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1  Inledning  
1.1 Problembakgrund 

Det svenska anställningsskyddet beskrivs ofta som starkt i samhällsdebatten, men jämfört med 

andra länder i Europa kan det svenska skyddet anses som svagt när det kommer till 

verksamhetsrelaterade uppsägningar från arbetsgivarens sida.1  Detta kommer till uttryck i form 

av att det är arbetsgivaren som avgör när det föreligger arbetsbrist och att arbetsbrist i sig är 

saklig grund för uppsägning.2 Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet, denna rätt 

har tillkommit arbetsgivarna genom de så kallade arbetsgivarprerogativen som utgör en allmän 

rättsgrundsats inom arbetsrätten.3  I Sverige gjordes i början av 1900-talet flera försök att 

lagstifta om arbetsavtal som skulle inskränka arbetsgivarens fria uppsägningsrätt. Det var dock 

först år 1974 som en allmän lag om anställningsskydd instiftades och som angav att en 

arbetsgivares uppsägningar av en arbetstagare inte fick ske godtyckligt utan krävde saklig 

grund.4 Den lagen reviderades år 1982, men kravet på arbetsgivaren ändrades inte i detta 

avseende.5 Under 1990-talet spreds även en bild om att det var svårt för arbetsgivare att säga 

upp sina arbetstagare på grund av reglerna om saklig grund i 7 § 1 st. LAS. Små företag och 

politiker blev uppskrämda och intresset att anställa minskade, i samband med detta framställdes 

krav på att tillåta mer flexibla anställningsformer.6  

 

Med LAS tillkom också regler om arbetsgivarens omplaceringsskyldighet i 7 § 2 st. LAS och 

turordning i 22 § LAS som ska beaktas när arbetsgivaren hävdar att uppsägningar bör vidtas på 

grund av arbetsbrist. Dessa regler har varit föremål för tvister i arbetsdomstolen flertalet gånger 

och arbetsdomstolen har i sin rättspraxis lagt fast att omplacering enligt 7 § 2 st. LAS inte 

behöver tillämpas i turordning enligt 22 § LAS. 7  Detta kan i vissa fall innebära att en 

arbetstagare med längre anställningstid förlorar sin anställning för att arbetsgivaren väljer att 

omplacera en arbetstagare med kortare anställningstid istället för att säga upp denne. Detta kan 

hända i en situation där arbetsgivaren väljer att omplacera arbetstagare med kortare 

anställningstid till ett annat ledigt arbete på en annan ort eller till ett annat 

kollektivavtalsområde. Denne arbetstagare kommer då inte att omfattas av en senare upprättad 

turordningslista enligt 22 § LAS.8 

                                                
1 Källström & Malmberg, 2016, s. 135. 
2 Numhauser & Rönnmar, 2010, s. 384. 
3 Rönnmar, 2000, s. 284. 
4 Rönnmar, 2000, s. 284. 
5 Lagen (1982:80) om anställningsskydd benämns fortsättningsvis LAS. 
6 Glavå & Hansson, 2016, s. 399. 
7 Arbetsdomstolen förkortas fortsättningsvis med AD. 
8 Se t.ex. AD 2009 nr 50 och AD 2011 nr 30. 
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En kärnbestämmelse i LAS är att den huvudsakliga anställningsformen på den svenska 

arbetsmarknaden ska vara en tillsvidareanställning och helst på heltid, detta framgår av 4 § 

LAS. Att anställningen gäller tillsvidare innebär att anställningstiden inte har blivit bestämd på 

förhand.9 Lagregeln är utformad som en presumtionsregel som gäller både arbetstagare och 

arbetsgivare. Detta innebär att i en situation där arbetsgivaren inte gjort gällande att 

anställningen ska vara tidsbegränsad så presumeras anställningen gälla tillsvidare.10 Detta har 

även framkommit i rättspraxis, vid oklarheter om vilken anställningsform en arbetstagare har 

så presumeras att en tillsvidareanställning föreligger. 11  Ett ändamål med regeln om 

tillsvidareanställning i LAS är att en tillsvidareanställning på heltid ska innebära en social och 

ekonomisk trygghet för arbetstagaren.12 Detta ligger också i linje med den politiska ambitionen 

med arbetslinjen.  

 

I november år 2016 kom en uppmärksammad dom från AD där frågan var om en minskning av 

de anställdas sysselsättningsgrad var att anse som ett skäligt omplaceringserbjudande från 

arbetsgivarens sida, enligt 7 § LAS eller om den minskade sysselsättningsgraden var att 

jämställa med en uppsägning från arbetsgivarens sida och ett brott mot turordningsreglerna i 22 

§ LAS. Arbetstagarna undertecknade de nya anställningsavtalen ”under protest” då de kände 

sig tvungna att acceptera omplaceringarna för att inte riskera att förlora sina anställningar. AD 

menade att ett erbjudande om minskad sysselsättningsgrad var att anse som ett erbjudande om 

annat arbete med ett minskat arbetstidsmått och att det nya arbetet innebar en skälig 

omplacering. Arbetstagarna bedömdes inte vara uppsagda och brott mot turordningsreglerna 

ansågs således inte ha begåtts.13  

 

Av rättsfallet kan man utläsa att en arbetstagare som blir erbjuden samma arbete som tidigare 

men med en lägre sysselsättningsgrad kan anses ha fått ett skäligt omplaceringserbjudande. Om 

arbetstagaren i denna situation tackar nej till arbetet så har arbetsgivaren saklig grund för 

uppsägning. Detta innebär i sin tur att den arbetstagare som arbetsgivaren riktar sitt erbjudande 

till kan bli uppsagd utan att turordningsreglerna har beaktats eftersom arbetsgivaren inte har en 

skyldighet att omplacera i turordning enligt 7 § LAS.14 Detta kan anses problematiskt ur flera 

synvinklar då arbetstagaren inte kan förutspå vad som kommer att hända med anställningen vid 

                                                
9 Lunning & Toijer, 2016, s. 164. 
10 Lunning & Toijer, 2016, s. 174. 
11 AD 1994 nr 147; Sigeman & Sjödin, 2018, s. 182. 
12 Sigeman & Sjödin, 2018, s. 181–182. 
13 AD 2016 nr 69. 
14 Se t.ex. AD 2009 nr 50 och AD 2011 nr 30. 
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verksamhetsrelaterade förändringar och finna en trygghet i att denne har en lång anställningstid 

eller i att denne har en tillsvidareanställning på heltid.  

 

Under år 2019 redovisades en utredning gällande bland annat de fall där arbetsgivaren väljer 

att erbjuda arbetstagare fortsatt arbete men med ett minskat arbetstidsmått istället för att säga 

upp arbetstagare.15 I utredningen visade det sig att principerna om turordning bör gälla i en 

arbetsbristsituation, men utredningen valde trots det att inte lämna förslag på att omplacering 

enligt 7 § LAS ska ske i turordning enligt 22 § LAS. Det uteblivna förslaget berodde på att det 

skulle innebära en stor principiell omläggning av systematiken i LAS och göra proceduren vid 

uppsägningar på grund av arbetsbrist svåröverskådlig. En annan anledning till det uteblivna 

förslaget var att det är svårt att skilja olika omplaceringssituationer från varandra på ett 

tillräckligt tydligt sätt och att turordningslistor skulle behöva upprättas flera gånger under en 

och samma arbetsbristsituation. Andra anledningar kom från arbetsmarknadens parter och från 

arbetsgivarsidan hävdades t.ex. företagsledningsrätten och att den som bedriver en verksamhet 

bäst är lämpad att fatta beslut om den.16  

 

Utredningen valde istället att lämna ett annat förslag i form av en ny 7 a § LAS som innebär en 

stärkt möjlighet för arbetstagare att tacka nej till ett sänkt arbetstidsmått och att anställningen 

inte upphör för att denne tackar nej till ett erbjudande som enbart innebär en nedsättning i 

sysselsättningsgraden. Slutsatsen till detta var att arbetstagaren hamnar i en allt för utsatt 

position vid ett omplaceringserbjudande som innebär en minskning av sysselsättningsgraden. 

Utredningen poängterar dock att arbetsgivarens möjlighet att driva sin organisation bör 

inskränkas så lite som möjligt, det bör dock inte stå arbetsgivaren fritt att avgöra vilka 

arbetstagare som ska drabbas i situation av arbetsbrist. Ett erbjudande som enbart innebär en 

sänkning av arbetstagarens sysselsättningsgrad ska inte anses skäligt och att tacka nej till 

erbjudandet ska inte innebära sakligt grund för uppsägning. Den arbetstagare som tackar nej 

ska inte hamna utanför reglerna om turordning enligt 22 § LAS. Det har framkommit att detta 

förslag skulle skapa mer jämbördiga avtalsparter, samt att ingenting hindrar arbetsgivaren från 

att i samband med att han lämnar ett erbjudande om en lägre sysselsättningsgrad göra 

erbjudandet mer attraktivt för arbetstagaren att acceptera. Förslaget skulle också innebära att 

arbetstagaren, trots att han tackar nej till erbjudandet, ändå kan bli uppsagd beroende på sin 

plats i turordningen.17 Den föreslagna regeln i 7 a § LAS skulle innebära att arbetsgivarens 

                                                
15 SOU 2019:5. 
16 SOU 2019:5 s. 159−161. 
17 SOU 2019:5 s. 161−164. 
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möjlighet att lämna omplaceringserbjudanden som endast innebär en sänkning av 

arbetstagarens sysselsättningsgrad skulle begränsas. Detta på grund av att ett sådant erbjudande 

inte längre skulle anses vara skäligt.18 Förslaget har ännu inte blivit verklighet. 

 

Mot denna bakgrund är det intressant att i denna uppsats analysera hur skyddet för en 

arbetstagares anställning och sysselsättningsgrad är utformat och om rättsutvecklingen 

inneburit att detta skydd har förändrats. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur skyddet för en arbetstagares anställning ser ut 

när arbetsgivaren önskar minska sysselsättningsgraden på grund av verksamhetsskäl. Syftet är 

även att analysera om det skett någon förändring i rättstillämpningen över tid. Den rättsliga 

regleringen kommer att värderas med utgångspunkt i Anna Christensens teori om normativa 

grundmönster och att en tillsvidareanställning på heltid ska vara norm på den svenska 

arbetsmarknaden. 

 

Syftet skall besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

• Vilket skydd ger LAS och det enskilda anställningsavtalet när en tillsvidareanställd 

arbetstagares sysselsättningsgrad på heltid behöver minskas på grund av 

verksamhetsskäl? 

• Vilka omständigheter talar för att ett omplaceringserbjudande är skäligt enligt 7 § LAS? 

• Har rättstillämpningen förändrats över tid och i sådana fall, med vilka argument? 

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att redogöra för framförallt fyra olika kärnparagrafer i LAS. Uppsatsen 

ämnar således inte till att heltäckande beskriva anställningsskyddet i LAS, utan endast det 

anställningsskydd som är av betydelse för att utreda frågan om omreglering av 

anställningsvillkoren. De lagrum som är av intresse för uppsatsen är framförallt 7 § 1 st. LAS 

om kravet på saklig grund för uppsägning, 7 § 2 st. LAS om arbetsgivarens 

omplaceringsskyldighet, 22 § LAS om turordningsreglerna och till viss del även 25 a § LAS 

som reglerar företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad. 

 

                                                
18 SOU 2019:5 s. 167. 
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Uppsatsen har även avgränsats till att endast beröra en av uppsägningsformerna, uppsägning på 

grund av arbetsbrist. Detta på grund av uppsatsens omfattning och att det framförallt är den 

valda uppsägningsformen som varit aktuell i den rättspraxis och samhällsdebatt som ligger till 

grund för uppsatsens syfte. Uppsägningar i ett anställningsförhållande kan ske på två olika sätt, 

den första och vanligaste anledningen är uppsägningar på grund av skäl som rör verksamheten, 

det vill säga på grund av arbetsbrist. Den andra anledningen är av skäl som härrör från 

arbetstagaren personligen, denna uppsägningsform kommer inte vidare utredas i denna uppsats. 

