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Sammanfattning 
 

För att företagens konkurrenskraft ska öka är det viktigt att framtidens arbetstagare har rätt 

kompetens. Syftet med denna uppsats är att övergripande analysera och jämföra det danska 

och svenska anställningsskyddet vid uppsägningar av lärare, som enligt skollagen, inte 

uppfyller de nya kompetenskraven som gäller för lärare.  

 

Av undersökningen framkommer skillnader och vissa likheter mellan danskt och svenskt 

anställningsskydd. Likheterna är att uppsägningarna måste vara sakligt grundade, medan 

skillnaderna är att Danmark har satsat på att arbetskraften ska ha nödvändiga kvalifikationer, 

vilket innebär att danska skolledare lättare kan säga upp lärare som saknar tillräckliga 

kvalifikationer, medan svenska skolledare måste utgå ifrån lärarens legitimation samt ta 

hänsyn till om det finns några omplaceringsmöjligheter. Vidare vad gäller turordningsreglerna 

får brott inte förekomma mot diskrimineringslagen. Vad gäller uppsägningstiden förekommer 

däremot små skillnader mellan svenska och danska lärares uppsägningsvillkor. 

 

Nyckelord: Anställningsskydd, behörigheter, flexicurity, kvalifikationer och kompetens. 
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1  Inledning 
 

Av 2007 års kommissionsmeddelande framkommer att en alltmer globaliserad och föränderlig 

värld ställer nya kompetenskrav på arbetskraft och företag. Globaliseringen kräver ökad 

flexibilitet och en rörligare arbetsmarknad. För att skapa bättre och fler arbetstillfällen med 

högre kvalitet och produktivitet samt för att skapa en större social sammanhållning med en 

minskad segmentering på arbetsmarknaden har EU rekommenderat sysselsättningsstrategin 

Flexicurity. Enligt sysselsättningsstrategin ska enskilda arbetstagare under hela sitt 

yrkesverksamma liv vara inställda på att vara anställningsbara för en större arbetsmarknad. De 

ska vara anpassningsbara och produktiva utifrån arbetsgivarnas behov. Arbetstagare som 

saknar rätt kompetens ska även lättare kunna sägas upp av arbetsgivarna.1 För att skapa 

flexibilitet är det även viktigt att anställningsavtalen är flexibla.2 För att öka tillväxten och 

sysselsättningen inom Europa har EU:s inspirationskälla för en flexibel 

arbetsmarknadsstrategi varit den danska flexicurity-modellen.3  

 

Den danska flexicurity-modellen, som är en kombination av trygghet och flexibilitet, har 

skapat en flexibel arbetsrättslagstiftning med ett svagt anställningsskydd.4 Svagt 

anställningsskydd innebär enligt Septemberavtalet, som ingicks mellan den danska 

arbetsmarknadens parter, en acceptans av arbetsgivarens frihet att säga upp anställda.5 En 

dansk arbetsgivare kan behålla viktig kompetens utifrån företagets behov vid arbetsbrist.6 

Modellen, som innebär generösa socialförsäkringsåtgärder samt aktiva 

arbetsmarknadsåtgärder, har även skapat ett system som stimulerar kompetensutveckling för 

att arbetstagarna ska höja sina kvalifikationer. Arbetskraftens rörlighet har också ökat mellan 

de olika jobben.7 Den danska modellen har bland annat resulterat i hög sysselsättning för 

landet.8  

 

                                                 
1
 Ulander-Wänman, C. Flexicurity och utvecklingsavtalet, 2010, s. 11–15. 

2 Europeiska gemenskapernas kommission, Gemensamma principer för flexicurity, 2007, s. 5–6. 
3 

European Commission, Towards common principles of flexicurity, 2007, s. 27–36.
 

4
 Europeiska gemenskapernas kommission, Gemensamma principer för flexicurity, 2007,  s. 20. 

5
 Emmenegger, Scandinavian Political Studies, 2010. s. 271. 

6
 www.ekonomifakta.se, 10.10.2017. 

7
 Europeiska gemenskapernas kommission, Gemensamma principer för flexicurity, 2007,  s. 20. 

8
 www.ekonomifakta.se, 8.11.2017. 

http://www.ekonomifakta.se/
http://www.ekonomifakta.se/
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Den svenska arbetsmarknadsmodellen kännetecknas däremot av ett arbetsmarknadssystem 

som erbjuder arbetstagarinflytande (MBL, 1976:580) och anställningsskydd (LAS, 1982:80).9 

En fråga som har uppstått är om Sverige ska anamma flexicurity-modellen. Denna fråga är 

intressant EU rekommenderar att medlemsländerna tillämpar flexicurity-modellen.10 

 

De senaste åren har bland annat 22§ LAS ifrågasatts av Svenskt Näringsliv. Vd:n anser att 

turordningsreglerna, som innebär sist in först ut, har hämmat den svenska konkurrenskraften. 

Turordningsreglerna har bidragit till att arbetsgivare har tappat viktig kompetens vid 

arbetsbrist eftersom huvudprincipen med turordningsreglerna är ”sist in, först ut”. 

Konsekvenserna av turordningsreglerna har blivit att arbetstagare som anställts sist vid 

arbetsbrist har blivit uppsagda först. Svenskt Näringsliv menar att det oftast är ung arbetskraft 

som drabbas av uppsägningar eftersom de har kortast anställningstid i arbetslivet.11 Pontus 

Braunerhjem, vd för Entreprenörskapsforum, anser också att lagen måste ändras och att 

kompetens måste väga tyngre än ”sist in, först ut”.12 Enligt de nuvarande anställningsreglerna 

gynnas arbetskraft som är tillsvidareanställda.13 Om arbetsbrist föreligger på en arbetsplats 

bör arbetsgivaren tillämpa turordningsreglerna i 22§ LAS.14  

 

 I 2010 års OU påpekades också vikten av att reformera 22§ LAS. Av utredningen framkom 

att det är viktigt att sträva efter ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning, innovationer och 

produktivitet. Vidare framgick även att det är viktigt att förbättra arbetstagarnas välfärd 

genom flexibilitet.15  

 

Även Numhauser-Henning betonar vikten av flexibilitet. Enligt Numhauser-Henning har de 

svenska arbetsrättsliga reglerna utvecklats för traditionell industri, vilket karaktäriseras av 

bland annat okvalificerade arbetsuppgifter.16 Den ökade globaliseringen som ställer krav på 

                                                 
9
 Sigeman, T. m.fl, Arbetsrätten, 2013 s. 13–14, 22. 

10
 www.oresunddirekt.se/, 18.11.2017. 

11 www.svensktnaringsliv.se, 10.10.2017.  
12

 IBID 
13

 SOU 2010:93, 2011, s. 134. 
14

 Glavå, M. Arbetsrätt (2001), s. 548. 
15

 SOU 2010:93, 2011, s.132–136. 
16

 Numhauser-Henning, A., Den framtida arbetsrättens förutsättningar, s. 98. 

http://www.oresunddirekt.se/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/las/
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flexibilitet har däremot medfört att företag som konkurrerar med ny teknologi kräver ökade 

kunskaper.17  

 

Detta ställer också krav på skolor som utbildar framtidens arbetstagare. För att förbereda 

elever för högre studier och för arbetslivet reformerades den svenska skolan. Skolreformen 

som genomfördes år 2011 har inneburit stora förändringar för skolor samt för huvudmän.18 

Reformen innebar krav på lärarlegitimation. Kraven på lärarlegitimationer har orsakat vissa 

problem. En undersökning av Skolverket visar bland annat att legitimerade yrkeslärare 

saknas. Ett annat problem är att lärarnas breda kompetens inte synliggörs.19 Det är av SFS nr 

2010:800, om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare, som det framkommer 

vilka bestämmelser som gäller för att en lärare eller förskollärare ska vara behörig för att 

kunna undervisa20.  

 

För att kunna undervisa krävs lärarexamen samt att lärarna ska ha fullgjort sina ämnesstudier i 

ett eller flera ämnen med minst 30 högskolepoäng.21 Fortsättningsvis får huvudmannen enligt 

2 kap. 19§ fatta beslut om en obehörig lärare ska få undervisa under en längre tid än sex 

månader. När det gäller anställning av obehöriga lärare får arbetsgivaren enligt 2 kap. 20§ 

anställa en obehörig lärare för undervisning i ett yrkesämne i gymnasiet eller för undervisning 

i modersmål. Vidare får arbetsgivaren anställa en obehörig lärare om det saknas sökande med 

legitimation samt om det finns särskilda skäl gällande lämplighet för att bedriva 

undervisningen.22  

 

För att lösa problemet med lärarlegitimationer har en övergångsperiod även införts mellan år 

2010–2018. Syftet med övergångsperioden är att lärare som saknar den “rätta” utbildningen 

ska kunna komplettera sin utbildning. Problemet är att vissa lärare som har undervisat i flera 

år inte längre får undervisa på grund av de nya behörighetsreglerna.23 Ett annat problem är 

också att arbetsgivaren, det vill säga kommuner och landsting, är skyldiga enligt skollagen att 

                                                 
17

 Rönnmar, M., Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, s. 45. 
18 Skolverket, Dnr 2016:01706, s. 4, 55. 
19

 Skolverket, Dnr 2016:01706, s. 4, 55. 
20

 SFS nr: 2010:800, 27.12.2017. 
21

 SFS nr: 2010:800 t.o.m. SFS2016:592. 
22

 SFS nr 2010:800, Skollag (2010:800). 
23

 www.lararnastidning.se/, 5.11.2017. 

http://www.lararnastidning.se/
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anställa behöriga lärare eftersom det endast är legitimerade lärare för viss undervisning som 

får bedriva undervisningen.24 Ett ytterligare problem är att en lärare som saknar 

lärarlegitimation inte får sätta betyg.25 Obehöriga lärare kan således enligt skollagen mista 

jobbet. Frågan här är hur reglerna har tolkats vid uppsägningar av “obehöriga lärare”/lärare 

som saknar tillräckliga kvalifikationer.  

