjligt att 

erbjuda ”skäligare” arbetsuppgifter. Enligt Iseskog innebär detta att arbetstagaren 

skall omplaceras till en tjänst som är likvärdig (avseende arbetsuppgifter och 

anställningsvillkor) den tjänst arbetstagaren tidigare hade.
117

  

Arbetsgivaren måste alltså i en situation där en arbetstagare drabbas av arbetsbrist, 

överväga om denne är kompetent för någon annan tjänst, vilken innehas av en 

arbetstagare med lägre plats i turordningen. Om arbetsgivaren då har att välja 

mellan ett flertal olika tjänster som innehas av arbetstagare med en lägre placering 

i turordningen, måste han eller hon erbjuda omplacering till den tjänst som är, sett 

till arbetsuppgifter och anställningsvillkor, mest lik den tjänst arbetstagaren hade 

tidigare. 

Arbetsgivaren är slutligen inte begränsad till att omplacera enbart till tjänster 

inom turordningen. Som AD 2011 nr 30 visar kan en omplacering vara skälig 

även om den erbjudna tjänsten ligger utanför arbetstagarens turordningslista. 

Denna rätt är förbehållen arbetsgivaren, arbetstagaren har inte möjligheten att 

kräva att få en tjänst utanför sin egen turordningslista. 

9. Skillnader mellan arbetsgivarens 

omplaceringsskyldighet enligt 7 § 2 st. LAS 

och 22 § LAS 
Enligt 7 § 2 st. LAS skall arbetsgivaren undersöka möjligheten att omplacera en 

arbetstagare till en annan ledig tjänst för att kravet på saklig grund för uppsägning 

skall uppfyllas. Enligt 22 § LAS är arbetsgivaren vid en arbetsbristsituation 

skyldig att omplacera arbetstagare med längre anställningstid (eller enligt 

turordning i kollektivavtal eller avtalsturlista) till andra befattningar inom samma 

turordningskrets, som innehas av arbetstagare med lägre placering i turordningen. 

Detta om en sådan omplacering kan skydda arbetstagarna med bättre placering 

från uppsägning. 7 § LAS gäller vid uppsägningar på grund av arbetsbrist och 

uppsägningar på grund av personliga skäl, medan 22 § LAS enbart gäller vid 

uppsägningar på grund av arbetsbrist. 
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En viktig skillnad är således att arbetsgivarens skyldighet att försöka omplacera i 

enlighet med 7 § 2 st. LAS begränsas till lediga befattningar. 

Omplaceringsskyldigheten begränsas inte av en särskild driftsenhet utan spänner 

över arbetsgivarens samtliga lediga tjänster för vilka arbetstagaren har tillräckliga 

kvalifikationer
118

. Vid en sådan omplacering behöver arbetsgivaren inte ta hänsyn 

till en turordningslista utan har möjlighet att fritt välja vem eller vilka av 

arbetstagarna han eller hon söker omplacera med utgångspunkt från vad som är 

bäst för den fortsatta verksamheten. 

Vid omplacering enligt 22 § LAS begränsas arbetsgivarens skyldighet till att 

enbart söka omplaceringar inom turordningen, förutsatt att arbetstagaren har 

tillräckliga kvalifikationer. Den erbjudna befattningen behöver dock inte vara 

ledig, en arbetstagare med högre placering i turordningen har möjlighet att ”slå 

ut” en arbetstagare med lägre placering i turordningen. Denna process fortsätter så 

länge det finns befattningar att tillsättas. Iseskog kallar denna process för ”Fia 

med knuff”.
119

 Arbetstagarna konkurrerar således om de arbeten som kommer att 

finnas kvar efter att uppsägning har gjorts på grund av arbetsbrist. 

En annan viktig skillnad är att regleringen om omplacering enligt 22 § LAS är 

semidispositiv. Istället för att följa den turordning som lagen stipulerar och 

prioritera efter anställningstid kan turordning ordnas enligt kollektivavtal eller 

mellan lokala parter i enlighet med en avtalsturlista. 