Den kan dock komma att nämnas i samband med redogörelsen av gällande rätt. 

 

1.4 Metod och material 

För att besvara uppsatsens syfte har en rättsdogmatisk metod använts. Metoden tar 

utgångspunkt i rättskällorna och går ut på att fastställa gällande rätt genom att använda de 

rättskällor som finns. Metoden kan också användas för att komma fram till vilka rättsregler som 

bör stiftas och precisera innehållet i dessa.19 De rättskällor som ligger till grund för uppsatsen 

är lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin.  

 

Den lagstiftning som varit aktuell i uppsatsen är framförallt LAS och lagen (1915:218) om avtal 

och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.20 Det sker i uppsatsen även ett fåtal 

hänvisningar till lagen (1994:260) om offentlig anställning. 21  Lagstiftning är uppsatsens 

främsta rättskälla och de tillämpliga paragraferna har fungerat som uppsatsens utgångspunkt. 

Sandgren menar att lagstiftningen är kärnan inom rättsdogmatiken och att rättspraxis och 

förarbeten fungerar som ett komplement till denna. Doktrin används för att beskriva och ge 

lagstiftning, rättspraxis och förarbetsuttalanden systematik. 22  Förutom lagstiftning har 

rättspraxis som sagt varit av stor betydelse för att besvara uppsatsens syfte. Rättspraxis visar 

dels hur och om lagstiftningen fungerar och är applicerbar i verkligheten, dels hur 

rättstillämpningen utvecklats över tid i samhället. Kleineman menar att doktrin framförallt 

fungerar som ett komplement till de övriga rättskällorna, då doktrin inte självständig anses ha 

tillräcklig auktoritet. Doktrin bidrar dock till att göra de andra rättskällorna mer legitima och 

kan även användas för att kritisera t.ex. lagstiftning och rättspraxis.23   

 

                                                
19 Lehrberg, 2019, s. 201. 
20 Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område benämns fortsättningsvis 

AvtL. 
21 Lagen (1994:260) om offentlig anställning benämns fortsättningsvis LOA. 
22 Sandgren, 2015, s. 44. 
23 Kleineman, 2013, s. 27 & 33–34.  
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Som utgångspunkt i uppsatsen finns ett avsnitt om grundläggande avtalsrätt och även en 

redogörelse av anställningsavtalet och dess rättsverkningar. I avsnittet behandlas framförallt 

lagstiftning i form av AvtL:s kärnparagrafer om avtals ingående och upphörande. Doktrin har 

också varit en viktig komponent i författandet av avsnittet, till viss del även förarbetsuttalanden. 

För att förklara avtalsrätten har avtalsrättsliga principer varit av väsentlig betydelse. Genom att 

beskriva principen om att avtal skall hållas, principen om avtalsfrihet samt skyddsprincipen så 

får läsaren en övergripande inblick i avtalsrätten och dess funktion. Att urvalet av avtalsrättsliga 

principer är begränsat beror på att avsnittet endast ämnar till att övergripande beskriva 

avtalsrätten. Uppsatsen fokus är nämligen arbetsrätt och anställningsavtalet, men för att ge 

uppsatsen ett större djup gjordes bedömningen att ett kortare avtalsrättsligt avsnitt vore 

behjälpligt för att ge läsaren förståelse för det aktuella samhällsproblem som uppsatsen ämnar 

utreda. Därefter beskrivs hur avtal ingås och att det t.ex. krävs ett anbud och en accept, samt att 

det finns ogiltighetsgrunder. Till sist kommer avsnittet in på vad som specifikt kännetecknar 

anställningsavtalet och vad som efterfrågas av både arbetsgivare och arbetstagare, samt hur de 

avtalsrättsliga ogiltighetsgrunderna kan vara grund för ett anställningsavtals upphörande. Den 

doktrin som varit användbar i avsnittet är framförallt tongivande verk på avtalsrättens område 

författade av Adlercreutz och Mulder, och Adlercreutz, Gorton och Lindell-Frantz. När det 

kommer till redogörelsen om anställningsavtalet och dess rättsverkningar har Källström och 

Malmbergs verk Anställningsförhållandet varit av stor betydelse. 

 

Uppsatsens huvuddel behandlar anställningsskyddet och verksamhetsrelaterade uppsägningar. 

De paragrafer som varit uppsatsens utgångspunkt i gällanderättsanalysen är 7 § 1 st. LAS om 

kravet på saklig grund för uppsägning, 7 § 2 st. LAS om arbetsgivarens omplaceringsskyldighet, 

22 § LAS som behandlar turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist, samt 25 

a § LAS som reglerar företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad. En del av 

avsnittet behandlar vad som är att anse som ett skäligt omplaceringserbjudande i förhållande 

till arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. I denna del har rättspraxis varit av stor betydelse då 

det visat sig inte finnas ett entydigt svar utan vad som är att anse som ett skäligt 

omplaceringserbjudande beror från fall till fall. Denna praxis har tagits fram genom sökord som 

skäligt omplaceringserbjudande och arbetsbrist. Den doktrin som använts i denna del är verk 

av kända författare på arbetsrättens område i form av bland annat professorer och domare i AD. 

De författare som i denna del bidragit till att komplettera rätten och ge den systematik är 

Lunning & Toijer, Glavå & Hansson, Källström & Malmberg, samt Sigeman & Sjödin. 

Reliabiliteten stärks även av att flertalet författare kommit fram till samma sak i sina böcker, 

vilket visas genom uppsatsen då det är flera källor i samma fotnot. 
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I analysen av gällande rätt och när det kommer till delen om omreglering av 

anställningsvillkoren till en minskad sysselsättningsgrad på grund av verksamhetsskäl så har 

rättspraxis till stor del varit avgörande. Det är uteslutande rättspraxis från AD som använts då 

det är den högsta instansen. Det är i rättspraxis det visat sig hur förändringen skett och hur 

lagstiftning och rättspraxis förhåller sig till varandra. Inledningsvis lades fokus på AD 2016 nr 

69 då det uppmärksammade målet varit utgångspunkt till uppsatsens syfte. Därefter har övriga 

mål rörande en minskad sysselsättningsgrad på grund av verksamhetsförändringar inhämtats. 

Det finns ett omfattande antal domar och samtliga har inte kunnat redogöras för eller utredas. 

Det urval som gjorts är dels rättsfall som till stor del omfattar liknande situation som den i AD 

2016 nr 69, dels rättsfall som visar på om det skett en förändring över tid. Rättsfall har inhämtats 

framförallt genom sökord som minskad/lägre/förkortad sysselsättningsgrad, samt de 

hänvisningar som skett mellan domar.  

 

Både förarbetsuttalanden från 1974 års lag om anställningsskydd, samt nuvarande LAS har varit 

av betydelse i uppsatsen. Den äldre propositionen har i flera avgöranden varit aktuell i AD, 

däribland AD 2016 nr 69. Dessutom har domstolen i AD 2011 nr 30 menat att förarbetena till 

1974 års lag fortfarande är aktuella. Statens utredning SOU 2019:5 har i uppsatsen varit av 

betydelse då den visar att det skett en förskjutning av rätten och att det kan behövas en 

förändring för att upprätthålla ett starkt anställningsskydd. I SOU 2019:5 finns förslag på hur 

lagstiftningen skulle kunna se ut, detta har varit intressant att diskutera i uppsatsens avslutande 

delar. 

 

Den teori som valts för uppsatsen är Anna Christensens teori om normativa grundmönster. I det 

avsnittet har framförallt hennes egna verk Skydd för etablerad position – ett normativt 

grundmönster varit grunden. Detta ger också avsnittet reliabilitet då fakta kommer direkt från 

den person som kommit fram till teorin. Teorin valdes för att den bidrar till att visa den 

förskjutning som skett i rätten, från ett samhälle där den etablerade positionen varit av stor vikt 

till att nu innebära mer marknadsfunktionalitet. Teorin hjälper till att sätta ord på den förändring 

som skett och ger uppsatsens diskussion ett större djup. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen har delats in i fyra delar för att bidra med struktur för läsaren. Uppsatsen har en 

introducerande del, två avsnitt med redogörelse av gällande rätt och en avslutande diskussion. 

I den inledande delen finner läsaren bakgrunden till uppsatsen och varför uppsatsämnet är 
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intressant att utreda, därefter följer syftet och vilken metod som varit användbar i arbetet. I den 

inledande delen kan läsaren även finna teoriavsnittet, den teori som valts i arbetet är Anna 

Christensens teori om normativa grundmönster. Den återkommer sedan i uppsatsens fjärde del 

där anställningsskyddet kommer att diskuteras med utgångspunkt i denna teori. I det andra 

avsnittet finner läsaren information om grundläggande avtalsrätt och även vad som specifikt 

kännetecknar anställningsavtalet. Detta avsnitt bidrar med en grundläggande förståelse hos 

läsaren som krävs för att därefter kunna följa med i uppsatsens följande delar. Det tredje 

avsnittet är uppsatsens största och främsta redogörelse av gällande rätt, där finner läsaren en 

genomgång av lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin av betydelse för uppsatsens syfte 

och diskussion. Avsnittet behandlar fråga om det grundläggande anställningsskyddet, 

arbetsgivarens omplaceringsskyldighet, vad som är att anse som ett skäligt 

omplaceringserbjudande, turordning och slutligen vad som gäller för omreglering av 

anställningsvillkoren när arbetsgivaren önskar minska arbetstagarens sysselsättningsgrad på 

grund av arbetsbrist. I det fjärde och sista avsnittet finner läsaren diskussionen där uppsatsens 

uppställda syfte om hur en arbetstagares anställning skyddas när arbetsgivaren önskar minska 

sysselsättningsgraden av verksamhetsskäl diskuteras, dels självständigt, dels genom Anna 

Christensens teori om normativa grundmönster.  

 

1.6 Normativa grundmönster 

Anna Christensen har lagt grunden för teorin om normativa grundmönster, detta har hon gjort 

med utgångspunkt från en analys av rättssystemets innehåll. Normativa grundmönster präglas 

av att olika mönster återkommer och har en viss konstans i samhället. Mönstren har ett specifikt 

kärnområde men kan också flyttas över till nya situationer, de återspeglas i det sociala fält där 

juridiken rör sig. 24  De normativa grundmönstren framträder sällan i helt ren form, detta 

eftersom den rättsliga regleringen oftast finns inom ett fält som påverkas av flera olika 

normativa mönster. När man beaktar ett visst normativt mönster i den rättsliga regleringen 

måste man samtidigt beakta andra normativa mönster som påverkar samma rättsliga reglering.25  

 

Christensen talar om den sociala dimensionen som utgörs av rättsområden som reglerar det 

sociala livet, dessa rättsområden omfattar familjerätten, arbetsrätten, hyresrätten och 

socialrätten. Normerna inom denna dimension har vuxit fram genom samspel mellan människor 

och rättsområdena har sina rötter i grundläggande sociala normer och behov. En stor del av 

                                                
24 Hydén, 2000, s. 123–124. 
25 Christensen, 1996, s. 531. 
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innehållet i dagens rättsregler baseras på moraliska sedvänjor och grundhållningar som bildats 

i samhället. Man kan i detta urskilja vissa mönster som har en viss konstans och återkommer i 

olika sammanhang. Dessa mönster kallar Christensen för normativa grundmönster. Hon 

påpekar att alla juridiska principer inte är normativa i den mening hon använder ordet. Det som 

krävs för att det ska vara ett normativt grundmönster är att det uppstått ur och svarar mot ett 

socialt handlingsmönster som upplevs som moraliskt förpliktande, ett exempel på en sådan 

princip är att avtal skall hållas. Principer som är avsedda att påverka människor utifrån kan inte 

fungera som en norm i relationen mellan människor, ett exempel på en sådan princip är 

preventionsprincipen.26 Christensen talar om tre olika normativa grundmönster. Dessa är skydd 

för etablerad position, det marknadsfunktionella mönstret och rättvis fördelning. 