 

Vad gäller den danska skolan trädde reformen i kraft 2017.26 Den nya danska skolreformen 

omfattar bland annat gymnasiet och alla studieförberedande och teoretiska utbildningar.27 

Enligt den nya gymnasiereformen måste en lärare även ha yrkeskompetens i sina pedagogiska 

ämnen för att kunna undervisa i gymnasieskolan.28 Frågan här är vilka möjligheter en 

arbetsgivare enligt anställningsskyddslagen har för att bedriva en verksamhet med rätt 

arbetstagarkompetens som tillgodoser verksamhetens behov. Problemet i Danmark är att 

skolreformen genomförs samtidigt som skolorna måste genomföra nedskärningar av 

verksamheten.29 Behovet av kontinuerlig fortbildning av lärare är även viktigt om kvaliteten 

på undervisningen ska höjas vilket i sin tur kommer att bidra till anpassningsbar arbetskraft.30  

Frågan som uppstår i samband med detta är vilka möjligheter skolledningen har för att “ha 

rätt man på rätt plats”, det vill säga personal med rätt kompetens.  

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att analysera och jämföra Sveriges och Danmarks 

anställningsskydd mot uppsägningar av lärare när nya kompetenskrav utvecklas inom skolan. 

Uppsatsens syfte besvaras genom följande frågeställningar:  

- Vilka är de främsta skillnaderna mellan det svenska och danska anställningsskyddet 

vid uppsägningar? 

- Vilka regler gäller för danska respektive svenska skolledare för att påverka vilka som 

får behålla sina anställningar vid nya kompetenskrav och vid arbetsbrist? 

 

                                                 
24

 SFS nr 2010:800, Skollag (2010:800). 
25

 www.skolverket.se/, 5.11.2017. 
26

 www.gl.org, 27.12.2017. 
27

www.oresunddirekt.se, 5.12.2017. 
28

 www.uvm.dk , 5.12.2017. 
29

 www.gl.org, 27.12.2017. 
30

 KOM läraryrket i Europa, Praxis, synsätt och riktlinjer, 23.12.2017.  

http://www.skolverket.se/
http://www.gl.org/
http://www.oresunddirekt.se/
http://www.uvm.dk/
http://www.gl.org/
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1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att avgränsas genom att endast granska Danmarks och Sveriges regler 

kring anställningsskydd gällande uppsägningar. Danmarks och Sveriges 

anställningsskyddsregler är intressanta att jämföra eftersom dessa två länder har olika 

modeller. Ländernas anställningsskyddsregler kommer att jämföras inom ramen för ett 

flexicurityperspektiv.  För att förstå uppsägningsreglerna i Sverige kommer uppsatsen baseras 

utifrån 22§ och 7§ LAS. Vad gäller Danmarks anställningsskydd och uppsägningsregler 

kommer 2a§ funktionaerloven och lärarnas centralorganisations regler gällande ogiltiga 

uppsägningar att tillämpas. Ländernas anställningsskydd och uppsägningsregler kommer 

jämföras för att få en ökad förståelse av vilka rättigheter och skyldigheter arbetsgivaren har 

när nya kunskapskrav börjar gälla för lärarna. Övriga anställningsregler kommer inte 

undersökas eftersom syftet med uppsatsen är att granska vilka möjligheter en skolledare har 

att påverka vilka som ska få behålla sina anställningar på grund av kompetenskrav.  

 

1.3 Metod och material 

Examensarbetet kommer baseras utifrån en komparativ studie av Danmarks och Sveriges 

rättssystem gällande ländernas uppsägningsregler och anställningsskydd. Studien om 

ländernas uppsägningsregler och anställningsskydd kommer att möjliggöra och ge 

förutsättningar för att undersöka reglernas funktion. Detta för att analysera de begränsningar 

kontra möjligheter arbetsgivarna har för att skapa en flexibel verksamhet utifrån behoven.  

 

Det är rättsregler som inom juridik bestämmer hur en viss situation eller hur ett visst problem 

ska lösas. Genom att studera anställningsreglerna gällande uppsägningar och genom att 

relatera den aktuella konflikten till rättssystemet kommer förståelsen att öka samtidigt som 

bättre insikt kommer uppnås gällande vilka konsekvenser reglerna får för de olika rättsfallen. 

För att kunna lösa konflikter är det viktigt att söka i rättssystemet efter tillämplig regel.31 

Vad gäller nationell lagstiftning ska den, enligt principen om fördragskonform tolkning, 

förstås av statens folkrättsliga åtaganden. Detta innebär att lagen ska tillgodose de krav som 

fördragen ställer.32  

 

                                                 
31

 Hydén, H och T., Rättsregler, 2011, s-15–20. 
32

Samuelsson, J. m.fl., Tolkning och tillämpning , 2012, s. 163. 
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Figur 1. Fördragstolkning 

 

 

Figur 1 visar att lagen ska tillgodose de krav som fördragen ställer.33  

 

Vid tolkning av den primära rättskällan måste även hänsyn tas till den sekundära källan. Detta 

för att den primära källan ska kunna förstås.34 

 

Figur 2. Tolkning av den primära rättskällan med hänsyn till den sekundära källan 

       

 

Figur 2 visar att vid tolkning av den primära rättskällan måste hänsyn tas till den sekundära 

källa.35  

     

Vid tolkning av reglerna kommer nedanstående modell att tillämpas:36 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Samuelsson, J. m.fl., Tolkning och tillämpning , 2012, s. 163. 
34

 IBID, s. 155. 
35 IBID, s. 155. 
36

 IBID, s. 148. 
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Figur 3. Tolkning av reglernas ändamål 

 

   

Figur 3 visar att det är viktigt att förstå reglernas ändamål för att den aktuella regeln inte skall 

gå förlorad i tillämpningen.37  

 

 

Sammanfattningsvis är det viktigt att studera den primära rättskällan för att förstå reglernas 

funktion och vilka konsekvenser de får för de olika fallen. För att studera den primära 

rättskällan är det även viktigt att utgå från den sekundära källan.  

 

Examensarbetet kommer att genomföras med rättsvetenskapliga verktyg. Domar från 

arbetsdomstolen kommer att studeras gällande arbetstagarnas tillräckliga kvalifikationer, 

arbetslöshetstrygghet, turordningsregler, uppsägningstid samt uppsägningsregler. Lagtexter 

och doktrin kommer även användas i studien. Detta för att öka förståelsen för gällande rätt 

och hur den ska tolkas.  

 

Vad gäller de svenska uppsägningsreglerna kommer lagen om anställningsskydd/turordning 

(LAS) vid uppsägningar att granskas. Statens offentliga utredningar gällande uppsägningar 

kommer även tillämpas. Danska anställningsregler kommer hämtas från 

beskaeftigelministeriets hemsida om arbetsrätt och från retsinformationssidan om “danske 

love”, det vill säga danska lagar om arbetsrätt. Gällande lärarnas uppsägningsregler och 

anställningsskydd kommer reglerna hämtas utifrån funktionaerloven, Ligebehandlingsnaevnet 

och lärarnas centralorganisationer. Vidare kommer den danska flexicurity-modellen att 

redovisas. Flexicurity-modellens effekter för arbetsmarknaden kommer även analyseras och 

jämföras.  

 

                                                 
37 Samuelsson, J. m.fl., Tolkning och tillämpning , 2012, s. 148. 
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Praxis gällande uppsägningsregler från dansk och svensk arbetsdomstol kommer också 

granskas för att öka förståelsen av lagar och regler. Denna praxis har varit nödvändig att 

använda i studien för att analysera turordningsreglerna och uppsägningsreglerna i Sverige och 

Danmark.  

 

Urvalet av rättsfall kommer baseras utifrån arbetsdomstolens domar gällande 

turordningsregler, omplaceringsrätt, uppsägningsregler, uppsägningstid och tillräckliga 

kvalifikationer för lärare. Dessa kommer att granskas med fokus från år 2011 eftersom det var 

då skolreformen genomfördes. Sökningen av relevanta domar kommer ske från 

arbetsdomstolens webbplats som sedan jämförs med andra tidigare liknande domar som har 

använts vid bedömning av de olika rättsfallen av lärare gällande uppsägningar, 

turordningslagen, omplaceringsrätt, uppsägningar och tillräckliga kvalifikationer. I 

arbetsdomstolens databas kommer domarna att sökas utifrån begreppen turordningsregler, 

omplaceringsrätt, uppsagda lärare/arbetstagare samt tillräckliga kvalifikationer. Vad gäller 

skolreformernas nya kompetenskrav gällande lärarnas legitimation kommer reglerna från 

svensk författning att granskas. Gällande den danska skolreformen och lärarlegitimationer 

kommer reglerna hämtas från retsinformation och från Lärarnas centralorganisationer. 

 

1.4 Disposition 

I kapitel 2 kommer Danmarks anställningsregler när det gäller uppsägningar att analyseras. 