En uppsägning enligt 7 § LAS, som inte är sakligt grundad, skall på talan av 

arbetstagaren förklaras ogiltig och arbetstagaren skall återinsättas i arbete. Ett 

brott mot turordningsreglerna i 22 § föranleder dock enbart skadestånd.
120

 

10. Konsekvenser av AD 2009 nr 50 och AD 

2011 nr 30 
Iseskog är starkt kritisk till AD 2009 nr 50 och anser att domstolens slutsatser 

leder till ett flertal olika arbetsrättsliga problem. Han menar att domstolen mot 

lagstiftarens avsikter betraktat arbetsgivarens skyldighet enligt 7 § LAS som en 

rättighet. Domstolen baserade sitt resonemang på lagens avsikter att 

anställningsskyddet inte i första hand skall skapa ett befattningsskydd utan ett 

skydd mot friställningar. Enligt Iseskog är det inte möjligt att från detta dra 

slutsatsen att omplacering är en rättighet för arbetsgivaren. Vidare har 

Arbetsdomstolen i flera tidigare mål konstaterat att en omplacering utanför 

arbetsskyldigheten är att jämställa med en uppsägning eller till och med ett 

avskedande. AD 2009 nr 50 öppnar för att denna princip inte gäller om 
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arbetsgivaren råkar ha arbetsbrist. Detta, menar han, leder till att 

omplaceringsregeln i 7 § LAS får olika betydelser beroende på om det handlar om 

arbetsbrist eller personliga skäl, något som helt saknar stöd i lagtexten och i 

förarbetena. När nu domstolen omvandlat omplaceringsskyldigheten till en 

rättighet, uppstår det enligt Iseskog en stor osäkerhet och en godtycklighet 

beträffande betydelsen av skälighetsprövningen; det saknas helt kriterier för vad 

som är skäligt vid en uppsägning utan turordning. Slutsatsen av detta är att 

domstolen har gjort en felaktig tolkning av rättsläget beträffande förhållandet 

mellan omplacering och turordning.
121

 

Calleman har också analyserat betydelsen av AD 2009 nr 50. Enligt henne ger 

domen arbetsgivaren ett stort spelrum och bidrar till vad som ofta ur 

arbetsgivarperspektiv kallas för en flexibilisering av reglerna. För arbetstagarsidan 

innebär tillämpningen på samma sätt en urholkning eller försvagning av 

skyddslagstiftningen. 
122

 

I AD 2009 nr 50 utvidgade domstolen arbetsledningsrätten inte genom en 

påbyggnad på tidigare praxis inom området, utan genom att skapa en helt ny 

tillämpning av gällande rätt. Genom att en omplacering enligt 7 § LAS skall göras 

före turordning och omplacering enligt 22 § LAS, ges arbetsgivaren en möjlighet 

att behålla en arbetstagare som är berörd av driftsinskränkningen, oavsett hans 

eller hennes anställningstid och kvalifikationer. Arbetsgivaren kan då omplacera 

denne arbetstagare till andra lediga arbetsuppgifter inom verksamheten. 

Ytterligare en aspekt av det hela är att arbetsgivaren kan omplacera en 

arbetstagare med lång anställningstid till en tjänst som han eller hon kan antas inte 

vilja ha. Om arbetstagaren då avböjer erbjudandet kan han eller hon sägas upp 

med hänvisning till avböjandet. Calleman menar att effekten av det hela är att 

uttrycket ”omplacera en arbetstagare för att undvika uppsägning” 7 § LAS får 

betydelsen att en arbetstagare skall omplaceras för att undvika en uppsägning av 

en annan.
123

 En bättre lösning hade enligt Calleman varit en omvänd ordning 

mellan 7 § LAS och 22 § LAS. Om 22 § LAS tillämpades först skulle detta 

innebära att bara de arbetstagare som annars riskerar att bli uppsagda på grund av 

för kort anställningstid eller ålder erbjuds omplacering till de lediga tjänster 

arbetsgivaren har. Detta under förutsättningen att arbetstagarna har tillräckliga 

kvalifikationer.
124

 Domen ger enligt Calleman arbetsgivaren en möjlighet att välja 

vilka som ska erbjudas omplacering och i förlängningen vilka som ska sägas upp 

utan hänsyn till turordningen. Sakta men säkert försvagas turordningen samtidigt 

som debatten handlar om att företagen måste få det lättare att säga upp. 