 

Skydd för etablerad position. Ett av de normativa mönster som Christensen studerar kallar hon 

för skydd för etablerad position. Det är ett grundläggande och gammalt mönster som finns på 

alla områden inom den sociala dimensionen. När det kommer till arbetsrätten finns det 

framförallt inom anställningsskyddet. Mönstret säger ingenting om hur en ställning kan uppnås 

eller vilka som kan uppnå en viss ställning, kravet är dock att den som uppnått en viss ställning 

ska ha gjort det på ett rättsenligt sätt. Det är ett konservativt mönster som bevarar konstellationer 

som redan uppstått och utgör ett hinder mot förändringar. Det skydd som normen ger gäller 

bara för den som redan har en etablerad position. Anställningsskyddet skyddar t.ex. endast den 

som redan har en anställning, likväl gäller inkomstbortfallsprincipen endast den som redan har 

en inkomst och besittningsskyddet av en hyresrätt endast den som redan har ett hyreskontrakt. 

Skyddet för etablerad position är inte ägnat att skapa balans mellan parterna i en relation, detta 

till skillnad från de normer som vanligtvis gäller i kontraktsförhållanden. Anställningsskyddet 

och besittningsskyddet har tillkommit för att skydda arbetstagarens eller hyresgästens redan 

uppnådda position i form av kontraktet. Skyddet för etablerad position hindrar inte den enskilde 

från att själv ge upp sin position och t.ex. genom avtal etablera en ny och bättre position.27 

 

Det marknadsfunktionella mönstret. Det är ett dynamiskt mönster som består av äganderätt, 

avtalsfrihet och näringsfrihet. Tanken med mönstret är att det ska främja nya verksamheter och 

omfördela värden och uppnådda positioner. Det marknadsfunktionella mönstret krävs för den 

moderna marknadsekonomin. Avtalet är både en del av det marknadsfunktionella mönstret och 

ett självständigt normativt mönster. Före industrialismen hade avtalet en begränsad innebörd 

för den enskilde och sociala relationer bestämdes framförallt av en människas status i samhället. 

                                                
26 Christensen, 1996, s. 523–527. 
27 Christensen, 1996, s. 528–530.  
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Avtalsfriheten har därför inneburit en möjlighet för den enskilde att frigöra sig från de givna 

relationerna och skapa sig nya typer av relationer. Det uppstår hela tiden konflikter mellan de 

olika normativa mönstren eftersom det varken finns något system eller någon hierarki som 

avgör vilket mönster som ska slå igenom.28 

 

Rättvis fördelning. Det sista grundmönster Christensen skriver om innebär att värden ska 

fördelas lika eller rättvist. Det normativa mönstret om rättvis fördelning har haft en stark 

ställning i samhället, bland annat på grund av att Sverige haft ett långt socialdemokratiskt styre. 

Det har t.ex. inom äganderätten dock inte skett någon begränsning av skyddet för etablerad 

position då principen om rättvis fördelning genomförts på sätt som inte hotat en redan etablerad 

äganderätt.29 I lägen då det blir konflikt mellan mönstret om skydd för etablerad position och 

mönstret om rättvis fördelning så trängs fördelningsmönstret i regel ut. Principen om rättvis 

fördelning har byggts upp under lång tid och steg för steg. Den har fördelat nya resurser på ett 

sätt som gett en större del av befolkningen etablerade positioner som därefter getts ett starkt 

rättsligt skydd. T.ex. bygger socialförsäkringen på inkomstbortfallsprincipen och inte på 

principer om lika eller behovsstyrd fördelning.30  Ett område som kännetecknas av rättvis 

fördelning i Sverige är sjukvården, där avgör behovet vem som ska ha tillgång till sjukvård. 

Alla ska ha tillgång till sjukvård oavsett inkomst. En koppling mellan etablerad position och 

sjukvård, samt betalningsförmåga och sjukvård skulle anses oacceptabelt av många.31 

 

De normativa grundmönstren inom arbetsrätten. Anställningsskyddet rör sig framförallt mellan 

mönstren om skydd för etableras position och det marknadsfunktionella mönstret. Den 

etablerade positionen är väl skyddad genom t.ex. 7 § LAS som reglerar att arbetsgivaren inte 

kan säga upp en anställning utan att ha saklig grund. Samtidigt kan man se begränsningar i 

anställningsskyddet, vid t.ex. arbetsbrist har det marknadsfunktionella mönstret trängt ut 

skyddet för etablerad position eftersom arbetsgivaren har rätt att bestämma vilken verksamhet 

som ska bedrivas och om han överhuvudtaget vill bedriva verksamhet. Ett visst skydd för den 

etablerade positionen finns dock i turordningsreglerna. Om en arbetstagare blir uppsagd har han 

ett ekonomiskt skydd i form av uppsägningslön och ett mer varaktigt skydd finns i 

inkomstbortfallsprincipen i socialförsäkringen.32  

 

                                                
28 Christensen, 1996, s. 529–530. 
29 Christensen, 1996, s. 535. 
30 Christensen, 1996, s. 570. 
31 Norberg, 2002, s. 22.  
32 Christensen, 1996, s. 547–548. 
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Det normativa grundmönstret om rättvis fördelning har ett litet utrymme inom arbetsrätten. 

Mycket begränsat kan den dock bland annat ses i att det allmänna ska trygga rätten till arbete.  

Det finns dock ingen skyldighet för staten att se till att lediga arbeten fördelas rättvist. 

Arbetsgivaren har i princip rätt att anställa vem han vill och sätta lämplig arbetstagare på rätt 

plats. Det brukar inte talas om rättvisa eller orättvisa i anställningsskyddet i förhållande till de 

som inte har ett arbete. En arbetstagare som har en anställning har t.ex. ingen skyldighet att ge 

upp sin anställning för att en arbetslös person ska få arbetet istället. Christensen nämner även 

rättviseprincipen i situation av en persons utsträckta anställningsskydd i form av t.ex. rätt till 

ledighet i förhållande till att det för en annan person innebär en otrygg och tidsbegränsad 

anställning. Detta är dock ingenting som skyddas, utan arbetsgivaren är t.ex. även först skyldig 

att erbjuda tillsvidareanställda arbetstagare som har en deltidstjänst och begärt högre 

sysselsättningsgrad med stöd av 25 a § LAS en heltidsanställning innan han anställer en ny 

arbetstagare, så länge arbetstagaren uppfyller kravet på tillräckliga kvalifikationer. Det händer 

även att man i kollektivavtal vänder på turordningen och låter äldre gå före yngre arbetstagare, 

drivkraften bakom är dock vanligtvis inte rättvisa utan speglar arbetsgivarens behov av ung och 

välutbildad arbetskraft.33   

 

 

  

                                                
33 Christensen, 1996, s. 548–550. 
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2 Allmänt om avtals ingående 
För att ge läsaren förståelse för anställningsavtalet som anställningsform innehåller uppsatsen 

ett avsnitt om avtals ingående i allmänhet. Det krävs en viss kunskap om allmän avtalsrätt för 

att kunna förstå uppsatsens följande delar som behandlar arbetsrätten och anställningsavtalet.  

 

2.1 Avtalsrättsliga principer 

Vår AvtL stiftades år 1915 och har i princip sett oförändrad ut sedan dess. Det framgår av 

AvtL:s rubrik att avtals ingående är en form av rättshandling, rättare sagt så krävs två 

ömsesidiga rättshandlingar för att ett avtal ska anses ha ingåtts. Det krävs alltså alltid ett 

samtycke i någon form. Rättsligt kan detta uttryckas som att det alltid krävs ett anbud och en 

accept för att ett avtal ska anses ha kommit till stånd, att skilja på dessa är dock inte alltid lika 

enkelt.34  

 

Reglerna om avtal är autonoma, det vill säga självständiga. Det finns i princip inga lagregler 

för hur själva avtalsslutandet ska ske utan detta har utvecklats i praxis och doktrin. Vad avtalet 

ska innehålla avgörs framförallt av de avtalsslutande parterna, men lagstiftning, praxis, 

handelsbruk och sedvänja kan användas som utfyllnad. Det finns både tvingande och 

dispositiva regler inom avtalsrätten och kombinationer av avtalsreglering och lagstiftning 

förekommer. Detta sker ofta i varaktiga rättsförhållanden som till exempel mellan arbetsgivare 

och arbetstagare, så kallade anställningsavtal. I ett sådant avtal sker partsbindningen genom 

avtalet, men tvingande lagregler kan träda in och komplettera eller gälla framför avtalet i de 

delar där avtalet strider mot tvingande lagregler. Avtalsfriheten kan också inskränkas genom 

till exempel kollektivavtal. I detta fall har den tvingande lagstiftningen en viktig roll i att skydda 

den svagare parten i avtalsförhållandet, i den mån som inte den andra parten kan hävda båda 

sidors intressen med tillräcklig styrka.35 

 

Det finns flera allmänna principer inom avtalsrätten som ska beaktas vid avtals ingående. Dessa 

principer är inte stadgade i AvtL utan har vuxit fram och blivit sedvänja. Tre av de principer 

som genomsyrar avtalsrätten och som avtalsrätten bygger på är följande.36 

 

                                                
34 Adlercreutz & Mulder, 2017, s. 15.  
35 Adlercreutz & Mulder, 2017, s. 19–20.  
36 Taxell, 1997, s. 34. 
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Avtal skall hållas. Ett avtal är bindande och rättsligt sanktionerade, detta är en av 

grundprinciperna inom avtalsrätten och på latin lyder principen ”Pacta Sunt Servanda”, 

Direktöversatt till svenska betyder det att avtal skall hållas.37 Trots att principen inte regleras i 

AvtL så gäller den såväl nationellt som internationellt och är en grundstomme för att avtalsfrihet 

ska kunna råda. Parterna ska fullgöra både sina förpliktelser och skyldigheter enligt avtalet.38 

När det kommer till rättsligt förpliktande avtal så kan den part som anser att den andra parten 

inte upprätthåller sin del av avtalet vända sig till domstol eller exekutionsmyndighet för att på 

så sätt tvinga motparten att följa avtalet.39 Ett avtal kan heller inte ensidigt ändras. Om någon 

part vill ändra avtalet är det att anse som ett nytt anbud enligt 4 § AvtL.  