Vidare i kapitel 3 kommer Sveriges anställningsregler gällande uppsägningar att analyseras. I 

kapitel 4 kommer frågorna att besvaras. Kapitel 4 kommer därefter avslutas med 

slutkommentarer och framtidsfunderingar. 
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2 Dansk arbetsrätt 

2.1 Den danska arbetsmarknadsmodellen 

 I Danmark tillämpas den danska arbetsmarknadsmodellen som kallas för flexicurity. 

Denna modell, som också kallas för den gyllene triangeln, består av följande tre delar: 38 

 

A) Aktiv arbetsmarknadspolitik: Vid arbetslöshet får arbetslösa nödvändiga 

kvalifikationer eftersom Danmark har en aktiv arbetsmarknadspolitik som säkerställer 

att arbetslösa står till arbetsmarknadens förfogande. Arbetslösa får arbetserbjudanden, 

erbjudanden för utbildning och vägledning för att återigen kunna bli anställningsbara. 

Ungdomsarbetslösheten är därför mycket låg i Danmark.  

 

B) Generöst arbetslöshetsförsäkringssystem:  Det generösa ersättningssystemet, security-

delen, minskar arbetstagarens individuella risker vid arbetslöshet.  

 

C) Flexibel arbetsrätt: Den flexibla arbetsrätten innebär att danska företag har flexibla 

uppsägningsmöjligheter som möjliggör att arbetsgivarna kan anpassa arbetsstyrkan i 

förhållande till företagens produktion. Detta resulterar i att företagens kostnader kan 

hållas nere. En arbetstagare har även möjligheter att byta jobba snabbt, vilket i sin tur 

bidrar till löneökningar.  

 

I den danska gyllene triangeln kombineras svagt anställningsskydd, omfattande insatser av 

livslångt lärande och en flexibel arbetsrättslagstiftning med ett generöst 

socialförsäkringssystem och aktiva arbetsmarknadsåtgärder där staten tar en stor del av 

ansvaret för risker i samband med arbetslöshet. Danmark har också satsat på ett system med 

jobbrotation, vilket möjliggör för kompetensutveckling för arbetstagarna. Arbetslösa får också 

genom de aktiva arbetsmarknadsåtgärderna möjligheten att söka arbeten.39 I det här avseendet 

är det intressant att ställa frågan: Vilka konsekvenser får den danska modellen när den danska 

skolan ska reformeras? För att få svar på frågan är det intressant att studera på den danska 

anställningsskyddet. 

 

                                                 
38 www.bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/, 1.11.2017. 
39 KOM/2007/0359 slutlig, 2017-12-22, 

http://www.bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/
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2.2 Danskt anställningsskydd 

Sedan Septemberavtalet 1899 har arbetstagarna i Danmark haft ett lågt anställningsskydd. 

Avtalet innebär en acceptans av arbetsgivarens frihet att säga upp arbetstagare. Enligt avtalet 

ska en arbetsgivare däremot förhandla med fackföreningar gällande arbetstagarnas 

arbetsförhållanden och löner.40 Vidare kan en dansk arbetsgivare enligt huvudavtalet mellan 

Landsorganisationen i Danmark och Dansk arbejdsgivareforening anpassa bemanningen till 

verksamheten, det vill säga fördela och leda företagets arbete.41  En dansk arbetsgivare kan 

därmed vid arbetsbrist behålla viktig kompetens utifrån företagets behov.42 

 

Vad gäller de danska uppsägnings-  och anställningsreglerna finns det däremot skillnader 

mellan olika branscher. Dessa regler bygger på förhandlingar mellan arbetsmarknadens olika 

parter.43Trots att olika branscher har olika uppsägnings- och anställningsregler följder de EU:s 

direktiv 91/533/EEG gällande kollektiva uppsägningar44 

 

Uppsägningar som beror på arbetsbrist benämns som kollektiva uppsägningar. Vid kollektiva 

uppsägningar ska regler om varsel tillämpas. Enligt 1§ är det viktigt att arbetsgivaren vid 

kollektiva uppsägningar planerar för uppsägningarna under en 30 dagars-period. Av kapitel 2, 

6§, Bekräftelse lagens order i samband med uppsägningar, framkommer att arbetsgivaren 

måste ge relevant skriftlig information gällande uppsägningen. Arbetsgivaren måste även vid 

kollektiva uppsägningar följa lagarna som bland annat reglerar uppsägningslön, relevant 

kompetens för arbetsuppgifterna et cetera.45 Vidare vad gäller minimiregler, som inte täcks av 

kollektiva förhandlingar, regleras de i Lov om tidsbegransede ansaettelser. Detta med hänsyn 

till EU:s direktiv för att förbättra visstidsanställdas förutsättningar på arbetsmarknaden. Syftet 

med EU:s direktiv var att skydda arbetstagare mot upprepade tidsbegränsade anställningar för 

samma arbetsgivare.46 

                                                 
40

 Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Flexicurity-den danska modellen, 

2006/C195/12.  
41

 www.bm/dk/da, 27.12.2017. 
42

 www.ekonomifakta.se, 10.10.2017. 
43

 www.oresunddirekt.se/, 27.12.2017. 
44

 Rådets direktiv 91/533/EEG, 2.1.2018. 
45

 www.retsinformation.dk/, 27.12.2017. 
46

 www.bm.dk, 18.11.2017. 

http://www.bm/dk/da
http://www.ekonomifakta.se/
http://www.oresunddirekt.se/
http://www.retsinformation.dk/
http://www.bm.dk/
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För att skydda arbetstagare finns det alltså i Danmark anställningsskydd. Syftet med 

anställningsskyddet är att stödja arbetstagare som förlorar sin anställning på grund av 

företagets omstruktureringar i verksamheten. Anställningsskyddet ska motverka ekonomisk 

otrygghet och bristfällig kunskap om företagets planering. Vidare är syftet med 

anställningsskyddet att arbetsgivaren ska varna om befintlig sysselsättning genom att öka 

arbetsgivarens ekonomiska ansvarstagande till arbetstagarna vid driftsinskränkningar. 

Anställningsskyddet ska också innefatta uppsägningar av arbetstagare som beror på 

arbetstagaren personligen. Om uppsägningen är osaklig kan arbetstagaren få sin rätt prövad av 

domstolen.47 I det här avseendet är det intressant att studera på uppsägningsreglerna.  

 

2.3 Uppsägningsregler 

I Danmark finns det enligt Hovedaftalet §18 forbud mot urimelige avskedigelser. Enligt 

avtalet är det ett kollektivavtalsbrott om en arbetstagare sägs upp utan sakligt skäl. Av §18 st1 

framkommer att avsked ska vara “tvingande”.48 Enligt funktionaerloven §2B finns det krav på 

saklig grund vid uppsägningar av privata tjänstemän, vilket innebär att uppsägningen är 

ogiltig om den inte kan skäligt motiveras.49 Funktinaerloven gäller även vid uppsägningar av 

lärare.50 För statligt anställda lärare ska det finnas saklig grund för uppsägning, exempelvis 

samarbetsproblem, organisationsförändringar såsom ekonomiska skäl et cetera.51 Enligt 

funktionaerloven kan en arbetstagare som inte är tillsvidareanställd bli uppsagd med 14 

dagars varsel. En arbetsgivare får inte säga upp en arbetstagare på grund av krav på jämlik 

lön, adoption eller graviditet. En arbetstagare kan däremot bli uppsagd med omedelbar verkan 

om denne har begått grova förseelser på arbetsplatsen. Detta brott kallas för bortvisning.52 En 

arbetstagare har rätt till skadestånd om arbetsgivaren skulle bryta mot reglerna genom att säga 

upp arbetstagaren på osakliga grunder. Skadeståndet som måste betalas ut beräknas utifrån 

arbetstagarens anställningstid.53 

 

                                                 
47

 www.bm.dk/, 27.12.2017. 
48

 www.forhandlingsfaellesskabet.dk, s. 80, 6.12.2017. 
49 

www.hk.dk, 27.12.2017.
 

50
 www.dlf.org, 6.12.2017, s. 5. 

51
 tr.dlf.org, 5.12.2017. 

52
 www.oresunddirekt.com, 1.11.2017. 

53  www.hk.dk, 27.12.2017. 

http://www.bm.dk/
about:blank
http://www.hk.dk/
http://www.dlf.org/
http://tr.dlf.org/Default.asp?AreaID=1003&ChapterID=1042&show=all
http://www.oresunddirekt.com/
http://www.hk.dk/
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Rättsfall AR2010.0541 handlade om att arbetsgivaren hade brutit mot 1§ § mom 3 gällande 

avtalet för grundskolelärare när skolledningen rekryterade pensionerade tjänstemän. 

Rättsfallet slutade med att kommunen inte behövde betala någon avgift. Enligt domstolen 

begick båda parterna fel eftersom de kunde ha förhindrat händelsen. Lärarna bröt mot 

kollektivavtalets lojalitetsprincip. Skolledningen agerade däremot felaktigt eftersom 

anställningsvillkoren för pensionärerna stred mot avtalet. För rättsfallet tillämpades rättspraxis 

då tjänstemän omfattades av staten gällande anställningsvillkor.54  

 

Av rättsfall AR2012.0142 framkom att skolan bröt mot §26 st 5 när lärare sades upp utan att 

först skriftligen meddela detta till Lärarcentralorganisation. Enligt domen blev kommunen 

skyldig att betala skadestånd. Anställningsavtalet kunde enligt arbetsgivaren avslutas med 14 

dagars varsel inom de första tre månaderna av anställningen. Rättsfallet avslutades med att 

skolan blev ersättningsskyldig. Skolan korrigerade dessutom felet när misstaget påpekades. 