Diskrepansen mellan debatten och verkligheten är enligt Calleman enorm.
125
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Numhauser-Henning & Rönnmar talar också om flexibilitet i det svenska 

anställningsskyddet. Arbetsledningsrätten erbjuder ett stort utrymme av flexibilitet 

beträffande arbetstagarens arbetsskyldighet och en i princip fri omplaceringsrätt 

inom dessa ramar.
126

 Enligt dem är konsekvensen av AD 2011 nr 30 att företräde 

enligt turordningen inte garanterar arbete inom turordningskretsen utan enbart ger 

ett skydd mot att inte bli uppsagd. Konsekvensen av de två målen är att 

arbetsgivaren har en närmast total verksamhets- och arbetsledningsrätt vid en 

hotande arbetsbristsituation. Långvarig anställning och hög ålder skyddar inte från 

att arbetsgivaren kan finna det lämpligt att ge just en viss arbetstagare erbjudande 

om omplacering, oavsett om erbjudandet sker inom eller utom arbetsskyldigheten 

och inom eller utom turordningskretsen. Vid en situation där några uppsägningar 

inte behöver komma till stånd, kan arbetsgivarens åtgärder enligt Numhauser-

Henning & Rönnmar bara angripas med hjälp av diskrimineringslagstiftningen 

eller att det strider mot god sed. Principerna om fingerad arbetsbrist och 

provocerad uppsägning uppställer i princip inte några hinder vid större 

omorganisationer eller driftsinskränkningar. Av den anledningen tror de båda att 

trycket på domstolen beträffande mål om diskriminering och/eller god sed 

kommer att öka, som ett sätt att försöka angripa arbetsbristrelaterade 

omplaceringar och uppsägningar, med tydlig personlig koppling.
127

 

Glavå menar att domstolens ställningstagande i AD 2011 nr 30 är problematiskt 

eftersom tillämpningen skapar utrymme för kringgåenden. Enligt honom tillämpar 

domstolen reglerna om omplacering på fel sätt eller i fel ordning. Dessutom är 

tillämpningen till nackdel för den vars funktion försvinner men som har lång 

anställningstid, om det finns ett ledigt arbete dit han eller hon kan omplaceras 

enligt 7 § LAS. Om det inte hade funnits en ledig tjänst hade arbetstagaren 

nämligen kunnat slå ut personer med kortare anställningstid enligt 22 §, förutsatt 

att personen har tillräckliga kvalifikationer. En bättre lösning vid arbetsbrist är 

enligt Glavå att, åtminstone när det rör sig om omplaceringserbjudanden utanför 

arbetsskyldigheten, arbetsgivaren erbjuder omplaceringar med tillämpning av 

turordningsreglerna i 22 §.
128

 

Redan vid 1992 års arbetsrättskommitté förutsattes problemet med den nuvarande 

lagstiftningen: ”Den nuvarande ordningen innebär … att stort utrymme ges för en 

arbetsgivare att genom omplaceringsåtgärder inför en driftsinskränkning 

blockera sådana platser som annars skulle ha kunnat få tas i anspråk av de 

arbetstagare, kanske med lång anställningstid, som hotas av uppsägning på grund 

av turordningen”.
 129

 Förslag om ändring av lagen lades fram men utredningen 

ledde aldrig till lagstiftning. 
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I sin avhandling om turordning vid uppsägning sammanfattade Calleman 

rättsläget med att ”det skydd för äldre arbetstagare och det skydd mot godtycke 

som en gång var syftet med turordningsreglerna, är i det närmaste upphävt. Mot 

den bakgrunden förefaller stora delar av dagens debatt om turordningsreglerna 

verklighetsfrämmande.”. Detta är ett intryck som enligt Calleman enbart förstärkts 

i ljuset av senare praxis. 
130

 

11. Analys 
Efter det förändrade rättsläge som AD-domarna 2009 nr 50 och 2011 nr 30 har 

gett måste följande beaktas vid omplacering. Arbetsgivaren är inledningsvis, vid 

hot om arbetsbrist, skyldig att undersöka om det är möjligt att omplacera i enlighet 

med 7 § 2 st. LAS. Arbetsgivaren kan endast omplacera till lediga tjänster enligt 7 

§ 2 st. LAS och det finns ingen skyldighet att inrätta nya befattningar för att 

skydda arbetstagarens anställning. Arbetsgivaren är inte skyldig att ta hänsyn till 

en turordningslista vid omplaceringar enligt 7 § 2 st. LAS, vilket framgår av AD 

2011 nr 30. 