 

Avtalsfrihet. Avtalsfriheten innebär att var och en har frihet att själv välja om ett avtal ska ingås 

och i sådana fall med vilken motpart avtalet ska ingås.40 Dessutom har man rätt att välja vad 

man ska avtala om, hur avtalets innehåll ska utformas och om avtalet ska ingås muntligt eller 

skriftligt.41 Det finns dock flera undantag till principen, eftersom det i vissa situationer finns ett 

skyddsintresse mot oförmånliga avtalsvillkor.42 Exempel på undantag från avtalsfriheten är 

kontraheringsplikten, som innebär en skyldighet ett acceptera en begäran om avtal. Det finns 

även regler inom offentlig upphandling som bland annat innebär att man inte själv kan välja sin 

motpart. Avtalsfriheten kan även inskränkas genom tvingande lagstiftning som kan göra så att 

parterna inte fritt kan råda över avtalsinnehållet.43 Avtalsfriheten kan sägas vara en första 

förutsättning för att ett avtal ska kunna komma till stånd. Parternas fria vilja skapar avtalet.44 

Principen om avtalsfrihet fick en stark ställning i samband med införandet av AvtL. Parterna 

skulle själv välja med vem och om vad de skulle avtala, samt att de blev bundna av detta.45 

 

Skyddsprincipen. Skyddsprincipen skyddar parternas intressen i avtalsförhållandet. Principen 

skyddar parterna i förhållande till såväl varandra som i förhållande till en tredje part som har 

intresse i avtalsförhållandet. Skyddsprincipen har inget exakt innehåll.46 Det finns flera olika 

skyddsregler inom avtalsrätten, där de ursprungliga är reglerna i form av till exempel svek, 

ocker, tvång, förklaringsmisstag och om omständigheter som strider mot tro och heder. 47 

                                                
37 Adlercreutz & Mulder, 2017, s. 17.  
38 Taxell, 1997, s. 39. 
39 Adlercreutz & Mulder, 2017, s. 17 
40 Ramberg, 2018, s. 89. 
41 Adlercreutz & Mulder, 2017, s. 14; Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, 2016, s. 80. 
42 Ramberg, 2018, s. 89. 
43 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, 2016, s. 80–81. 
44 Johansson, 2013, s. 668.  
45 Svensson, 2012, s. 175. 
46 Taxell, 1997, s. 40.  
47 Svensson, 2012, s. 175. 
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Regeln om att skydda den svagare parten tillkom år 1976.48 Den regeln innebär kortfattat att 

lagstiftaren genom tvingande lagstiftning kan skydda den svagare parten i avtalsförhållandet, i 

den mån som inte den andra parten kan hävda båda sidors intressen med tillräcklig styrka.49 

Principen om att skydda den svagare parten framgår bland annat av 36 § AvtL och innebär 

enligt dess första stycke att avtalsvillkor som anses oskäliga får jämkas eller lämnas utan 

avseende och att i sådana fall ska, enligt paragrafens andra stycke, särskild hänsyn tas till den 

underlägsna parten i avtalsförhållandet.  

 

2.2 Slutande av avtal 

Det följer av AvtL att det krävs två rättshandlingar för att ett avtal ska anses ha kommit till 

stånd. Dessa handlingar kallas, som framgått, för anbud och accept.50 Avtalet anses därefter 

fullbordat, så länge det inte krävs något ytterligare för att avtalet ska anses vara bindande.51 Det 

kan t.ex. vara ett formkrav som i 9 § LOA där det framgår att en uppsägning från arbetsgivarens 

sida ska vara skriftlig för att vara giltig. Det krävs även att handlingarna har liknande innehåll 

för att ett avtal ska ha kommit till stånd.52 Detta kallas för anbud-accept-modellen.53 Första 

kapitlet i AvtL är dispositivt och därför kan avtalsparterna själva komma överens om när 

bundenhet inträffar, det kan till exempel vara när båda parter undertecknat avtalet. Ett muntligt 

avtal kan leda till bevisproblematik och tvist om huruvida ett avtal har kommit till stånd eller 

inte.54 I vissa fall kan det krävas särskild form för att ett avtal ska anses giltigt, till exempel 

måste kollektivavtal och avtal om fastighetsköp vara skriftliga.55  

 

Många avtal kommer till stånd genom att parterna enar sig, antingen muntligt eller skriftligt 

utan att det går att säga vilken av parterna som lämnat anbud och vilken som lämnat accept, det 

handlar ofta om kompromisser. Anbudet och accepten kan även ersättas av antingen 

realhandlande, konkludent handlande eller parts passivitet. I vissa fall kan det även vara av 

betydelse att skilja på vad som i avtalsförhandlingar är att anse som preliminärer, det vill säga 

handlingar som inte är bindande, och vad som är parternas faktiska viljeförklaringar.56  

                                                
48 Prop. 1975/76:81, s. 10–11. 
49 Adlercreutz & Mulder, 2017, s. 19.  
50 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, 2016, s. 78. 
51 Adlercreutz & Mulder, 2017, s. 33. 
52 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, 2016, s. 78. 
53 Adlercreutz & Mulder, 2017, s. 33; Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, 2016, s. 78; se även 1 § AvtL. 
54 Adlercreutz & Mulder, 2017, s. 34; Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, 2016, s. 80. 
55 Adlercreutz & Mulder, 2017, s. 35. 
56 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, 2016, s. 80. 
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Utmärkande för att ett anbud ska vara bindande och kunna utgöra avtalsinnehåll är att det krävs 

en bestämd adressat till vem anbudet är riktat och att anbudet är utformat så att det direkt kan 

utgöra avtalsinnehåll om mottagaren vill acceptera det. Det föreligger en viss återkallelserätt, 

dock kan denna inte utnyttjas när en accept redan skett. Enligt 9 § AvtL är erbjudanden som 

riktas till allmänheten i form av exempelvis annonser och skyltning inte att anse som anbud, de 

kan däremot kallas utbud. Utbuden kan dock inte anses som rättshandlingar, men kan få 

betydelse i form av preliminärer när avtalsinnehåll ska fastställas.57  

 

Avtals ingående kan baseras på två olika principer, kontraktsprincipen och löftesprincipen, i 

Sverige gäller löftesprincipen. 58  Ett av syftena med AvtL var att fastslå att den svenska 

avtalsrätten ska bygga på just löftesprincipen. Principen kan utläsas av 7 § AvtL e contrario. I 

paragrafen framkommer att en återkallelse är ogiltig om den kommer till mottagarens 

kännedom senare än anbudet, vilket innebär att återkallelse måste ske innan eller samtidigt som 

anbudet kommer fram till mottagaren. I motiven till AvtL framgår att det är viktigt att 

mottagaren av ett anbud som sker genom brev eller telegram har en viss tid på sig att överväga 

om han vill ingå avtal eller inte. Mottagaren ska kunna förlita sig på att anbudet står kvar och 

inte återkallas under den tid han vill undersöka om han vill acceptera anbudet. Detta är ett 

uttryck för löftesprincipen.59  

 

Under acceptfristen är anbudsgivaren enligt 2–3 §§ AvtL ensidigt bunden av sitt anbud och 

anbudet kan enligt 7 § AvtL endast återkallas så länge anbudstagaren inte har tagit del av 

anbudet. Accepten ska enligt 4 § AvtL nå anbudsgivaren inom en acceptfrist. Om detta inte sker 

eller om accepten inte är att se som en samstämmig viljeförklaring så blir accepten enligt 6 § 

AvtL att anse som ett nytt anbud, vilket brukar benämnas som en oren accept. Därefter 

ankommer det på den ursprungliga anbudsgivaren att ta ställning till om han vill lämna en 

accept på det nya anbudet eller inte. Om han väljer att acceptera anbudet så kommer det nya 

anbudet/den orena accepten att utgöra avtalsinnehåll.60 

 

Oren accept regleras som sagt i 6 § AvtL och beskrivs som ett svar som accepterar anbudet men 

med ett förbehåll som inte stämmer överens med det ursprungliga anbudet. Huvudprincipen är 

att en oren accept inte kan leda till att ett avtal kommer till stånd, detta eftersom det för att ett 

                                                
57 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, 2016, s. 90–91.  
58 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, 2016, s. 87–88. 
59 SOU 1915:1 s. 38; Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, 2016, s. 88. 
60 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, 2016, s. 87. 
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avtal ska anses ingånget krävs två liknande viljeförklaringar.61 Två lika viljeförklaringar finns 

inte vid en oren accept, utan en oren accept blir att anse som ett nytt anbud som den ursprungliga 

anbudsgivaren sedan kan välja om han vill acceptera eller inte.62 Det svåra är att avgöra när en 

accept är att anse som oren, varje ändring och tillägg i det ursprungliga anbudet innebär inte att 

accepten ska anses vara oren. Det kan till exempel vara i fall där acceptgivaren anses ha fog att 

inom en viss ram kunna bestämma exempelvis kvantitet eller leveransdatum för att detta inte 

står angivet i anbudet. Anbudsgivaren kan då bli bunden av detta om han inte reklamerar och 

därmed inte vill godta tillägget i anbudet.63  

 

Anbudsgivarens bundenhet är begränsad till den så kallade acceptfristen. Om anbudsgivaren 

inte får ett svar i form av en accept under denna tid så faller anbudet och anbudsgivaren är inte 

längre bunden av sitt anbud och anbudet kan inte längre läggas till grund för en accept. Hur 

lång acceptfristen är brukar vanligtvis framgå av anbudet, däri kan även vissa formkrav finnas, 

till exempel på vilket sätt accepten ska ges. Om detta inte framgår så måste anbudet tolkas enligt 

allmänna avtalsrättsliga principer. I 2 § AvtL finns riktlinjer för fastställande av acceptfristen. 

Reglerna i 2 § AvtL kan dock åsidosättas om anbudsgivaren lagt en annan innebörd i begreppen 

han använt än vad lagstiftaren har gjort. Muntliga anbud ska enligt 3 § 2 st. AvtL antas 

omedelbart under pågående kontakt. Det finns dock undantag där till exempel en kund kan få 

en vara reserverad under en viss tid under den han ska bestämma sig. Det har då utfärdats en 

längre acceptfrist.64 

 

Om accepten kommer till anbudsgivaren efter acceptfristens utgång ska accepten betraktas som 

ett nytt anbud och den ursprungliga anbudsgivaren är således inte längre bunden, vilket framgår 

av 4 § 1 st. AvtL. Det krävs en accept från den ursprungliga anbudsgivaren för att ett avtal ska 

komma till stånd. Acceptfristen är i sådant fall knapp då innehållet i den försenade accepten 

antas överensstämma med det ursprungliga anbudet. Det finns dock fall då en försenad accept 

ändå leder till ett bindande avtal. Dessa framgår av 4 § 2 st. AvtL och är (1) att acceptgivaren 

utgår från att han avgett accepten i tid, acceptgivaren är således i subjektivt god tro, (2) 

anbudsgivaren måste ha insett att acceptgivaren varit i god tro, om han är medveten om att det 

skett ett misstag är han i ond tro, (3) anbudsgivaren inte meddelar acceptgivaren om att accepten 

inkommit för sent och att han inte vill godta den.65 

                                                
61 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, 2016, s. 97–99; Adlercreutz & Mulder, 2017, s. 40. 
62 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, 2016, s. 99. 
63 Adlercreutz & Mulder, 2017, s. 41.  
64 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, 2016, s. 91–93.  
65 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, 2016, s. 95–96. 
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2.3 Anställningsavtalet 

Det avtal som uppkommer mellan arbetsgivare och arbetstagare när det finns en gemensam 

viljeförklaring att ingå avtal kallas för anställningsavtal. 66  Inom arbetsrätten och för 

anställningsavtalet gäller grundläggande förmögenhetsrättsliga regler i form av till exempel 

AvtL, dock endast om inte bruk och sedvänja talar i annan riktning. Det finns även en del 

särskilda regler vid ingående av anställningsavtal vilket gör att anbud-accept-modellen inte 

alltid följs fullt ut. AD har heller inte tillämpat AvtL:s ogiltighetsgrunder på ingångna 

anställningsavtal. Arbetstagarens intresse att behålla sin anställning i en situation där 

arbetsgivaren vill avsluta anställningen ska alltid beaktas.67  

 

De arbetsrättsliga reglerna är till största delen tvingande och tillämpas i princip endast mellan 

arbetstagare och arbetsgivare. För andra avtal som handlar om att prestera arbete gäller 

motsatsen, i dessa fall råder avtalsfrihet. Det är arbetstagarbegreppet som är utmärkande och 

som skiljer arbetsrättens tvingande skyddsregler från de områden där avtalsfrihet råder. Några 

skillnader mellan ett anställningsavtal och ett uppdragsavtal är att arbetstagaren genom ett 

anställningsavtal ställer sin arbetskraft till förfogande under längre tid och ofta utan 

tidsbegränsning. Vid uppdragsförhållanden går ofta avtalet ut på att en viss prestation eller ett 

visst resultat ska ske.68 

 