Vid bedömning av rättsfallet tillämpades rättspraxis A2005.309 (AT2006,105). Rättspraxis 

A2005.309 handlade om att skolledaren hade missförstått bestämmelsen om att meddela 

lärarnas organisation. Enligt domen är det viktigt att lärarnas organisation skriftligen får 

information om uppsägningar för att kunna få möjligheten för att tillgodose parternas 

intressen.55 

 

Rättsfall AR2013.0234 och AR2013.0269 handlade däremot om lärare som sade upp sig. 

Enligt §9 måste en arbetstagare fortsätta arbetet för att inte skada verksamheten. Vad gäller 

ärendet blev Lärarnas centralorganisation skyldiga att betala för rättegången. Fallet jämfördes 

med rättspraxis AR2008.0993 samt 2003.667H om arbetstagare som olovligt strejkade.56 

Sammanfattningsvis slutsatsen dras av de olika fallen att det är viktigt att arbetsgivarna 

förhandlar med facket vid uppsägningar. Detta för att skydda arbetstagarna. Vidare är det 

även baserat på rättsfallen möjligt att konstatera att arbetstagaren måste följa reglerna för att 

inte skada verksamheten. Frågan i det här är avseendet vilka regler som gäller vid 

uppsägningar. 

 

                                                 
54 Sag nr. AR2010.0541, 20.11.2017. 

55 Sag nr. AR2012.0142, 28.12.2017. 
56

 Sag nr. 2013-0234, 28.12.2017. 

http://www.arbejdsretten.dk/media/1094089/dom%202010%200541.pdf
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2.4 Danmarks turordningsregler 

I Danmark finns det i vissa lokala avtal turordningsregler. Enligt lärarnas huvudavtal måste 

arbetsgivaren förhandla med Lärarnas centralorganisation innan beslutet gällande 

uppsägningar offentliggörs.57 Lärarnas turordningsregler regleras av ledelseretten. I 

forskellige lagen finns det regler om vilka rättigheter arbetsgivaren har vid avsked av 

personal. Vid uppsägningar har arbetstagarna suppleanter som har medbestämmanderätt vid 

uppsägningar. Om parterna är oense ska ärendet tas upp i avskedsnämnden.58 I rättsfall Sag 

147/2013 blev arbetsgivaren skyldig enligt funktionærlovens § 2 och § 2 a att betala 

skadestånd till läraren eftersom arbetstagarens sammanlagda anställningsår borde 

tillgodoräknas i och med att arbetstagaren hade jobbat för samma kommun. Vid bedömning 

av fallet jämfördes det med rättpraxis UfR1998.927H. Av rättspraxisen framkom att 

ledningen ansvar för omplaceringsmöjligheterna inom kommunen.59  

 

Arbetstagare som har en anciennitet i verksamheten har enligt §2 og §2a företräde vid 

uppsägningar som beror på arbetsbrist. Enligt domen blev arbetsgivaren skyldig att betala 

skadestånd till arbetstagarna som hade anciennitet.60 Man kan således konstatera att 

turordningsprincipen tillämpas fastän den inte är lagstadgad eftersom arbetsgivaren kan begå 

brott mot diskrimineringslagen.61 Enligt rättspraxisen finns det därför beviskrav där 

arbetsgivaren måste visa att det är omöjligt att behålla den anställde.62 Frågan här är om 

turordningsreglerna gäller när arbetstagaren saknar rätt kvalifikationer för verksamheten. 

 

 

 

 

 

                                                 
57 

www.tr.dlf.orgl, 20.11.2017.
 

58
www.dlf.org/ s. 4–7, 19.12.2017. 

59
 Sag 147/2013, 26.12.2017.  

60
 Sag 147/2013, 26.12.2017. 

61
 www.bm.dk/. 

62
 www.gl.org, 27.12.2017. 

http://www.tr.dlf.orgl/
http://www.dlf.org/
http://www.gl.org/
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2.5 Tillräckliga kvalifikationer 

Tillräckliga eller “nödvändiga kvalifikationer” är avgörande när det är fråga om 

omstruktureringar samt anställning av mer kompetent personal.63 I fall J.nr.2016-681031155 

framkommer det av likabehandlingsnämndens beslut att arbetsgivarens uppsägning av lärare 

var sakligt grundad eftersom lärarens kompetens inte var tillräcklig för förändringsprocessens 

nya arbetsuppgifter.64 När det gäller lärarnas kompetensutveckling ingår det i 

personalpolitiken, vilket framkommer av lärarnas kollektivavtal att personalen ständigt måste 

utveckla sin kompetens.65 

 

Personal som inte satsar på kompetensutveckling kan sägas upp på grund av uegnethed, det 

vill säga bristande kompetens. Uppsägningar som beror på bristande kompetens anses som 

sakligt grundad eftersom arbetstagaren har bristande förmåga att utföra arbetet. Enligt 2b§ 

FUL ska arbetsgivaren vid uppsägning ha upptäckt bristerna samt förvarnat arbetstagaren 

gällande omständigheterna, och denne ska även ha fått en möjlighet till 

kompetensutveckling.66 Sammanfattningsvis måste lärarna i Danmark satsa på 

kompetensutveckling. I det här avseendet är det även intressant att studera uppsägningstiden 

vid uppsägningar. 

 

2.6 Uppsägningstid  

Vad gäller uppsägningstiden finns det regler som arbetsgivarna måste följa. I Danmark 

varierar uppsägningstiden eftersom det saknas en generell lag gällande uppsägningstiden. För 

arbetstagare som innefattas av funktionaerloven gäller §2. Enligt §2 funktionaerloven gäller 

sex månaders uppsägningstid67. För andra arbetstagare brukar cirka en månads uppsägningstid 

gälla. Enligt §23 d kap 5 får uppsägningen verkan tidigast 30 dagar efter att 

arbetsmarknadsnämnden har mottagit driftsinskränkningen.68  

 

                                                 
63

 www.hk.dk, 24.12.2017. 
64

 J.nr.2016-6810-31155, 17.12.2017. 
65

 Frie Skolers laereforening Ansaettelsesvilkår 2011–2013, s. 65. 
66

  www.retsinformation.dk. 
67

 Frie Skolers laereforening Ansaettelsesvilkår 2011–2013, s. 41. 
68

  K. Källström m.fl., Komparativ nordisk arbetsrätt i huvuddrag, 1990,  s. 82. 

http://www.hk.dk/
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Figur 4. Uppsägningstid:69 

Anställningstid under 6 månader 1 månads uppsägningstid 

Anställningstid 6 månader – 3 år 3 månaders uppsägningstid 

Anställningstid 3–6 år  4 månaders uppsägningstid 

Anställningstid 6–9 år  5 månaders uppsägningstid 

över 9 år 6 månaders uppsägningstid 

Figuren visar uppsägningstiden i Danmark.  

 

Sammanfattningsvis varierar således uppsägningstiden i Danmark beroende på arbetstagarens 

bransch. Baserat på uppsägningsreglerna kan det konstateras att längre anställningstid medför 

längre uppsägningstid.  

 

Sammanfattningsvis kan det fastställas att danska arbetsgivare enligt 2b§ FUL kan säga upp 

personal på grund av kompetensbrist. Vid kollektiva uppsägningar måste arbetsgivaren ta 

hänsyn till arbetstagarnas sammanlagda arbetstid om arbetstagarna har rätt kompetens enligt 

verksamhetens behov. Vidare framkommer av lärarnas kollektivavtal att kompetensutveckling 

ingår i personalpolitiken, vilket innebär att danska skolledare lättare kan säga upp personal 

som saknar rätt kompetens för verksamheten. Det är således enligt den danska modellen 

viktigt att lärarna satsar på kompetens, vilket gynnar samtliga verksamheter. Vad gäller 

uppsägningsreglerna varierar de beroende på lärarnas anställningstid. Den danska flexicurity-

modellen medför således att rätt man är på rätt plats. Danmark inför skolreformen samtidigt 

som nedskärningar av skolverksamheten kommer att ske som kommer att medföra att danska 

arbetsgivare måste följa uppsägningsreglerna vid uppsägningar av arbetstagare.  

 

I det här avseendet är det intressant att studera svenskt anställningsskydd vid uppsägningar. 

Studien är intressant eftersom enligt svensk skollag får inte obehöriga lärare undervisa.70 

Frågan i detta sammanhang är hur svenska skolledare har löst problemet med lärare som har 

jobbat länge inom verksamheten men saknar lärarlegitimation enligt de nya skolreglerna. 

                                                 
69

 www.hk.dk, 18.11.2017.  
70 Skollagen (2010:800), 27.12.2017. 
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3 Svensk arbetsrätt 
 

3.1 Den svenska arbetsmarknadsmodellen 

Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på en relation mellan arbetsmarknadens parter, 

SAF och LO. Utformningen av samarbetet bygger på kollektivavtalets princip, det vill säga 

skriftliga avtal mellan arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan gällande villkoren för 

anställningar.71 Detta innebär att endast fackliga organisationer kan ingå avtal med 

arbetsgivarorganisationer.  

 

Enligt Arbetsdomstolens rättspraxis SOU 202:59 innefattas även de som inte är fackligt 

anslutna av avtalet.72 Det är genom omställningsavtalet, som är en form av kollektivavtal 

mellan arbetsmarknadens parter, som uppsagda får stöd i att finna en annan sysselsättning 

eller en ny anställning. Omställningsavtalet fungerar som ett komplement till den offentliga 

arbetsmarknadspolitiken och till socialförsäkringarna samt arbetslöshetsförsäkringarna. 