Om hotet om arbetsbrist inte har kunnat undvikas genom en eller flera 

omplaceringar i enlighet med 7 § 2 st. LAS, skall arbetsgivaren övergå till en 

omplacering enligt 22 § LAS. Effekten av en sådan konstruktion torde innebära 

att arbetsgivaren aldrig kan hamna i 22 § LAS om han eller hon inte fullgjort sin 

skyldighet enligt 7 § 2 st. LAS, exempelvis om omplaceringsutredningen varit 

bristfällig eller om den eller de erbjudande/n som getts inte varit skäliga. När 

arbetsgivaren väl hamnat i 22 § LAS måste han eller hon upprätta en 

turordningslista. Arbetstagare med högre plats i turordningen kan i en sådan 

situation kräva att omplaceras till en tjänst som innehas av en arbetstagare med 

lägre placering, om detta kan skydda arbetstagaren från att bli uppsagd. Detta 

innebär dock inte att arbetsgivaren är skyldig att omplacera arbetstagarna i en viss 

ordning. Som AD 2011 nr 30 visar är arbetsgivaren tämligen fri att omplacera i 

vilken ordning han eller hon vill. Detta innebär också att arbetsgivaren är fri att, i 

enlighet med vad han eller hon anser är bäst för verksamheten, placera ”rätt 

arbetstagare på rätt plats”. Arbetstagarens omplaceringsrätt gäller enbart inom den 

egna driftsenheten. Arbetsgivaren är däremot inte begränsad till denna. Finns det 

lediga tjänster utanför driftsenheten kan en arbetstagare omplaceras dit, under 

förutsättning att erbjudandet är skäligt. 

Som skydd mot alltför godtyckliga omplaceringar kräver lagen att omplaceringen 

är skälig. För att ett omplaceringserbjudande skall anses vara skäligt är 

utgångspunkten enligt 7 § 2 st. LAS och 22 § LAS att arbetet är likvärdigt med 

det arbete arbetstagaren tidigare utförde. De viktigaste faktorerna vid en sådan 

bedömning tycks vara lön, arbetstid och huruvida arbetet passar arbetstagarens 
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kompetens.
131

 För att få behålla sin anställning kan arbetstagaren tvingas 

acceptera både lönesänkningar (AD 2009 nr 50) och icke kvalificerade 

arbetsuppgifter (AD 2010 nr 52) om det inte finns några tjänster som, sett till 

arbetarens kompetens och nuvarande anställningsförhållanden, är likvärdiga. 

Arbetsgivaren har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet enligt 22 § LAS om han 

eller hon, vid dagens slut, hamnar i en situation där samtliga omplacerade 

arbetstagare fått skäliga erbjudanden. De kvarvarande arbetstagare som inte 

kunnat erbjudas omplacering och som har lägst placering i turordningen kan då 

sägas upp på grund av arbetsbrist. 

Ett krav för att en omplacering skall vara möjlig är att arbetstagaren har 

tillräckliga kvalifikationer för det arbete som erbjuds. Detta krav ställs både 

beträffande omplacering enligt 7 § 2 st. LAS och 22 § LAS. Huvudregeln är att 

arbetsgivaren kan ställa samma krav på arbetstagaren som han eller hon skulle ha 

ställt om tjänsten tillsatts genom en nyanställning. I praktiken är dock kravet på 

tillräckliga kvalifikationer mer komplext än så. Arbetsgivaren kan nämligen 

genom en omorganisering ändra sina krav på arbetstagarna och i praktiken ”slå 

ut” vissa arbetstagare vid risk om arbetsbrist. Arbetsgivaren får dock inte ställa 

krav som framstår som obefogade eller överdrivna. I AD 2010 nr 34 sade 

arbetsgivaren upp fyra stycken arbetstagare för att de saknade körkort, något 

arbetsgivaren efter en omorganisation krävde. Detta ändrade krav accepterade 

domstolen. I AD 2005 nr 75 godkände domstolen ett krav på vissa 

engelskakunskaper. Det uppkomna rättsläget torde arbetsgivaren kunna utnyttja. 