Historiskt sett har ett anställningsavtal betraktats som ett realavtal och parterna ansågs tidigare 

inte bundna förrän tillträdesdagen. I anställningsavtalet finns fortfarande till viss del spår kvar 

av realavtal då det till exempel är lättare för parterna att bryta ett löfte om anställning än att 

avbryta ett redan pågående prestationsutbyte.69 Anställningsavtalet brukar idag kategoriseras 

som ett konsensualavtal och det är därmed tillräckligt att parterna är överens för att ett avtal ska 

komma till stånd, oavsett om detta endast sker muntligt. Det finns dock 

skadeståndssanktionerade ordningsföreskrifter som kräver att det upprättas anställningsbevis 

eller att arbetsgivaren informerar om anställningsvillkoren på annat sätt. 70  Kollektivavtal 

innehåller ofta en klausul om att anställningsavtal ska ingås skriftligen, en sådan klausul är att 

se som en ordningsföreskrift och inte ett villkor för avtalsslut, detta eftersom en anställning kan 

komma till stånd i alla fall, i vissa fall helt formlöst. Det finns tre olika sätt för att 

                                                
66 Källström & Malmberg, 2016, s. 23. 
67 Källström & Malmberg, 2016, s. 69.  
68 Källström & Malmberg, 2016, s. 23. 
69 Källström & Malmberg, 2016, s. 115.   
70 Glavå & Hansson, 2016, s. 230. 
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avtalsbundenhet i ett anställningsförhållande ska komma till stånd.71 Dessa är genom AvtL:s 

anbud-accept-modell och därigenom samstämmiga viljeförklaringar. Ett anställningsavtal kan 

också komma till stånd genom konkludent handlande, det vill säga genom att parterna handlar 

som om ett avtal har kommit till stånd.72 Det tredje och sista sättet är genom vårdslöst handlande 

av arbetsgivaren i en anställningssituation, i det fallet ska den arbetssökande på grund av 

arbetsgivarens handlande med fog uppfattat det som att en anställning kommit till stånd.73 I fall 

där kontakterna varit väldigt omfattande mellan arbetsgivaren och den arbetssökande måste 

arbetsgivaren klargöra att en anställning inte kommit till stånd. Om arbetsgivaren inte gör detta, 

utan är passiv, leder det till att arbetsgivaren blir avtalsrättsligt bunden.74 Att exakt klargöra en 

tidpunkt för när detta ska ske är dock svårt och det är arbetstagaren som har bevisbördan i en 

sådan situation.75 

 

De vanliga formerna för ett anställningsavtals upphörande är genom uppsägning från antingen 

arbetsgivarens eller arbetstagarens sida eller genom att arbetsgivaren avskedar arbetstagaren. 

Det finns dock situationer där AvtL:s ogiltighetsgrunder kan tillämpas och inom arbetsrätten 

kan man tala om hävning av anställningsavtal med stöd av 30 eller 33 §§ AvtL. Oavsett om det 

är fråga om hävning av anställningsavtal eller ett avskedande så upphör anställningen 

omedelbart, rättsverkningarna är således likadana. I en situation där arbetsgivaren häver ett 

avtal och domstolen senare finner att det var en ogiltig hävning så är det fråga om ett olaga 

avskedande och arbetsgivaren kan då bli skadeståndsskyldig.76 Om det är möjligt att häva ett 

anställningsavtal genom 30 eller 33 §§ AvtL är det också möjligt för arbetsgivaren att avskeda 

arbetstagaren. Det är inte alltid nödvändigt att ta ställning till vilket regelsystem som ska 

tillämpas.77 För att det ska vara fråga om ett sådant svikligt beteende som krävs för att 30 § 

AvtL ska vara tillämplig ska arbetstagaren undanhålla information som hade varit av sådan 

betydelse för anställningsavtalet att det skulle ha utgjort saklig grund för uppsägning. Att inte 

lämna uppgifter om t.ex. kriminalitet, som inte har betydelse för utförandet av de aktuella 

arbetsuppgifterna kan normalt inte anses som svikligt beteende.78  

 

Arbetstagaren har en upplysningsplikt, och omfattningen av den är att det för tillämpning av 30 

och 33 §§ AvtL krävs att den arbetssökande har vetskap om omständigheterna, att arbetsgivaren 

                                                
71 Källström & Malmberg, 2016, s. 114. 
72 Källström & Malmberg, 2016, s. 114; AD 1999 nr 5. 
73 Källström & Malmberg, 2016, s. 114. 
74 Källström & Malmberg, 2016, s. 114; AD 2003 nr 105 och AD 1981 nr 131. 
75 Källström & Malmberg, 2016, s. 114–115; AD 1986 nr 24. 
76 Malmberg, 2000, s. 639. 
77 Malmberg, 2000, s. 639; AD 1997 nr 36. 
78 AD 2000 nr 81. 
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saknat kunskap om omständigheterna och att omständigheterna skulle vara av betydelse för 

huruvida arbetsgivaren skulle ha ingått avtal med den arbetssökande, samt att den 

arbetssökande varit i ond tro. Dessutom krävs att förtigandet varit svikligt eller eljest otillbörligt 

på ett sätt att det är rimligt att ålägga den arbetssökande en upplysningsplikt.79 I ett fall där en 

busschaufför som tidigare varit dömd för förmögenhetsbrott lämnade vilseledande uppgifter 

om sin tidigare brottslighet menade AD att det var befogat att ha uppfattningen att det inte är 

lämpligt att anställa en person med den bakgrund som busschauffören hade. Detta då 

busschauffören självständigt skulle ansvara för egen kassa. AD menade att det var berättigat att 

arbetsgivaren omedelbart skiljde bussföraren från sin anställning. De felaktiga upplysningarna 

var av så stor vikt att de avgjorde att han överhuvudtaget anställdes.80 Det finns också fall som 

behandlar en arbetsgivares rätt att häva anställningen om den arbetssökande inte uppfyller 

arbetsgivarens uppställda krav på anställningen. En arbetsgivare kan ställa upp villkor för att 

ett anställningsavtal ska ingås, t.ex. krav på att den anställde ska ha egen bil. Ett sådant krav är 

dock inte i sig tillräcklig grund för att häva anställningsavtalet om den arbetssökande inte 

uppfyller det och heller inte upplyser arbetsgivaren om det, under förutsättning att arbetstagaren 

ändå kan utföra arbetet på ett fullgott sätt. I sådana fall har AD menat att om arbetet ändå kan 

utföras fullgott så är kravet inte ett så väsentligt inslag i anställningsavtalet att det kan innebära 

en rätt att häva anställningsavtalet.81 

 
  

                                                
79 Malmberg, 2000, s. 643. 
80 AD 1980 nr 89. 
81 AD 1985 nr 29. 
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3 Anställningsskydd och verksamhetsrelaterade 
uppsägningar 

I detta avsnitt återfinns en presentation om allmänt anställningsskydd, vad arbetsbrist är och 

vilka krav som finns på arbetsgivaren i en sådan situation, t.ex. i form av omplacering och 

turordning. Därefter kommer en redogörelse för vad som rättsligt gäller när en arbetsgivare 

önskar minska en arbetstagares sysselsättningsgrad på grund av arbetsbrist.  

 

3.1 Allmänt om arbetstagares skydd av anställningen 

LAS stiftades i sin nuvarande form på åttiotalet, men införlivades för första gången redan år 

1974. I och med 1974 års lagstiftning avskaffades arbetsgivarens rätt att fritt säga upp 

anställningsavtal.82  I lagen finns regler om såväl anställningsavtal som uppsägningar. Den 

gemensamma nämnaren är att syftet med lagen just är att skydda arbetstagaren.83 Genom AD:s 

omfattande praxis kan dock anställningsskyddet i vissa avseenden anses ha urholkats, detta 

främst i form av reglerna om turordning och omplacering då arbetsgivaren fått allt större frihet 

att bestämma i dessa situationer vid en verksamhetsförändring.84 Ett av LAS ändamål är att 

skydda anställningen för arbetstagaren så att denne inte kan utsättas för obefogade 

uppsägningar, lagen avser inte att skydda arbetstagarens befattning eller lön.85 Lagen bygger på 

att det föreligger en viktig åtskillnad mellan en tillsvidareanställning och en tidsbegränsad 

anställning.86 Ett viktigt villkor för att arbetstagare ska komma i åtnjutande av det skydd som 

LAS ska ge vid omplaceringar, arbetsbrist och företrädesrätt till återanställning är att 

arbetstagaren uppfyller de krav på tillräckliga kvalifikationer för de kvarvarande 

anställningarna i arbetsgivarens verksamhet.87 

 

Enligt motiven till LAS är huvudprincipen att arbetstagare ska ha ett rättsligt skydd för sin 

anställning, detta genom att det krävs saklig grund för uppsägning och att uppsägningar på 

grund av verksamhetsskäl ska ske i turordning. Tanken är att det rättsliga skyddet även ska 

upprätthållas genom uppsägningstid, uppsägningslön, företrädesrätt till återanställning/högre 

sysselsättningsgrad och att avskedande endast får ske i undantagsfall. De grundläggande regler 

som ska skydda arbetstagarna är tvingande, på vissa punkter kan dock annat ha avtalats i 

                                                
82 Sigeman & Sjödin, 2017, s. 180. 
83 Lunning & Toijer, 2016, s. 16. 
84 Hamskär, LAS är varken monster eller ängel 01/2010, i Lag & Avtal, 2010. 
85 Lunning & Toijer, 2016, s. 235 och 325. 
86 Sigeman & Sjödin, 2018, s. 180. 
87 Källström & Malmberg, 2016, s. 154. 
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kollektivavtal.88 LAS har även en socialt skyddande funktion. Redan i förarbetena framgår att 

en central del av lagen ska vara att skydda sjuka och äldre arbetstagare från att slås ut ur 

arbetslivet.89 I förarbetena nämns det också att det inte går att nå balans på arbetsmarknaden 

om arbetsgivaren enbart rekryterar och behåller arbetskraft som presterar bra och att samhället 

sedan får ta hand om de arbetstagare som inte håller de ställda kraven på prestation.90 I de tidiga 

förarbetsuttalandena ansågs även äldre arbetstagare som friställs ha svårare att få ett nytt arbete. 

Två anledningar till detta var att äldre personer oftare ansågs ha en större anknytning till en viss 

ort och det var svårare för dem att konkurrera med de yngre arbetstagarna med nyare 

utbildningar. Ett av målen med LAS var att försöka förhindra att det skulle bli separerade 

arbetsmarknader, en för yngre och välutbildade arbetstagare och en för äldre arbetstagare och 

arbetstagare som är sjuka, handikappade eller lågutbildade.91 Detta skydd framgår i lagen bland 

annat av att det finns ett skydd mot uppsägning på grund av personliga skäl, där det krävs 

mycket för att till exempel säga upp en sjuk arbetstagare. 92  Det framgår även av 

turordningsreglerna där tanken är att en arbetstagare med längre anställningstid inte kan sägas 

upp före en arbetstagare med kortare anställningstid. Detta skyddar framförallt äldre 

arbetstagare som varit på en arbetsplats under en längre tid, se 22 § LAS.93 En arbetstagare med 

längre anställningstid har även längre uppsägningstid, vilket också särskild kan gynna äldre 

arbetstagare, se 11 § 2 st. LAS.  