Anställda som blir uppsagda får en ekonomisk ersättning och praktiskt inriktade insatser för 

att förbättra de möjligheterna för ett nytt jobb. Avgångsersättningens utformning och 

omfattning regleras av avtalen. Det finns avgångsersättning som innebär att ett fast 

avgångsvederlag utbetalas vid uppsägning. Avgångsvederlaget beror på den anställdes ålder 

och den anställdes anställningstid. Det finns även en avgångsersättning som innebär att en 

uppsagd anställd är berättigad till ett inkomsttillägg. Inkomsttillägget ska vara som ett 

komplement till a-kasseersättningen.73 Vidare har den svenska regeringen även erbjudit 

arbetstagare som riskerar att förlora sina jobb yrkesutbildning. Detta för att skydda 

arbetstagarna. Regeringen har också, i enlighet med principen livslångt lärande, nyligen avsatt 

medel för att höja utbildningsnivån.74 Den svenska modellen kännetecknas av följande pelare: 

 

 

 

                                                 
71 Sigeman, T., mfl, Arbetsrätten, 2013, s. 13-15. 
72 SOU 2002:59, s 48–49. 
73

 Walter, L. Mellan jobb. Omställningsavtal och stöd till uppsagda i Sverige, 2015, s. 11 – 23 
74

 Europaparlamentet (www.europarl.europa.eu), 27.12.2017. 
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- Pelare 1: Aktiv arbetsmarknadspolitik samt en väl fungerande arbetslöshetsförsäkring 

med samordnad lönebildning och stöd i omställning.75 

 

Förutsättningar: Hög sysselsättning, jämbördiga och starka arbetsmarknadsparter, 

 legitimitet samt tillit på arbetsmarknaden76 

 

- Pelare 2:  Välfärdspolitiken ska främja inkomsttrygghet och arbete samt generella 

sociala transfereringar och välfärdstjänster.77 

 

- Pelare 3: Ekonomisk politik med stabilitet och öppenhet samt konkurrens.78 

 

För att skapa full sysselsättning bygger den svenska modellen således på en aktiv 

arbetsmarknadspolitik med åtgärder såsom arbetsmarknadsutbildning.79 I detta avseende 

väcks frågan vilka konsekvenser den svenska arbetsmarknadsmodellen får när den svenska 

skolan reformeras. För att få svar på detta är det intressant att först undersöka reglerna om 

svenskt anställningsskydd. 

 

 

3.2 Svenskt anställningsskydd  

Den svenska anställningsskyddslagen, 1982:80 (LAS), ger skydd åt alla arbetstagare med de 

undantag som framgår av 1§ LAS. LAS är, enligt huvudregeln, 2§ tvingande till 

arbetstagarens förmån. Villkoren för anställningar regleras genom personliga avtal eller 

genom kollektivavtal och stiftad lag. Vidare framgår av 2§ LAS vilka paragrafer som är 

semidispositiva, det vill säga paragrafer som kan ersättas av vissa kollektiva avtal. Enligt 4§ 

1st LAS ska en anställning bland annat gälla tills vidare, vilket innebär skydd mot osakliga 

uppsägningar. Detta för att ge arbetstagaren en ekonomisk trygghet. Tidsbegränsade 

anställningar som förekommer regleras däremot av 5 och 6§§.80 

 

                                                 
75 Regeringskansliet, Den svenska modellen, 2017, s. 12. 
76 IBID, s. 12. 
77

 IBID, s. 12. 
78

 IBID, s. 12. 
79 IBID, s. 12. 
80

 SFS nr:1982:80, 27.12.2017. 
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Avvikelser får även enligt 2§ LAS förekomma om det finns särskilda föreskrifter. Av 2§ 

framkommer att ett avtal är ogiltigt om det däremot inskränker arbetstagarnas rättigheter 

enligt LAS. Avvikelser får även förekomma om ett kollektivavtal har godkänts av 

arbetstagarorganisationer. Det är dock viktigt att avvikelserna inte innebär mindre förmånliga 

regler för arbetstagarna.81 Således kan det konstateras att svenskt anställningsskydd ger skydd 

för arbetstagarna. Delar av LAS är även semidispositiv, vilket innebär att paragrafer kan 

avtalas bort genom vissa förutbestämda sätt. Vissa paragrafer däremot är inte semidispositiva 

eftersom de är tvingande, det vill säga de kan inte avtalas bort. Paragrafer som inte kan 

avtalas bort är bland annat LAS 7§. I det här avseendet är det intressant att studera hur 

anställningsskyddet följs vid uppsägningar närmare.  

 

3.3 Uppsägningsregler 

Av LAS framgår att uppsägningar kan ske på grund av personliga skäl eller på grund av 

arbetsbrist. En uppsägning från arbetsgivarens sida måste enligt 7§ alltid vara sakligt 

grundad.82 Vad gäller uppsägningar på grund av personliga skäl har det med arbetstagarens 

person att göra.83 Vid uppsägningar enligt 7§ 4 st får en uppsägning inte grunda på 

omständigheter som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader. En uppsägning måste 

enligt 8§ dessutom vara skriftlig. Arbetsgivaren ska i uppsägningsbeskedet enligt 8§ 2 st ange 

vad arbetstagaren skall iaktta om denne vill yrka skadestånd. Uppsägningsbeskedet ska även 

enligt 10§ lämnas personligen till arbetstagaren.84  

 

Enligt AD1999 nr 44, som handlade om att läraren hade brutit mot redovisningsreglerna, fann 

Arbetsdomstolen arbetsgivaren skyldig vid avskedande av en grundskolelärare eftersom 

uppsägningen enligt 18§ LAS saknade saklig grund för uppsägning. Kommunen menade att 

läraren hade brutit mot redovisningsreglerna och undanhållit kommunen kontrollen över dess 

kommunala medel. Läraren menade däremot att de hade ett visst ansvar för skolans 

verksamhet samt fått förordnande att starta en naturskola för att ge barnen en god 

                                                 
81
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82 SFS nr:1982:80 
83
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naturundervisning.85 Enligt Arbetsdomstolen fanns inte skäl för saklig grund för uppsägning. 

Någon rättspraxis fanns inte för fallet.86 

 

När en arbetstagare däremot inte följer anställningsavtalet kan arbetsgivaren tilldelas skriftlig 

varning med disciplinära påföljder. Av AD 1998 nr 69 framkom att arbetsgivaren tilldelade 

arbetstagaren en skriftlig varning. Enligt rättsfallet hade arbetstagaren inte deltagit på 

studiedagen. Arbetsdomstolen ansåg att arbetstagaren gjort sig skyldig gentemot 

arbetsledningens beordran att delta på studiedagen.87 Ett exempel på detta är rättsfall AD 

2000 nr 111. 

 

I AD 2000 nr 111 ansågs kommunen däremot enligt 7§ LAS ha brutit mot reglerna vid 

uppsägning av en lärare som hade alkoholproblem. Rättspraxis AD 2002 nr 32, som handlade 

om en brandman som inte klarade av de tester som måste genomgås för att få utföra rök- och 

kemdykning, tillämpades för fallet. Enligt denna framgår att en uppsägning inte kan 

föreläggas som saklig om arbetstagaren inte klarar av arbetsuppgifterna. Arbetsgivaren måste 

erbjuda arbetstagaren hjälp för att klara av arbetsuppgifterna.88 I AD 2001 nr 47 framgick 

däremot att kommunen inte gjort sig skyldig till brott mot kollektivavtalet när arbetstagaren 

som hade samarbetssvårigheter erbjöds möjligheter för omplacering, vilket hon avböjde. 

Någon rättspraxis saknas i målet.89Uppsägningar kan således ske på grund av personliga skäl. 

Vid uppsägningar är det således viktigt att arbetsgivaren överväger möjligheter för att hjälpa 

arbetstagaren. Vidare vad gäller uppsägningar på grund av arbetsbrist har det med 

verksamhetsbehoven att göra.  

 

Vad gäller uppsägningar som beror på arbetsbrist har arbetsgivaren enligt 7§ 2 st 

omplaceringsskyldighet såvida omplaceringen sker utan att någon annan arbetstagare friställs. 

Enligt 7§ är arbetsgivaren skyldig att genomföra en omplacering inom företaget innan 

turordningen startas. Arbetsgivaren har däremot, enligt 7§ 2 st., ingen skyldighet vid 

omplacering att fördela de lediga arbetena mellan arbetstagarna i turordning. Arbetsgivaren 
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får däremot inte agera på ett sätt som strider mot diskrimineringslagstiftningen eller mot god 

sed på arbetsmarknaden. Det krävs även att arbetsgivaren utför en omplaceringsutredning. 

Vid omfattande driftsinskränkningar räcker det att arbetsgivaren utför en mer översiktlig 

utredning. 90Av rättsfall AD 2009 nr 50 framkom tolkningen av 7§ LAS och 

turordningsreglerna 22§ LAS. Rättsfallet handlade om två arbetstagare som blir uppsagda på 

grund av arbetsbrist. Fallet handlar om att arbetsgivaren varit tvungen att erbjuda omplacering 

i turordning. Vidare handlar fallet om arbetsgivarens omplaceringserbjudanden var skäliga 

eftersom arbetsgivaren erbjöd arbetstagarna omplacering till en annan ort. Domstolen 

konstaterade med hänvisning till AD1996:144 att arbetsgivaren inte får handla i strid mot god 

sed på arbetsmarknaden och mot diskrimineringslagstiftningen.  Vidare drog domstolen 

slutsatsen att en arbetsgivare är skyldig att först genomföra omplacering till andra arbeten för 

att därefter turordna enligt 22§.91 Frågan i det här avseendet är vilka turordningsregler som 

gäller vid uppsägningar. 