Genom att utveckla sin verksamhet i en viss riktning, kan arbetsgivaren ställa nya 

krav på sina anställda. Arbetstagare med bättre plats i turordningen kan då hamna 

efter arbetstagare med sämre placering, om dessa besitter den kompetens 

arbetsgivaren efter omorganisationen kräver. På så sätt kan arbetsgivaren 

bibehålla spetskompetensen i företaget utan att ta hänsyn till turordningslistan. 

Vidare har arbetsgivaren en teoretisk möjlighet att planera omorganisationen i 

förväg genom att rikta vidareutbildning till specifika arbetstagare han eller hon 

vill ha kvar i företaget. 

Om arbetstagaren utan godtagbar anledning avböjer ett skäligt erbjudande han 

eller hon har fått, är detta saklig grund för uppsägning. Detta gäller oavsett om 

erbjudandet har givits i det inledande stadiet enligt 7 § 2 st. LAS eller när 

arbetsbristen är konstaterad enligt 22 § LAS. Att det räcker med att arbetstagaren 

avböjer ett enda skäligt omplaceringserbjudande för att saklig grund för 

uppsägning skall föreligga framkommer i AD 2009 nr 50. Målet rörde 

omplaceringar enligt 7 § 2 st. LAS, men samma princip är tillämplig även vid 

omplaceringar enligt 22 § LAS. Detta bekräftades av Arbetsdomstolen i AD 2011 

nr 30. En förutsättning är dock att arbetsgivaren uttryckligen erbjudit 

arbetstagaren en annan tjänst och att han eller hon har fått tillräckligt med tid att 
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begrunda denna. Arbetsgivaren är dock inte skyldig att erbjuda en omplacering 

om det redan innan står klart att arbetstagaren kommer att avböja erbjudandet. 

I ett flertal mål har Arbetsdomstolen visat att även personliga förhållanden kan 

påverka om arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för en omplacering (se 

exempelvis AD 1995 nr 2 samt kapitel 3.7). Denna konstruktion framstår enligt 

mig som mycket märklig. Domstolen är generellt noga med att upprätthålla en 

klar distinktion mellan personliga skäl och arbetsbrist, men i detta fall får 

personliga skäl påverka huruvida det föreligger arbetsbrist. Detta strider också 

mot syftet med uppdelningen; alla faktorer som hör till arbetstagaren personligen 

är skäl som hänför sig till uppsägning på grund av personliga skäl, resterande 

faktorer hör till kategorin uppsägning på grund av arbetsbrist. I AD 1994 nr 140 

utvecklade domstolen att gränsen mellan personliga skäl och arbetsbristskäl skulle 

tolkas så att om arbetsgivarens problem kunde lösas genom riktade åtgärder mot 

en eller flera personer, hörde frågan till uppsägning av personliga skäl. Det är 

uppenbart att domstolen inte är konsekvent i denna hållning i exempelvis det ovan 

nämnda fallet. Detta är problematiskt i huvudsak på grund av att det är betydande 

rättsliga skillnader mellan de två kategorierna, bland annat beträffande 

möjligheterna för arbetstagaren att angripa arbetsgivarens agerande rättsligt. 

Den huvudsakliga möjligheten att angripa en omplacering på grund av att den inte 

är godtagbar står att finna i bastubadarprincipen. Bastubadarprincipen ger 

arbetstagaren en möjlighet att rättsligt angripa omplaceringar som är särskilt 

ingripande, d.v.s. omplaceringar som är hänförliga till arbetstagaren personligen 

och innebär stora förändringar beträffande arbetsuppgifter, anställningsförmåner 

och anställningsförhållandet i övrigt. Problemet med det nuvarande rättsläget är 

dock att bastubadarprincipen enbart är tillgänglig beträffande omplacering på 

grund av personliga skäl och inte vid omplacering på grund av arbetsbrist. Så 

länge inte arbetstagaren kan bevisa att omplaceringen är hänförlig till honom eller 

henne personligen torde principen inte gälla. Och även om arbetstagaren lyckas 

bevisa att skälen till omplaceringen är hänförlig till arbetstagaren personligen kan 

arbetsgivaren ”trumfa” detta genom att presentera seriösa skäl för arbetsbrist. Kan 

arbetsgivaren visa att det funnits seriösa skäl för arbetsbrist, spelar det nämligen 

ingen roll om det också funnits skäl hänförliga till arbetstagaren personligen. Ett 

annat angreppssätt för arbetstagaren är att hävda att arbetsgivaren provocerat fram 

en uppsägning genom att omplacera honom eller henne. Uppsägningen prövas då 

mot anställningsskyddslagens krav på saklig grund vid uppsägning på grund av 

personliga skäl. I likhet med bastubadarprincipen inskränks praxis beträffande 

uppsägningsprovokation till uppsägning av personliga skäl och möjligheterna att 

tillämpa principen vid hot om arbetsbrist framstår som små.  