 

Behovet av en trygg anställning för arbetstagare har erkänts såväl nationellt som internationellt, 

det finns skydd för anställning i alla EU-länder, även om innehållet skiljer sig åt. I jämförelse 

med andra länder anses Sverige ha ett starkt anställningsskydd vad gäller uppsägning på grund 

av personliga skäl, men ett relativt svagt vad gäller uppsägningar på grund av arbetsbrist.94 

Förutom att en tillsvidareanställning innebär trygghet för arbetstagaren så handlar även 

arbetsmarknadspolitiken mycket om hög sysselsättningsnivå och det är även positivt för 

samhällets tillväxt om så många som möjligt har en hög sysselsättningsgrad.95 Anställningen är 

en samarbetsform som leder till att de mänskliga resurserna i samhället utnyttjas, samtidigt som 

den enskilde får ekonomisk trygghet. Full sysselsättning är en social målsättning och utgör 

grund för bland annat internationell ekonomisk samverkan.96 En majoritet av de som inte 

                                                
88 Prop. 1981/82:71, s. 31. 
89 Prop. 1973:129, s. 111. 
90 Prop. 1973:129, s. 384. 
91 Prop. 1973:129, s. 126. 
92 Källström & Malmberg, 2016, s. 136. 
93 Sigeman & Sjödin, 2018, s. 188. 
94 Källström & Malmberg, 2016, s. 135. 
95 Ulander-Wänman, 2008, s. 25. 
96 Källström & Malmberg, 2016, s. 19. 
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arbetar heltid är kvinnor och att arbeta deltid är inte alltid självvalt. Deltidsanställda har enligt 

25 a § LAS företrädesrätt till anställningar med högre sysselsättningsgrad och det gäller såväl 

visstidsanställda som tillsvidareanställda. Arbetstagaren måste ha tillräckliga kvalifikationer 

för att erbjudas anställningen med högre sysselsättningsgrad, arbetstagaren måste också själv 

ha anmält sitt intresse. Bestämmelsen trädde i kraft år 1997 på grund av att det visade sig att 

framförallt deltidsarbetande kvinnor som önskade gå upp i heltidssysselsättning inte erbjöds att 

göra det när det hos arbetsgivaren fanns lediga heltidstjänster. En annan anledning till 

bestämmelsen var att det skedde en begränsning av att fylla ut sin inkomst med 

arbetslöshetsersättning.97 

    

Anställningsskyddet anses kunna ge anställda en mer självständig och värdig ställning på 

arbetsplatsen. En tillsvidareanställning ger skydd för arbetstagaren mot osakliga och 

godtyckliga uppsägningar och lagen bygger på synsättet att tillsvidareanställning ska vara den 

huvudsakliga anställningsformen.98 Skyddet mot godtyckliga uppsägningar finns för att en 

arbetstagare inte utan objektiva skäl ska kunna förlora arbetet och således ställas utanför den 

sociala gemenskapen och den personliga utvecklingen som ett arbete ger.99 Regeln om att 

tillsvidareanställning ska vara huvudregeln ger ekonomisk trygghet för den anställde och 

möjlighet för denne att planera sitt liv utanför arbetet.100 Tidsbegränsade anställningar anses 

ofta ha en underlägsen ställning gentemot tillsvidareanställningar. Det finns dock en stor 

skillnad mellan kortvariga och långvariga tidsbegränsade anställningar. Detta eftersom en 

avtalad lång tidsbegränsad anställning ofta åtnjuter ett större skydd än en tillsvidareanställning 

vid till exempel arbetsbrist, då tillsvidareanställningen kan sägas upp på denna grund medan en 

tidsbegränsad anställning i regel inte kan sägas upp i en sådan situation.101  

 

Det finns en annan viktig funktion med LAS, vilken är intresset av ekonomisk effektivitet. Detta 

kommer bland annat till uttryck genom att arbetsbrist utgör saklig grund för uppsägning och att 

LAS inte kan användas som ett verktyg för att ”rädda jobben” i företag som är 

nedläggningshotade. Effektiv drift kommer även till uttryck i att det vid rätt till företräde till 

fortsatt anställning eller återanställning krävs tillräckliga kvalifikationer, samt att arbetsgivaren 

i små företag kan få göra undantag vid turordning, och till exempel undanta nyckelpersoner för 

företaget. Lagen har även en medbestämmandefunktion där flera av lagens regler strävar till att 

                                                
97 Glavå & Hansson, 2016, s. 273–274. 
98 Sigeman & Sjödin, 2018, s. 180–181. 
99 Källström & Malmberg, 2016, s. 136. 
100 Sigeman & Sjödin, 2018, s. 181–182. 
101 Lunning & Toijer, 2016, s. 171. 
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stärka det fackliga inflytandet i frågor som sammanhänger med anställningsskyddet, detta 

kommer bland annat till uttryck i reglerna om information och förhandling som ska iakttas vid 

uppsägningar och i samband med tidsbegränsade anställningar.102 

 

Mot bakgrund av uppsatsämnet så ses 7 och 22 §§ främst viktiga för skyddet av omreglering 

av anställning som föranleds av att det råder arbetsbrist i företaget. För att få en förståelse för 

det skydd en arbetstagare har för sin anställning vid verksamhetsrelaterade förändringar är 

arbetsgivarens företagsledningsrätt och arbetsgivarens omplaceringsskyldighet enligt 7 och 22 

§§ LAS av särskilt intresse. 

 

3.2 Arbetsbrist som uppsägningsorsak 

Verksamhetsrelaterade uppsägningar är uppsägningar som beror på arbetsgivarens 

bedömningar som denne gör i kraft av företagsledningsrätten och är av ekonomisk, 

organisatorisk eller därmed jämförbar natur.103 I 7 § LAS framgår att en uppsägning kan 

grundas på arbetsbrist. Arbetsbrist är ett lagtekniskt begrepp som lagstiftaren utgått från att alla 

uppsägningsfall ska passa in under, om de inte härrör till personliga skäl. Arbetsbrist föreligger 

inte bara i fall där det direkt är brist på arbetsuppgifter utan även på grund av andra 

organisatoriska skäl där t.ex. långsiktiga åtgärder leder till att arbetstagaren inte kan fortsätta 

med tidigare arbetsuppgifter. Det kan även vara fråga om situationer där det inte är brist på 

arbete i organisationen, men brist på sådant arbete som anställningsavtalet bygger på, det kan 

till exempel vara i fall där det krävs en heltidstjänst men där det är nödvändigt med ett 

deltidsarbete för den arbetstagare som har tjänsten. Det rör sig även om arbetsbrist i fall där 

fysiska personer ersätts av maskiner.104 Termen arbetsbrist används för att beskriva denna 

uppsägningsform, det behöver dock som sagt inte alltid vara fråga om just avsaknad av 

arbetsuppgifter utan det kan vara andra skäl som härrör till verksamhetens organisation eller 

ekonomi. Arbetsbrist är i princip saklig grund för uppsägning.105 Domstolarna överprövar i 

regel inte arbetsgivarens bedömning om verksamheten som leder till personalinskränkningar 

om detta har skett på ett seriöst sätt.106 Företagsledningsrätten inskränks till viss del genom 

skyddslagstiftningen i form av 7 § och 22 § LAS. För att en uppsägning ska vara giltig så krävs 

det att den är sakligt grundad, detta framgår av 7 § 1 st. LAS. Detta gäller både vid uppsägning 

på grund av arbetsbrist och personliga skäl. Om uppsägningen inte är sakligt grundad så blir 

                                                
102 Källström & Malmberg, 2016, s. 137. 
103 Sigeman & Sjödin, 2018, s. 187. 
104 Lunning & Toijer, 2016, s. 470–471. 
105 Sigeman & Sjödin, 2018, s. 187. 
106 Sigeman & Sjödin, 2018, s. 187; AD 1984 nr 26 & AD 1997 nr 121. 
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den inte automatiskt ogiltig utan det krävs att den ogiltigförklaras av domstol eller att parterna 

kommer överens genom förlikning.107  

 

Det saknas en precisering av begreppet saklig grund i lagtexten, detta förklaras i förarbetena 

med att situationerna i arbetslivet växlar.108 Reglerna om saklig grund har karaktär av att vara 

en avvägningsnorm.109 Detta kan framförallt ses i motiven till lagstiftningen där det uttalats att 

begreppet saklig grund inte närmare bör preciseras i lagtexten då det kan variera från fall till 

fall. Vad som är att anse som saklig grund för uppsägning kan t.ex. bero på den specifika 

arbetsplatsen eller anställningsavtalet, hänsyn måste alltid tas till de särskilda omständigheterna 

i det enskilda fallet.110 Även om begreppet inte är preciserat så finns dock bestämmelser i 7 § 

LAS som sätter riktlinjer för vad som krävs eller accepteras vid uppsägningar av arbetstagare.111 

Detta i form av att arbetsgivaren, när det är skäligt, har en skyldighet att undersöka 

möjligheterna till omplacering innan en uppsägning kan anses vara sakligt grundad, se 7 § 2 st. 

LAS. Det syns även i regeln om att företagsöverlåtelse i sig inte utgör saklig grund för 

uppsägning, se 7 § 3 st. LAS.112 

 

Hänsyn ska vid saklig-grund-prövningen tas till omständigheter som härrör till det enskilda 

fallet, det finns vissa omständigheter som alltid brukar prövas och dessa är bland annat 

arbetsplatsens storlek och arbetstagarens ställning på arbetsplatsen.113 I förarbetena har det 

framkommit att små företag kan anses ha fog för uppsägning i situationer där ett större företag 

inte skulle ha det förrän de vidtagit ytterligare åtgärder.114 Vissa rimlighetshänsyn ska kunna 

vägas in av domstolen i bedömningen om en uppsägning ska anses vara sakligt grundad.115 

Arbetstagarens ställning på arbetsplatsen eller anställningens beskaffenhet är också faktorer 

som inverkar när saklig-grund-bedömningen ska göras.116 Detsamma gäller anställningstidens 

längd och där gäller att den som varit anställd under endast en kort tid inte kan göra anspråk på 

samma mått av anställningsskydd som den som har varit anställd i flera år hos arbetsgivaren.117  

 

                                                
107 Lunning & Toijer, 2016, s. 324–325. 
108 Prop. 1973:129, s. 118 f. 
109 Glavå & Hansson, 2016, s. 399. 
110 Prop. 1973:129, s. 118–120. 
111 Lunning & Toijer, 2016, s. 327. 
112 Glavå & Hansson, 2016, s. 401. 
113 Lunning & Toijer, 2016, s. 336. 
114 Prop. 1973:129, s. 125. 
115 Prop. 1981/82:71 s. 71 f.  
116 Lunning & Toijer, 2016, s. 337. 
117 Lunning & Toijer, 2016, s. 345. 
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3.3 Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet enligt 7 § LAS 

Arbetsgivaren har en skyldighet att vidta omplacering om det är möjligt. I rättspraxis har det 

framgått att en uppsägning bör vara den sista utvägen vid en arbetsbristsituation och att det 

endast är aktuellt när alla andra möjligheter för att undvika en uppsägning har uttömts. Det 

krävs att arbetsgivaren varit noggrann och ansträngt sig i sin undersökning. Skyldigheten är 

dock begränsad till lediga arbeten och sådana arbeten som arbetstagaren har tillräckliga 

kvalifikationer för.118 Omplaceringsskyldigheten finns i 7 § 2 st. LAS där det framgår att saklig 

grund inte föreligger ”om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat 

arbete hos sig”. Bestämmelsen har två delmoment, det ska vara både skäligt och möjligt för 

arbetsgivaren att omplacera. Vad som avses med det första delmomentet, att det ska vara skäligt 

att omplacera, är att det finns ett problem som gör att det är av intresse att omplacera och att 

problemet sedan löser sig genom att omplacering sker. Det ska också vara rimligt att ålägga 

arbetsgivaren skyldigheten att omplacera, det är t.ex. inte skäligt att arbetsgivaren ska 

omplacera en arbetstagare som har misskött sig så allvarligt att det kan vara grund för avsked. 