 

3.4 Sveriges turordningsregler 

Vid arbetsbrist ska 22§ LAS tillämpas. Enligt 22§ LAS är det arbetsgivaren som utifrån 

verksamhetens behov bestämmer hur verksamheten ska bedrivas.92 När arbetsgivaren ska 

säga upp personal är det viktigt att en turordningslista upprättas. Arbetsgivaren måste följa 

turordningsreglerna som bestäms i senioritetsordning.93 Arbetstagarens sammanlagda 

anställningstid kommer att avgöra arbetstagarens placering, vilket enligt 22§ LAS innebär 

”sist in, först ut”, det vill säga arbetstagare med kortare anställningstid måste sägas upp först 

vid arbetsbrist. Äldre arbetstagare får endast företräde om flera arbetstagare har lika lång 

anställningstid.94 Vidare får en arbetstagare enligt 6b§ LAS tillgodoräkna anställningstid hos 

annan arbetsgivare om det har skett en verksamhetsövergång eller om arbetsgivare har bytts 

inom samma koncern.95 Vad gäller anställningstid får en arbetstagare tillgodoräkna varje dag 

som anställningsförhållandet har förelegat. Enligt 22 LAS kan turordningsreglerna 
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kompletteras eller ersättas. Turordningsreglerna är således semidispositiva, vilket innebär att 

arbetsgivaren kan göra avvikelser från kollektivavtalet eller turordningsbestämmelserna.96 

Enligt 22§ 2 st. får en arbetsgivare med högst tio anställda rätt att undanta högst två anställda 

från turordningen. Dessa två arbetstagare ska enligt arbetsgivarens bedömning ha särskild 

betydelse för verksamheten. Av 2§ 3 st. framkommer det även att en arbetsgivare kan göra 

vissa avvikelser från turordningsbestämmelserna genom kollektivavtal. En sådan avtalsturlista 

får däremot inte strida mot god sed. 97  

 

I rättsfall AD 1996 nr 144 framgick att arbetsgivaren vid omorganisation av 

barnomsorgsverksamheten inte begick turordningsbrott eftersom arbetstagarna erbjöds 

omplaceringar. Arbetstagarna avböjde däremot arbetsgivarens erbjudande. Kommunen bröt 

därmed inte mot 7§ LAS98. Rättspraxis AD 1996 nr 144 tillämpades för rättfall AD 2012nr 

11, och AD 2006 nr 110. Rättspraxis AD 2012 nr 11 handlade om en arbetstagare som hade 

sagts upp på grund av arbetsbrist i själva verket hade sagts upp av personliga skäl99, medan 

rättspraxis AD 2006 nr 110 handlade om kommunen hade gjort sin omplaceringsskyldighet 

gällande en arbetstagare som inte hade tillräckliga kvalifikationer för en anställning som 

rektor. Vid avgörandet av fallet tillämpades AD2005 nr 57 .100 

 

Av AD 2005 nr 57, som handlade om uppsägning på grund av arbetsbrist, framkom att 

anställningsskyddslagen inte blivit tillämpbar när en arbetstagare som blivit uppsagd avböjde 

ett omplaceringserbjudande. Arbetstagaren borde ha mottagit omplaceringserbjudandet. 

Enligt Arbetsdomstolen var erbjudandet godtagbart vilket innebär att arbetsgivaren inte bröt 

mot turordningsreglerna.101 Av AD 2008 nr 46 framgick att läraren enligt 7§ LAS blev 

uppsagd på grund av arbetsbrist eftersom läraren saknade behörighet enligt 2 kap 4§ 

skollagen (1985:1100) för att kunna undervisa i de aktuella ämnena. Kommunen bröt inte mot 

turordningsreglerna eftersom skolledaren enligt 2 kap 3§ är skyldig att använda sig av 

behöriga lärare.102 Vid avgörandet av fallet tillämpades bl.a. AD 2000 nr 18 där skäl om 
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arbetstagaren personligen låg till grund för uppsägning.103 Vidare tillämpades även AD 2001 

nr 107, som handlade om en säljare som tackat nej till fortsatt arbete på ändrade villkor varit 

sakligt grundad.104 

 

I rättsfall AD2012nr 16 blev kommunen däremot ersättningsskyldig för brott mot 

turordningslagen 22§ LAS vid uppsägningar av fritidspedagoger. Vidare bröt kommunen vid 

uppsägningarna även mot 7§ 2st LAS. Rättsfallet handlade om ett antal fritidspedagoger som 

fått olika anställningsalternativ av kommunen gällande sysselsättningsgraden. Arbetstagare 

som avböjde kommunens alternativ blev uppsagda. Kommunen borde vid uppsägningarna ha 

undersökt omplaceringsmöjligheterna för personalen. Vid domslut tillämpades rättspraxis 

AD1984nr 28. Av domen kan utläsas att arbetsgivaren åläggs betala skadestånd när 

arbetstagare skiljs från sina heltidsanställningar.105 

 

Vidare framkommer det även av 22§ LAS att en arbetstagare endast får 

omplaceringsmöjligheter hos arbetsgivaren om arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer 

för arbetet.106 Det viktigaste momentet i turordningsreglerna är kravet på tillräckliga 

kvalifikationer. Tillräckliga kvalifikationer har stor betydelse för fortsatt anställning trots 

senioritetsregeln ”sist in, först ut”. 107 Vad gäller bedömningen om huruvida arbetstagaren har 

tillräckliga kvalifikationer för omplaceringar är det endast arbetsgivaren som har rätt att svara 

för bedömningen.108  

 

 

3.5 Tillräckliga kvalifikationer 

Arbetsgivare med högst tio anställda får, innan turordningslistan fastställs, undanta högst två 

anställda som kan anses vara betydelsefulla för verksamheten.109 Syftet med bestämmelsen är 

att möjliggöra för arbetsgivare att ha rätt kompetens som i sin tur ska möjliggöra framgångar 
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för bland annat företag.110 Det är således arbetsgivaren som bestämmer vilka kvalifikationer 

som krävs av arbetstagarna. Vad gäller kraven ska arbetstagaren få en rimlig tid för 

inlärning.111 Arbetsgivaren måste även kunna visa att kraven är skäliga för tjänsten, vilket 

innebär att kraven måste vara relevanta i förhållande till arbetsuppgifterna.112 I det här 

avseendet får arbetsgivaren inte ställa högre krav på en arbetstagare i en 

omplaceringssituation än för en arbetstagare vid en nyanställning.113 Enligt 29§ LAS kan 

fackliga organisationer ge sina synpunkter på omplaceringsmöjligheter eftersom arbetsgivare 

har förhandlingsskyldigheter.114 Vid förhandlingarna är det viktigt att arbetstagare som får 

fortsatt anställning har tillräckliga kvalifikationer inför de framtida arbetsuppgifterna.115 

Vidare finns det enligt diskrimineringslagen (2008:567) krav på begränsningar gällande 

arbetsgivarens rätt för att bestämma omplaceringar och kvalifikationskrav.116 Kraven är att 

omplaceringar och kvalifikationskrav inte får vara diskriminerande.117 Gällande 

arbetstagarens tillräckliga kvalifikationer är det viktigt att bedömningen utgår från de 

kvalifikationskrav som fanns för arbetet vid den tidpunkt då omplaceringsbehov uppkom.118 

Det är såldes viktigt att kvalifikationskraven inte strider mot god sed på arbetsmarknaden.119  

 

Arbetsdomstolen förklarade i AD 2014 nr 39 arbetsgivarens uppsägning som ogiltig i enlighet 

med 30§ lagen om avtal och andra rättshandlingar och enligt 18§ lagen om anställningsskydd. 

Läraren hade vid anställningsintervjun uppgett att hon var behörig lärare för ämnena svenska 

och engelska, vilket inte var fallet enligt den nya skollagen gällande lärarnas behörighet. 

Kommunen ansåg att hon avsiktligen lämnat oriktiga uppgifter. Enligt den gamla skollagen 

som gällde till den 31 juli 2010 var läraren behörig. Enligt den nya skollagen (2010:800) får 

däremot endast legitimerade lärare bedriva undervisning i ämnen enligt 

behörighetsförordningen. Enligt Arbetsdomstolen är det omständigheterna gällande 

behörighetskraven som medför att kommunen får bära risken gällande lärarens behörighet. 
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Arbetsgivaren borde ha varit mer observant eftersom reglerna är relativt nya. Kommunen 

hade avskedat läraren utan laga grund.120 För fallet tillämpades NJA1981 som handlade om en 

arrendetvist där arrendatorn skulle frånträda arrendet.121 

 

I AD 2013 nr 42 hade en utbildad förskollärare haft tidsbegränsade anställningar som 

obehörig lärare. Enligt 5§ 2st LAS borde anställningen ha övergått till tillsvidareanställning. 

För att avgöra fallet tillämpades rättsfall AD 2002 nr 92, som handlade om en obehörig lärare, 

vars anställning enligt 5§ 2st övergått till en tillsvidareanställning, samt EU-domstolens dom i 

mål C-586/10 Kücük, som handlade om en visstidsanställning, och rådets direktiv 

1999/70/EG, 2 kap 20§ skollagen (2010:800 samt 2 kap 4§ och 5§ skollagen 1985:1100). 