Vid arbetsbrist kan arbetstagaren hävda principen om fingerad arbetsbrist. 

Principen om fingerad arbetsbrist är tänkt att fungera på så sätt att domstolen kan 

underkänna arbetsgivarens påståenden om arbetsbrist, om det i själva verket är 
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andra faktorer som legat bakom omplaceringen, d.v.s. personliga skäl. Problemet 

är att domstolens praxis på området verkar ha gjort det närmast praktiskt omöjligt 

för arbetstagaren att hävda detta, åtminstone i alla situationer där det inte är 

alldeles uppenbart att arbetsgivaren fingerat arbetsbristen. Finns det, som visas i 

kapitel 3.3, seriösa skäl för arbetsbrist, spelar det ingen roll att det också 

föreligger exempelvis stora samarbetssvårigheter med en viss arbetstagare.  

Det finns ytterligare en möjlighet att angripa omplaceringen och detta är genom 

att hävda att denna strider mot god sed på arbetsmarknaden. Detta tycks i 

praktiken innebära att beslut som strider mot diskrimineringslagstiftningen kan 

angripas (se kapitel 3.9). För att omplaceringen skall kunna angripas på den grund 

att beslutet är diskriminerande måste arbetstagaren visa att omplaceringen har ett 

samband med arbetstagarens kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning 

eller ålder.  

Avgörandena i AD 2009 nr 50 och AD 2011 nr 30 har kritiserats av ett flertal 

författare. Iseskog menar exempelvis att domstolen har misstolkat gällande rätt i 

den bemärkelsen att alla omplaceringar utanför arbetsskyldigheten är att tolka som 

en uppsägning på grund av personliga skäl. Jag ser personligen inte att denna 

slutsats håller. Domstolen har vid ett flertal tillfällen återkommit till mantrat att 

LAS inte erbjuder ett befattningsskydd utan enbart ger ett allmänt skydd mot 

friställningar. Redan i AD 1978 nr 161 nämndes denna inställning. Skall en sådan 

princip följas är det inte en avgörande faktor att arbetstagaren måste fortsätta med 

samma arbetsuppgifter som tidigare. Det avgörande är att arbetstagaren skyddas 

från en uppsägning. 

Calleman menar att den senare rättsutvecklingen bidragit till att urholka 

anställningsskyddet för arbetstagaren. Calleman konstaterar i sin analys att 

anställningsskyddet urholkats så till den grad att det ursprungliga syftet, att 

skydda äldre arbetstagare samt att undvika godtyckliga uppsägningar, i det 

närmaste har upphävts. Jag delar Callemans synpunkter beträffande detta. AD 

2009 nr 50 och AD 2011 nr 30 har utan tvekan utvidgat möjligheterna för 

arbetsgivaren att omplacera utan att visa alltför stor hänsyn till turordningen. De 

två rättsfallen öppnar samtidigt för två möjligheter som onekligen är att betrakta 

som godtyckliga. För det första kan arbetsgivaren skydda arbetstagare med kort 

anställningstid genom att omplacera dessa, antingen vid det första stadiet i 7 § 2 

st. LAS, om det finns en ledig tjänst, eller vid turordningen i 22 § LAS. För det 

andra kan arbetsgivaren på samma sätt utnyttja rättsreglerna till att ”stuva undan” 

arbetstagare som inte är önskvärda. Rent krasst kan arbetsgivaren i en sådan 

situation hoppas att den icke önskvärda arbetstagaren tycker att den, förvisso 

skäligt erbjudna tjänsten, är så oattraktiv att denne väljer att avböja erbjudandet. I 

en sådan situation är det fritt fram för arbetsgivaren att säga upp arbetstagaren 

med hänvisning till arbetsbrist. Numhauser-Henning & Rönnmar menar att 
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rättsutvecklingen gett arbetsgivaren en närmast total verksamhets- och 

arbetsledningsrätt vid en hotande arbetsbristsituation. 