Arbetstagaren måste också ha tillräckliga kvalifikationer för de lediga arbeten som finns, det 

ska inte krävas att arbetstagaren omskolas för det nya arbetet. Däremot är det skäligt att 

arbetstagaren får viss upplärning om de allmänna och grundläggande kvalifikationerna för 

anställningen har uppnåtts. Det andra delmomentet, att det ska vara möjligt att omplacera, 

innebär att det hos arbetsgivaren ska finnas ett ledigt arbete tillgängligt. Arbetsgivaren har ingen 

skyldighet att skapa nya befattningar, men kan till viss del vara skyldig att organisera sin 

verksamhet så att uppsägningar kan undvikas. Arbetsgivaren har också en omfattande 

undersökningsplikt för att hitta möjliga omplaceringstillfällen.119  

 

Redan i förarbetena till LAS framgår att arbetsgivarens omplaceringsskyldighet i första hand 

avser omplacering inom ramen för arbetstagarens anställning, dvs. arbete på samma arbetsplats 

eller företagsenhet som tidigare. Om detta inte är möjligt bör arbetsgivaren försöka erbjuda 

arbetstagaren en annan anställning hos sig.120 De riktlinjer som uppställts i förarbetena har 

sedan utvecklats i rättspraxis och AD har slagit fast att det inte finns någon skyldighet för 

arbetsgivaren att inrätta eller skapa en ny tjänst, det faller utanför omplaceringsskyldigheten.121 

Arbetsgivaren är som sagt dock skyldig att göra en omplaceringsutredning tillräckligt noggrant. 

Rättspraxis har även visat att det vid en driftsinskränkning hos en stor arbetsgivare bör finnas 

                                                
118 AD 2000 nr 69. 
119 Glavå & Hansson, 2016, 402−405. 
120 Prop. 1973:129, s. 121 f.  
121 AD 1997 nr 98. 
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möjlighet för arbetsgivaren att bereda åtminstone ett antal arbetstagare ett annat arbete hos sig. 

AD menade att arbetsgivaren åtminstone i enkla former ska undersöka och pröva 

omplaceringsmöjligheterna för om arbetstagare kan utföra annat arbete hos arbetsgivaren före 

uppsägningar sker. Att arbetstagarna i det aktuella målet inte blivit omplacerade ansåg 

domstolen bero på att arbetsgivaren inte utrett saken i tillräcklig grad före uppsägningarna.122  

 

Om en arbetsgivare underlåter att göra en omplaceringsutredning eller om det är oklart huruvida 

omplacering kunnat ske så bör det normalt anses att arbetsgivaren inte utfört sin 

omplaceringsskyldighet. Arbetstagaren kan dock ha viss bevisbörda gällande vilka lediga 

arbeten som arbetsgivaren borde ha erbjudit den anställda.123 När det gäller kvalifikationskrav 

så är arbetsgivaren skyldig att noggrant utreda detta. AD har fastställt att arbetsgivaren har 

bevisbördan för de fall där han påstår att en arbetstagare saknar tillräckliga kvalifikationer, det 

ska även vara uppenbart att arbetstagaren inte kunnat uppnå kvalifikationskraven inom en 

rimlig upplärningstid.124 AD menar också att arbetstagaren uttryckligen ska ha erbjudits lediga 

arbeten och ha tagit ställning till omplaceringen för att arbetsgivarens omplaceringsskyldighet 

ska anses fullgjord. Om arbetstagaren avböjer erbjudandet har arbetstagaren fullgjort sina 

omplaceringsskyldigheter, så länge erbjudandet varit skäligt.125 För att en arbetsgivare ska 

kunna säga upp en arbetstagare som tackat nej till ett erbjudande om skälig omplacering och att 

arbetsgivaren genom detta erbjudande fullgjort sin omplaceringsskyldighet, krävs att det som 

föranlett erbjudandet utgjort saklig grund i och för sig. Det vill säga att om man bortser från 

omplaceringsskyldigheten så är uppsägningen sakligt grundad.126  

 

I ett avgörande har AD belyst problematiken med att LAS inte innehåller några regler om i 

vilken ordning reglerna om turordning och omplacering ska tillämpas. Målet rörde ett företag, 

som hade verksamhet på flera orter, som genomförde en driftsinskränkning i en av sina filialer. 

Samtliga anställda berördes och erbjöds omplacering till andra orter, alla utom två accepterade 

omplaceringarna. De arbetstagare som inte accepterade omplaceringen sades upp på grund av 

arbetsbrist. Omplaceringserbjudandena ansågs skäliga eftersom det enda som skilde 

anställningarna från varandra var orten och det var möjligt för arbetstagarna att dagpendla. 

Domstolen slog även fast att en arbetsgivare är skyldig att först utföra sin 

omplaceringsskyldighet enligt 7 § LAS innan han är skyldig att turordna arbetstagarna enligt 
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123 AD 1999 nr 24. 
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125 AD 2000 nr 76. 
126 Glavå & Hansson, 2016, s. 409. 
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22 § LAS. Arbetsgivaren är dock inte skyldig att vid omplacering enligt 7 § 2 st. LAS erbjuda 

de lediga arbeten som finns i turordning enligt 22 § LAS. Arbetsgivaren kan fördela de lediga 

arbeten som finns med utgångspunkt i hans bedömning om vad som är bäst för verksamheten, 

så länge detta inte strider mot god sed på arbetsmarknaden eller mot 

diskrimineringslagstiftningen.127  Avgörandet har bemötts av kritik och det har påståtts att 

reglerna tillämpas på fel sätt och i fel ordning, kritiker menar att om en arbetstagare tackar nej 

till ett skäligt omplaceringserbjudande så är visserligen omplaceringsskyldigheten fullgjord och 

uppsägning kan ske, men att turordningsreglerna i 22 § LAS ska iakttas i de fall där det rör sig 

om uppsägning på grund av arbetsbrist. Det framhålls att den rimliga lösningen i en situation 

som en sådan i målet borde vara att omplaceringserbjudanden erbjuds i turordning.128  

 

Domstolen har senare stått fast vid att omplacering inte behöver ske i turordning. 

Omständigheterna i ett mål från år 2011 var att ett företag skulle flytta en del av sin verksamhet 

från en ort till en annan. Arbetsgivaren lämnade omplaceringserbjudanden utifrån lämplighet 

och till skillnad från målet år 2009 fick inte alla arbetstagare ett erbjudande om omplacering, 

vissa arbetstagare sades således upp. Frågan i målet var huruvida arbetsgivaren är skyldig att 

lämna omplaceringserbjudanden i turordning i fall där arbetsgivaren omplacerar 

uppsägningshotade arbetstagare till ledigt arbete på annan ort, dvs. utanför en 

arbetsbristdrabbad turordningskrets. Domstolen menade, likt tidigare fall, att arbetsgivaren 

först är skyldig att omplacera arbetstagarna enligt 7 § LAS före han är skyldig att turordna dem 

enligt 22 § LAS. Arbetsgivaren är inte skyldig att erbjuda dessa omplaceringar i turordning utan 

kan fullgöra sin omplaceringsskyldighet med utgångspunkt i vad han finner är bäst för den 

fortsatta verksamheten.129  

 

Förutom att arbetsgivaren har en skyldighet att försöka omplacera arbetstagare så ska, som sagt, 

även erbjudandet om omplacering vara skäligt. Frågan om vad som är att anse som ett skäligt 

omplaceringserbjudande har dock inget självklart svar. AD har i sin rättspraxis konstaterat att 

ett omplaceringserbjudande som innebär förändringar eller försämringar i form av t.ex. 

inkomstminskning eller arbete på annan ort för arbetstagaren kan vara att anse som skäligt.130  

Det kan dock finnas gränser för vilka försämringar eller förändringar som anses godtagbara i 

det enskilda fallet, t.ex. ansågs en omplacering från Uppsala till Åre som oskälig då 
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arbetstagaren hade stark anknytning till Uppsala på grund av sin tilltagande ålder.131  Att ett 

omplaceringserbjudanden så långt som möjligt ska avse likvärdigt arbete, men att det kan vara 

skäligt att erbjuda arbete på annan ort har AD stått fast vid i senare rättspraxis. I målet var det 

dock fråga om en arbetstagare som hade hela sin familj på en ort och blev erbjuden en 

omplacering på en annan ort dit dagpendling inte var möjligt. AD menade att det inte var att 

anse som ett skäligt omplaceringserbjudande och arbetstagaren hade godtagbara skäl att tacka 

nej till erbjudandet. Det fanns dessutom ett liknande arbete på samma ort som tidigare, vilket 

AD menade att arbetstagaren hade tillräckliga kvalifikationer för. AD konstaterade att det är 

”de kvalifikationer som arbetsgivaren faktiskt skulle ha nöjt sig med vid intern rekrytering” 

som är utgångspunkten vid bedömningen om en arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer för 

att omplaceras.132  

 

Att det i en arbetsbristsituation kan vara skäligt att arbetstagaren accepterar ett 

omplaceringserbjudande innebärande en sänkning av sysselsättningsgraden har visats i flera 

avgöranden.133 Det kan också vara ett skäligt omplaceringserbjudande om det inte finns annat 

arbete än det omplaceringen innebär som kan erbjudas. Arbetsgivaren är inte skyldig att frigöra 

arbetstagare med kortare anställningstid till förmån för en arbetstagare med längre 

anställningstid. Omplaceringsskyldigheten omfattar endast lediga befattningar.134 En slutsats 

som kan dras är att skäliga omplaceringserbjudanden kan gå utöver arbetsskyldigheten och det 

är arbetstagarens personliga förhållanden som prövningen om huruvida ett 

omplaceringserbjudande är skäligt eller inte framförallt tar sikte på.135  

 

3.4 Turordningsreglerna enligt 22 § LAS 

Arbetsgivaren är skyldig att försöka undvika att säga upp arbetstagare vid arbetsbrist, detta 

genom att t.ex. omplacera personerna till andra lediga befattningar eller driftsenheter. Att 

undvika uppsägningar är dock inte alltid möjligt och som tidigare nämnts görs ingen 

överprövning om huruvida det föreligger arbetsbrist eller inte, utan det är arbetsgivarens 

bedömning. Istället skyddas arbetstagaren genom att arbetsgivaren inte fritt får välja vilka 

arbetstagare som ska sägas upp. I en sådan situation ska arbetsgivaren iaktta reglerna om 

turordning som återfinns i 22 § LAS.136 Turordningsreglerna är semidispositiva, vilket innebär 

                                                
131 AD 2006 nr 15. 
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133 Se t.ex. AD 2012 nr 11; AD 2012 nr 47 & AD 2016 nr 69. 
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att man måste ta hänsyn till aktuellt kollektivavtal i det enskilda fallet, samt ta i beaktning att 

lokala överenskommelser och avvikelser från lagstiftningen kan förekomma.137 Det finns i 

princip inga begränsningar i LAS då det kommer till avvikelser från turordningsreglerna. 

Situationer då sådana avvikelser kan bli ogiltiga är t.ex. om syftet är att främja medlemmar i 

den egna organisationen till nackdel för medlemmar i andra organisationer eller oorganiserade 

arbetstagare.138  

 

Enligt huvudregeln i 22 § LAS så bestäms turordningen mellan arbetstagarna genom 

senioritetsprincipen, dvs. att en arbetstagare med längre anställningstid har företräde till fortsatt 

anställning framför en arbetstagare med kortare anställningstid. Detta brukar även uttryckas 

med sist in först ut. Vid en turordning kan en arbetstagare med längre anställningstid kräva att 

bli omplacerad till ett annat arbete inom turordningskretsen som innehas av en arbetstagare med 

kortare anställningstid, en yngre arbetstagare kan således bli uppsagd trots att hans befattning 

inte blir indragen.139 Den anställningstid som får tillgodoräknas är hela anställningstiden hos 

företaget och inte enbart på den driftsenhet där arbetstagaren för tillfället har sysselsättning. 

Detta gäller även om arbetstagaren varit anställd inom olika avtalsområden. All anställningstid 

får räknas, oberoende av anställningens art eller omfattning och var arbetet har utförts.140  

 

Turordningsreglerna bygger på att turordningslistor ska upprättas och att turordning ska ske 

inom respektive berörd turordningskrets.141 Storleken på turordningskretsen fastställs normalt 

av att det upprättas en turordningslista för varje driftsenhet och varje kollektivavtalsområde. 