Enligt Arbetsdomstolen kan obehöriga lärare inte tillsvidareanställas. Skollagen 2 kap 4 och 

5§§ kräver att läraren som anställs har rätt utbildning. 5§ LAS och EU:s visstidsdirektiv 

1999/70EG kunde inte tillämpas eftersom tidsbegränsad anställning i skollagen fungerar som 

spärr- och behörighetsreglerande.122  

 

Även av rättsfall AD 2006 nr 110 framkommer att kommunen inte bröt mot några 

arbetsrättsliga regler när rektorn enligt 2 kap 2§ 2st skollagen (1985:1100) saknade 

tillräckliga kvalifikationer för anställningen. Kommunen fullgjorde även möjligheterna 

gällande skyldigheten för omplacering.123 Det kan således fastställas att det är viktigt att 

lärarna har rätt kompetens/kvalifikationer för att kunna få tillsvidareanställning. I detta 

avseende är det intressant att analysera vilka regler som gäller beträffande uppsägningstiden. 
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3.6 Uppsägningstid 

Enligt 11§ LAS gäller följande beträffande uppsägningstiden:124  

 

Figur 5. Uppsägningstid125 

 

Anställningstid 2–4 år 2 månaders uppsägningstid 

Anställningstid 4–6 år 3 månaders uppsägningstid 

Anställningstid 6–8 år 4 månaders uppsägningstid 

Anställningstid 8–10 år 5 månaders uppsägningstid 

Anställningstid minst 10 år 6 månaders uppsägningstid 

Figuren visar uppsägningstiden i Sverige 

 

Uppsägningstiden beror alltså på hur många månader arbetstagaren har varit anställd hos 

arbetsgivaren. En arbetsgivare kan bli ersättningsskyldig om denne inte följer 

uppsägningstiden.126 Exempelvis kan nämnas AD 2013 nr 57. Av AD 2013 nr 57 framkom att 

arbetsgivaren blev tvungen att betala skadestånd till arbetstagaren i enlighet med 38§ och 39§ 

LAS eftersom arbetsgivaren avbröt arbetstagarens anställning med omedelbar verkan.127 

Vidare har en arbetstagare under uppsägningstiden enligt 12§ även rätt att behålla lönen och 

andra anställningsförmåner fastän arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter.128 

Arbetsgivaren måste således följa uppsägningsreglerna gällande uppsägningstiden.  

 

Sammanfattningsvis är lagen om anställningsskydd till för att skydda arbetstagaren. För att 

skydda arbetstagarna har kollektivavtal upprättats mellan arbetsgivarna och 

arbetstagarorganisationerna. Avvikelser får därför endast förekomma om ett kollektivavtal har 

godkänts av arbetstagarorganisationen. Vid uppsägningar måste arbetsgivaren bland annat 

först ha upprättat en turordningslista samt enligt 29§ låtit fackliga organisationer ge sina 

synpunkter. Uppsägningar måste enligt LAS dessutom vara sakliga. Arbetsgivaren måste även 

ha undersökt omplaceringsmöjligheter för att uppsägningen ska bli giltig. 

                                                 
124
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Turordningsreglerna gäller för att skydda arbetstagare som har jobbat längst inom 

verksamheten. Arbetstagarens kvalifikationer kan visserligen vara avgörande vid 

uppsägningar. Vad gäller skolledarnas möjligheter gällande kvalifikationskrav är det 

skollagen som fungerar som spärr. Arbetsgivaren har därmed begränsningar för att påverka 

vilka som ska få behålla sina anställningar vid nya kompetenskrav. En lärare måste således 

uppfylla behörighetskraven för att få behålla sin anställning. Vidare om lärarna har samma 

kompetens kommer turordningslistan att gälla vid uppsägningar. En arbetsgivare måste även 

följa reglerna gällande uppsägningstiden. Reglerna är viktiga för att arbetstagaren ska ha en 

trygghet inför uppsägningar. I det här avseendet är det intressant att jämföra det danska och 

det svenska anställningsskyddet vid uppsägningar mot bakgrund av EU:s 

arbetsmarknadsstrategi Flexicurity. 
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4   Avslutande analys gällande anställningsskyddet vid 
uppsägningar av lärare som inte uppfyller de nya 
kompetenskraven 

 

Syftet med EU:s arbetsmarknadsstrategi Flexicurity är att förbättra företagens konkurrenskraft 

genom att främja varaktig kompetensutveckling. Detta ska i sin tur medföra att företagen ska 

få anpassningsbara och produktiva arbetstagare utifrån företagens behov samtidigt som 

arbetskraften kommer att bli anställningsbar och därmed även få en sysselsättningstrygghet 

som social säkerhet. Danmark, som har varit inspirationslandet för EU, tillämpar den danska 

modellen som går ut på en aktiv arbetsmarknadspolitik som främjar livslångt lärande. Sverige 

tillämpar däremot en arbetsmarknadsmodell som erbjuder arbetstagarinflytande. Denna har 

kritiserats eftersom den anses varar lämpad för traditionell industri och för okvalificerade 

arbetsuppgifter, vilket innebär att den svenska arbetsmarknadsmodellen inte är lämplig för ett 

modernt samhälle som kräver nya kompetenskrav. Frågan här är hur EU:s flexicurity-modell 

tillämpas. För att förstå skolledarnas möjligheter för att säga upp lärare som inte uppfyller 

kompetenskraven jämförs inledningsvis ländernas arbetsmarknadsmodeller.  

 

4.1  Danmarks och Sveriges arbetsmarknadsmodeller 

De danska och svenska arbetsmarknadsmodellerna kännetecknas av aktiv 

arbetsmarknadspolitik. Skillnaden mellan ländernas aktiva arbetsmarknadspolitik är att 

Danmark har satsat på att arbetskraften ska ha nödvändiga kvalifikationer som säkerställer 

arbetsmarknadens behov. Sverige har däremot endast en aktiv arbetsmarknadspolitik med 

stöd för omställning samt en välfärdspolitik som ska främja inkomsttrygghet. I Sverige ska 

arbetsmarknadsparterna dessutom vara jämbördiga. Vidare har Danmark även generös 

flexibel arbetsrätt, vilket innebär att danska skolledare lättare kan säga upp personal som 

saknar rätt kompetens för verksamheten. Frågan i det här avseendet är vilka skillnader som 

finns mellan den svenska och danska skolreformen. 
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Vad gäller lärarnas behörighetskrav förekommer också skillnader mellan länderna. Skillnaden 

mellan ländernas reform är att Sverige införde krav på legitimerade lärare, medan Danmark 

endast kräver att en lärare har yrkeskompetens i sina pedagogiska ämnen, vilket också gällde i 

Sverige innan reformen. Frågan här är vilka möjligheter skolledarna har för att säga upp lärare 

som inte uppfyller de nya kompetenskraven. För att förstå skolledarens möjligheter för 

uppsägningar är det intressant att jämföra Danmarks och Sveriges anställningsskydd genom 

att granska tolkningar av olika regler från tidigare rättsfall. 

 

 

4.2 Danmarks och Sveriges anställningsskydd 

När det gäller det danska anställningsskyddet förekommer skillnader mellan de olika 

arbetstagarorganisationerna. För att genomföra undersökningen gällande lärarnas 

anställningsskydd granskades lärarnas centralorganisation och Funktionärsloven som 

innefattar tjänstemännens anställningsvillkor. I Danmark finns det även kollektivavtalat 

anställningsskydd mellan Dansk Arbejdsgivarforening och LO-kollektiven. I Sverige gäller 

däremot lagen om anställningsskydd (LAS) som är semidispositiv, vilket betyder att den kan 

förhandlas bort. Likheterna mellan det danska och svenska anställningsskyddet är att 

uppsägningarna måste vara sakligt grundade. Vad gäller saklig uppsägning kan den bero på 

den anställdes personliga förhållanden eller på arbetsbrist. Av undersökningen framkommer 

dessutom att Sverige och Danmark följer ländernas regler gällande kollektiva uppsägningar, 

vilket bland annat innebär att arbetsgivaren måste följa reglerna för relevant kompetens för 

arbetsuppgifter et cetera.  

 

Skillnaden däremot mellan svenskt och danskt anställningsskydd är att svenska 

arbetstagarorganisationer måste ge sitt samtycke vid ändringar av anställningsformen. Vad 

gäller det danska anställningsskyddet är det däremot utifrån rättsfallen viktigt att 

arbetstagarorganisationerna informeras om villkoren. Danmark och Sverige tillämpar således 

EU:s direktiv 91/533/EEG gällande kollektiva uppsägningar som går ut på att skydda 

arbetskraften mot osakliga uppsägningar. I detta avseende är det intressant att undersöka 

likheterna och skillnaderna mellan ländernas uppsägningsregler. Detta för att se vilka 

möjligheter skolledarna har vid uppsägning av personal som saknar tillräckliga 

kvalifikationer.  
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Likheter förekommer även mellan de danska och svenska uppsägningsreglerna. Enligt det 

danska Hovedaftalet §18 är det förbjudet att säga upp en anställd utan sakligt skäl. En 

arbetstagare kan däremot bli uppsagd med omedelbar verkan om denne har begått grova 

förseelser. Av de olika rättsfallen som jämfördes kan slutsatsen dras att arbetsgivarna måste 

ha meddelat arbetstagarorganisationerna vid uppsägningar. Detta för att skydda arbetstagarna 

mot orättvisa uppsägningar. Av lagen 1982:80 om anställningsskydd framgår också att 

uppsägningar kan ske på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl. Skillnaden mellan 

dansk och svensk lag är att arbetsgivaren vid uppsägningar av personliga skäl enligt 7§4st 

LAS måste inom två månader uppmärksamma arbetstagaren om uppsägningen. Denna lag är 

till för att skydda arbetstagaren mot orättvis uppsägning.  