Ett visst intresse bör enligt mig riktas till de skiljaktiga meningarna i både AD 

2009 nr 50 och AD 2011 nr 30. I de båda målen var representanterna för 

arbetstagarsidan av skiljaktig mening. Den skiljaktiga meningen i AD 2011 nr 30 

får anses vara en invändning huvudsakligen av rättstekniska skäl. I AD 2009 nr 50 

konstaterar dock de skiljaktiga ledamöterna att syftet med omplaceringsreglerna är 

att förstärka arbetstagarnas anställningsskydd, inte att urholka detta.  

En föreslagen lösning på den obalans som uppstått är enligt Calleman att tillämpa 

22 § LAS före 7 § 2 st. LAS. Då skulle endast de arbetstagare som hotas av en 

arbetsbrist ges möjlighet till omplacering. Med Callemans föreslagna modell 

framstår 7 § 2 st. LAS som en obsolet bestämmelse, eftersom arbetsgivaren aldrig 

kan hamna i en hypotetisk arbetsbrist utan att tvingas turordna. Jag är dock inte 

övertygad om att det är arbetsgivarens extensiva arbetsledningsrätt som är 

problemet med konstruktionen av omplaceringsreglerna. Enligt min mening är en 

vidsträckt möjlighet att omplacera arbetstagare ett uttryck för det faktum att 

Arbetsdomstolen inte mer än undantagsvis kan bedöma arbetsgivarens 

företagsekonomiska beslut. Syftet med anställningsskyddet är inte att avgöra 

företagsekonomiska frågor åt arbetsgivaren utan att skydda arbetstagare från 

friställningar.  

12. Avslutande kommentarer 
Det råder ingen tvekan om att det skett en förskjutning av maktbalansen mellan 

arbetsgivare och arbetstagare efter de två målen AD 2009 nr 50 och AD 2011 nr 

30. Samtliga de i arbetet upptagna författarna kritiserar Arbetsdomstolen för att ha 

urholkat arbetstagarnas anställningsskydd vid omplacering och erbjuder förslag på 

ändring beträffande tidpunkten för när arbetsgivaren måste ta hänsyn till 

turordningen. Att det är just turordningsreglerna som hamnat i fokus framstår inte 

alls som något anmärkningsvärt; i själva verket har så gott som hela den offentliga 

debatten kring anställningsskyddet kretsat kring turordningens vara eller icke 

vara. Min åsikt är dock att det kan vara på tiden att debatten breddas till andra 

aspekter av det rådande anställningsskyddet, nämligen de principer 

Arbetsdomstolen utvecklat i syfte att skydda arbetstagaren från omplaceringar vid 

arbetsbrist som arbetsgivaren utför av annat syfte än det rent företagsekonomiska. 

Dessa omplaceringar är med anställningsskyddslagens termer otillbörliga. 

Rättsläget idag tycks tyda på att det är i det närmaste omöjligt för arbetstagaren att 

rättsligt pröva omplaceringar till följd av arbetsbrist, förutsatt att omplaceringen 

inte har utförts på grund av diskriminerande skäl. Principen om fingerad 

arbetsbrist har i dagsläget blivit tandlös eftersom arbetsgivaren tycks kunna 

”gömma sig” bakom arbetsbrist i syfte att bli av med obekväma arbetstagare. Att 

domstolen visat sig vara så restriktiv vid sin rättsliga prövning av otillbörliga 
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uppsägningar vid arbetsbrist framstår som en olycklig konsekvens av att 

domstolen generellt anser sig oförmögen att rättsligen pröva företagsekonomiska 

skäl. Om de principer som har utvecklats beträffande personliga skäl, i huvudsak 

bastubadarprincipen och principen om provocerad uppsägning, utvidgades till att 

kunna tillämpas även vid omplaceringar på grund av arbetsbrist, torde detta 

innebära att arbetsgivaren upprätthåller sin arbetsledningsrätt utan att denna tillåts 

användas på ett otillbörligt sätt. Detta skulle enligt min mening på ett bättre sätt 

uppfylla behovet av en flexibel arbetsmarknad, samtidigt som arbetstagaren kan 

skyddas från godtyckliga uppsägningar.  
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