 

 

Turordningsreglerna är lika för svenska och danska lärare. I Danmark har visserligen Lärarnas 

centralorganisation beslutat om att turordningen ska regleras av ledeseretten medan 

turordningsreglerna i Sverige framgår av 22§ LAS. Vid uppsägningar ska skolledare upprätta 

en turordningslista, vilket innebär principen ”sist in, först ut”. Vidare ska 

arbetstagarorganisationerna ge sina synpunkter vid uppsägningar. Likheterna mellan 

turordningsreglerna för danska och svenska lärare är att de sammanlagda anställningsåren ska 

ingå vid upprättandet av turordningslistan. Av de olika rättsfallen framgår att skolledare som 

inte har tillgodoräknat arbetstagarens sammanlagda anställningsår har blivit 

ersättningsskyldiga. Andra likheter är att arbetsgivaren måste se vilka 

omplaceringsmöjligheter som finns inom kommunen. Vid omplaceringar är det viktigt att 

arbetstagaren har rätt kvalifikationer. I det här avseendet är det intressant att studera vilka 

möjligheter skolledarna har om lärarna saknar tillräckliga kvalifikationer.  

 

Danska skolledare kan, om läraren saknar tillräckliga kvalifikationer, säga upp arbetstagaren. 

Av lärarnas kollektivavtal framgår att kompetensutveckling ingår i avtalet, vilket innebär att 

personalen ständigt måste kompetensutvecklas. Svenska skolledares möjligheter för 

uppsägningar, som beror på arbetstagarens kvalifikationer, möjliggjordes i samband med 

skolreformen, vars följder blev att endast legitimerade lärare kan få tillsvidareanställas. Enligt 

29§ LAS måste fackliga organisationer även ge sina synpunkter vid uppsägningar. Svenska 

skolledare måste också se om det finns omplaceringsmöjligheter för fortsatt anställning vid 

uppsägningar. Sammanfattningsvis kan danska skolledare säga upp lärare som saknar 
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tillräckliga kvalifikationer, medan svenska skolledare måste utgå från lärarens legitimation 

och även ta hänsyn till omplaceringsmöjligheter samt vid förhandlingarna ta in de fackliga 

representanternas synpunkter.  

 

Vad gäller uppsägningstiden förekommer små skillnader mellan svenska och danska lärares 

uppsägningsvillkor. Enligt 11§ beror arbetstagarens uppsägningstid på hur många månader 

som arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren. En lärare som har jobbat i minst 10 år 

har 6 månaders uppsägningstid medan en lärare som har jobbat mellan 4–6 år har 3 månaders 

uppsägningstid. I Danmark är däremot uppsägningstiden bättre. Lärare som har jobbat 6 

månader – 3 år har 3 månaders uppsägningstid, medan lärare som har jobbat i över 9 år har 6 

månaders uppsägningstid. Danska lärare har således bättre regler gällande uppsägningstiden. 

 

Av undersökningen kan man avslutningsvis dra slutsatsen att den svenska skolreformen 

kräver att endast legitimerade lärare kan få tillsvidareanställning. I Danmark räcker det 

däremot att läraren har yrkeskompetens inom ämnet för att kunna undervisa. Detta medför att 

jobbmöjligheterna är numeriska i Danmark medan jobbmöjligheterna för svenska lärare är 

mer funktionella. Vidare har den danska modellen medfört bättre inkomst och 

kombinationstrygghet jämfört med den svenska modellen. Vad gäller uppsägningsreglerna 

sätter den svenska skollagen spärr- och behörighetsbegränsningar, vilket innebär att lärare 

som saknar tillräckliga kvalifikationer inte kan få tillsvidareanställning. Svenska skolledare 

måste därför ta hänsyn till om lärarna har rätt kvalifikationer vid anställningar.  

 

Fortsättningsvis måste svenska skolledare även vid uppsägningar se vilka 

omplaceringsmöjligheter som kan förekomma för lärare som saknar rätt kvalifikationer. Av 

de olika rättsfallen framkom att uppsägningar måste var sakligt grundade. Detta gäller för 

danska såväl som svenska skolledare. Rättsfall gällande danska lärares kvalifikationer har 

ännu inte förekommit. Enligt 2b§FUL är det däremot viktigt att danska arbetstagare ges 

möjligheter till kompetensutveckling om brister skulle förekomma. Vidare kan danska 

skolledare säga upp lärare som inte har tillräckliga kvalifikationer eftersom det ingår i 

personalavtalet. Avslutningsvis kan man säga att danska och svenska skolledare måste ha 

sakligt skäl för att säga upp lärare som saknar tillräckliga kvalifikationer. Fortsättningsvis 

måste skolledarna ta hänsyn till turordningsreglerna samt omplaceringsmöjligheterna om 

lärarna har rätt kvalifikationer.  
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Den nya utvecklingen innebär således att lärarna måste ta ett personligt yrkesansvar, det vill 

säga lärarna måste satsa på kompetensutveckling. Lärarna måste börja investera i 

humankapital för att på lång sikt kunna bli anställningsbara. Redan nu kan man se problem för 

de lärare som inte har satsat på kompetensutveckling eftersom den nya skollagen kräver att 

endast legitimerade lärare för viss undervisning får bedriva undervisningen och sätta betyg. 

 

Av undersökningen framkommer det att lagen om anställningsskydd trots allt går ut på att 

begränsa negativa effekter för arbetstagarna. Problemet för Danmark är att reformen 

genomförs när det råder en svår brist på lärare. Följderna av detta blir att reformen kommer att 

utsättas för påfrestningar eftersom bristen på lärare måste hanteras samtidigt som reformens 

intentioner måste upprätthållas.  

 

Vidare vad gäller reformens konsekvenser för Sverige är att kvaliteten på undervisningen 

riskerar att urholkas när arbetsgivaren får anställa en obehörig lärare om det saknas sökande 

med legitimation och om det finns särskilda skäl gällande lämplighet för att bedriva 

undervisning. Tolkningen av de olika rättskällorna kan sammanfattas enligt följande: 

 

Figur 8. En sammanfattning av rättskällorna   

Regel Tolkning Ändamål 

Anställningsskydd 

 

Anställningsskydd finns för 

att ge skydd åt arbetstagarna. 

Villkoren regleras genom 

stiftad lag eller genom 

kollektiva avtal. Personliga 

avtal kan också förekomma. 

Tolkning av 

anställningsskyddslagen sker 

därför utifrån att skydda 

arbetstagarna. 

 

 

Syftet med 

anställningsskydd är att 

skydda arbetstagarna mot 

osakliga uppsägningar samt 

även ge arbetstagarna 

ekonomisk trygghet vid 

bland annat uppsägningar. 

Uppsägningsregler 

 

Uppsägningar kan ske på 

grund av arbetsbrist eller av 

personliga skäl. 

Uppsägningar måste ske 

Syftet med 

uppsägningsreglerna är att 

skydda arbetstagarna mot 

uppsägningar som saknar 
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skriftligen. Vidare måste 

arbetsgivaren även se om det 

finns 

omplaceringsmöjligheter.  

saklig grund. Vad gäller 

omplaceringsmöjligheterna 

är syftet att skydda 

arbetstagaren om denne 

exempelvis har 

alkoholproblem med mera. 

Turordningsregler 

 

Turordningsreglerna är 

semidispositiva eftersom det 

är arbetsgivaren som  

bestämmer 

kvalifikationskraven m.m. 

utifrån verksamhetens 

behov.  

 

 

Syftet med 

turordningsreglerna är att 

skydda arbetstagare som har 

jobbat under en längre tid 

hos samma arbetsgivare. 

Tillräckliga kvalifikationer EU:s strategi för att förbättra 

företagens konkurrenskraft 

har varit att satsa på livslångt 

lärande. EU:s syfte med 

livslångt lärande är att 

arbetstagarna ska vara 

produktiva och 

anpassningsbara utifrån 

företaget behov.  

 

 

Syftet med tillräckliga 

kvalifikationer är att rätt man 

ska vara på rätt plats.  

Uppsägningstid 

 

Uppsägningstiden skiljer sig 

något mellan danska och 

svenska lärares villkor. 

Lärare som har haft längre 

anställningstid har även fått 

längre uppsägningstid. 

Uppsägningstiden uppgår till 

max 6 månader.  

 

 

Syftet med uppsägningstiden 

är att arbetstagaren under 

uppsägningsperioden ska få 

behålla lönen och andra 

anställningsvillkor. Detta är 

en trygghet för 

arbetstagaren.  

Arbetslöshetstrygghet 

 

Danmark och Sverige har 

arbetslöshetstrygghet med 

olika villkor. Inkomsttaket 

och ersättningsdagarna 

varierar. 

Syftet med 

arbetslöshetstrygghet är att 

ge arbetstagarna ekonomiskt 

skydd vid arbetslöshet.  
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Figur 8 visar den grundläggande tanken bakom reglerna. Det är viktigt att förstå den 

grundläggande tanken bakom reglerna för att man ska förstå reglernas funktion och 

konsekvenser.  
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