Utgångspunkten är att en driftsenhet anses vara en del av ett företag som är beläget inom samma 

byggnad eller inhägnade område.142 En verksamhet som är fördelad i närstående byggnader 

som har ett tydligt geografiskt samband och snarlik verksamhet kan räknas som samma 

driftsenhet.143 När det kommer till kollektivavtalsområde så är det normalt att arbetare och 

tjänstemän tillhör olika turordningskretsar eftersom de vanligen har olika arbetsuppgifter och 

tillhör olika kollektivavtal. Arbetstagare som inte är fackligt anslutna tillhör 

kollektivavtalsområdet om deras sysselsättning är sådant arbete som omfattas av 

kollektivavtalet. Arbetstagare som inte utför sådant arbete som förutsätts i kollektivavtal bildar 

en egen turordningskrets, ett så kallat restområde. Det är arbetsgivaren som bestämmer vilka 

                                                
137 Glavå & Hansson, 2016, s. 472. 
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turordningskretsar som ska beröras av uppsägningar, men inom turordningskretsen ska 

arbetsgivaren följa turordningsreglerna och kan inte själv bestämma vilka som ska sägas upp.144 

 

Det finns vissa undantag angående turordning. En av dessa bestämmelser är att små arbetsgivare 

med högst tio anställda före turordningen har rätt att undanta högst två arbetstagare från 

turordningskretsen. Syftet med detta är att små arbetsgivare ska kunna behålla arbetstagare som 

är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. En förutsättning för att arbetsgivaren 

ska få göra detta undantag är dock att han är av uppfattningen att personerna faktiskt är av just 

särskild betydelse för verksamheten, annars åsidosätter arbetsgivaren LAS och hans handlande 

kan även strida mot diskrimineringslagstiftningen.145 Ett annat undantag gäller de arbetstagare 

som bereds särskild sysselsättning i enlighet med 23 § LAS på grund av nedsatt arbetsförmåga. 

Detta undantag ämnar skydda arbetstagare i en särskild utsatt position genom att, så länge det 

inte innebär allvarliga olägenheter, ge dem företräde till fortsatt arbete vid arbetsbrist. Av 8 § 

lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen framgår att fackliga 

förtroendemän kan ha företräde till fortsatt anställning om hans uppdrag är av särskild betydelse 

för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Turordningsreglerna är inte heller tillämpliga 

på pensionärer, de har överhuvudtaget inte företräde till fortsatt arbete i samband med 

uppsägning enligt 33 § LAS.146 

 

Det finns i 22 § LAS ett krav på att arbetstagaren vid omplacering måste ha tillräckliga 

kvalifikationer för det fortsatta arbetet för att han ska ha företräde enligt turordningen. Det är 

arbetsgivaren som har bevisbördan för att en turordningsberättigad arbetstagare saknar 

tillräckliga kvalifikationer. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i de framtida 

arbetsuppgifterna och det kan vara berättigat att arbetsgivaren ställer högre kvalifikationskrav 

om det är befogat av organisatoriska skäl.147 Det har i praxis ansetts befogat att inte omplacera 

en arbetstagare som under eller efter den tidigare anställningen visat sig sakna de personliga 

egenskaper som rimligen borde kunna krävas för den nya anställningen.148 

 

                                                
144 Källström & Malmberg, 2016, s. 152–153. 
145 Källström & Malmberg, 2016, s. 153. 
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3.5 Omreglering av sysselsättningsgraden på grund av verksamhetsskäl 

I förarbetena till LAS framkommer att lagen inte gäller för en uppsägning som avser 

omreglering av anställningsvillkor. Det konstateras även att om en arbetstagare och en 

arbetsgivare inte kan komma överens om en ändring i anställningsvillkoren så är arbetsgivarens 

enda möjlighet att säga upp arbetstagaren och därmed iaktta reglerna om uppsägning.149 Det 

har funnits svårigheter att förstå förarbetsuttalandet och AD har försökt klargöra rättsläget i sin 

praxis och kommit fram till att precis som för andra avtal så kan ett anställningsavtals innehåll 

inte ensidigt förändras av någon part. Parterna måste vara överens. Om någon av parterna vill 

ändra avtalet så måste denne ta initiativ till detta. Det kan till exempel vara fråga om att 

arbetsgivaren vill säga upp anställningsavtalet för omreglering eller att han föreslår 

förändringar i anställningsvillkoren som parterna sedan diskuterar i anställningsavtalet. Dessa 

situationer omfattas inte av LAS och medför inga särskilda rättsverkningar. I det första fallet är 

uppsägningen endast en markering av att en part vill få till stånd en överenskommelse av 

ändring i anställningsavtalet. Anställningsvillkoren kan till exempel omregleras genom att 

någon part föreslår en förändring av exempelvis sysselsättningsgraden enligt det gällande 

avtalet. Om detta accepteras så har anställningen omreglerats, om det inte sker en accept kan 

tänkas att den part som lagt fram förslaget vill frigöra sig från avtalet genom uppsägning och 

då tillämpas LAS regler om uppsägning. Arbetsgivaren måste dock observera kravet på saklig 

grund.150 Anställningsavtal kan alltså, liksom andra avtal, inte ensidigt ändras av någon part. 

Om en arbetsgivare och en arbetstagare inte kommer överens om en omreglering av villkoren 

så kan arbetsgivaren i regel endast få till stånd en förändring genom att erbjuda en ny anställning 

med nya villkor, för detta krävs dock att det föreligger saklig grund för uppsägning.151 

 

Att omreglera anställningsvillkor är en av de mest omfattande förändringarna som kan göras i 

anställningsförhållandet då det kan innebära att arbetstagaren skiljs från sin anställning.152 När 

det kommer till omreglering av en arbetstagares sysselsättningsgrad finns ingen särskild 

skyddsreglering utan det är framförallt rättspraxis som ger vägledning för vad som gäller när 

arbetsgivaren önskar minska en arbetstagares sysselsättningsgrad på grund av verksamhetsskäl. 

AD har bland annat dömt i situationer där arbetsgivaren vid arbetsbrist minskat arbetstagares 

sysselsättningsgrad istället för att säga upp personal, vilket tidigare varit vad som skett vid 

arbetsbrist.153 Det finns både rättspraxis där omreglering av arbetstagares anställningsvillkor 
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till minskad sysselsättningsgrad varit att likställa med uppsägningar och fall där det inte varit 

så. Ett mål där utfallet blev det förstnämnda rörde en kommun som hade försämrade 

ekonomiska förutsättningar och ville omreglera tretton fritidspedagogers anställningsavtal till 

anställning med en sysselsättningsgrad om 75 procent av heltid alternativt att arbetstagarna gick 

med på att ansöka om tjänstledighet om 25 procent under två år. Arbetsgivaren hade påpekat 

att arbetstagare som tackar nej till något av erbjudandena riskerade att bli av med sin 

anställning. Arbetstagarna kände sig tvungna att acceptera något av erbjudandena. Tio 

arbetstagare tog erbjudandet om tjänstledighet och en arbetstagare godtog erbjudandet om 

minskad sysselsättningsgrad, samtliga under protest. Två arbetstagare svarade inte och sades 

upp, de blev därefter erbjudna anställning med sysselsättningsgrad om 75 procent av heltid. AD 

menade att arbetstagarnas ställningstagande inte kunde betraktas som frivilligt eftersom det 

skett under protest och deras besked på blanketterna jämställdes av AD med av arbetsgivaren 

verkställda uppsägningar. Domstolen menade även att det var uppenbart att det var arbetsbrist 

som utgjorde bakgrund för arbetsgivarens åtgärder. Domstolen menade dock att arbetsgivaren 

var skyldig att göra en omplaceringsutredning. Alla arbetstagare blev erbjudna arbete på deltid, 

domstolen frågade sig om någon av arbetstagarna hade kunnat omplaceras till anställningar på 

heltid. Arbetsgivaren hade inte gjort någon omplaceringsutredning på grund av att han var av 

uppfattningen att arbetstagarna inte blev uppsagda utan frivilligt accepterade 

deltidsanställningarna. Domstolen menade att arbetsgivaren, med över 3000 anställda, med stor 

sannolikhet hade kunnat omplacera några av arbetstagarna till heltidsanställningar. 

Uppsägningarna ansågs inte sakligt grundade och ogiltigförklarades.154   

 

Liknande mål har fått andra utfall, bland annat i en situation där arbetsgivaren ville 

omorganisera verksamheten och minska sysselsättningsgraden för arbetstagarna. Arbetsgivaren 

gav erbjudandet och upplyste om att arbetstagarna kunde bli uppsagda om de inte accepterade 

erbjudandet. Den ena arbetstagaren tackade ja till erbjudandet och den andre tackade nej och 

blev uppsagd av arbetsgivaren. Arbetstagaren hade enligt AD erbjudits en ny anställning med 

ett minskat arbetstidsmått. AD menade att det förelåg saklig grund för uppsägning på grund av 

att arbetsgivaren hade arbetsbrist och att arbetstagaren tackat nej till ett skäligt 

omplaceringserbjudande. Arbetsgivaren hade ingen skyldighet att tillämpa 

turordningsreglerna.155 I ytterligare ett liknande fall där en arbetstagare vid arbetsbrist erbjudits 

omplacering till ett annat ledigt arbete med lägre lön har AD menat att det inte var fråga om en 
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uppsägning från arbetsgivarens sida, trots att arbetstagaren inte accepterat erbjudandet frivilligt. 

AD menade att det är en väsentlig skillnad på om det endast sker en omreglering av 

anställningsvillkoren till en lägre sysselsättningsgrad eller om arbetsgivaren erbjuder ett annat 

ledigt arbete med andra arbetsuppgifter, då arbetstagarens tidigare tjänst eller arbetsuppgifter 

försvunnit på grund av arbetsbrist. Omplacering på de villkoren kan enligt AD inte jämställas 

med en uppsägning, utan sker i syfte att undvika en uppsägning. 156  

 

I ett annat mål har AD kommit fram till att en uppsägning är sakligt grundad i det fall en 

arbetstagare tackar nej till ett skäligt omplaceringserbjudande som innebär att han erbjudits en 

deltidsanställning istället för en heltidsanställning. I målet var det fråga om att en arbetsgivare 

skulle göra en omorganisation och en persons anställning skulle avslutas på grund av 

arbetsbrist. Arbetstagaren var anställd på heltid, men erbjöds en deltidsanställning om 50 

procent. Det var de enda arbetsuppgifterna som arbetsgivaren kunde erbjuda arbetstagaren efter 

att omplaceringsutredning gjorts och AD menade därför att en arbetstagare kunde bli tvungen 

att acceptera en lägre sysselsättningsgrad. Domstolen nämnde även att erbjudandet måste ses 

mot bakgrund av att arbetsgivaren hade arbetsbrist och inte kunde erbjuda en mer omfattande 

anställning. Turordningsreglerna aktualiserades inte i målet eftersom AD menade att 

arbetstagaren inte kunde tacka nej till ett arbete som ansågs skäligt och istället vänta på att ett 

arbete som han ville ha skulle bli ledigt eller att få ta någon annans arbetsuppgifter med stöd av 

sin plats i turordningen. Dessutom krävs det för aktualisering av turordningsreglerna att flera 

arbetstagare konkurrerar om arbete, så var det inte i detta fallet.157 Detta har AD senare stått 

fast vid då de i ett omtalat mål från år 2016 menat att en minskning av en arbetstagares 

sysselsättningsgrad var att anse som ett skäligt omplaceringserbjudande.158  AD har vidare 

konstaterat att en arbetsgivare som vill göra en förändring i ett anställningsavtal kan säga upp 

anställningsavtalet på grund av arbetsbrist och sedan erbjuda nya anställningar med de villkor 

som han vill ha.159  

 

Fallet från år 2016 är ett mål som bidragit till stor debatt och diskussion i samhället. 

Arbetsgivaren avsåg att dra ner på antalet arbetade timmar på grund av att han upplevde en 

bristande lönsamhet. Arbetstagarna fick ett skriftligt anställningsbevis med ett erbjudande om 

en lägre sysselsättningsgrad. En av arbetstagarna som fick erbjudandet hade varit anställd hos 

företaget i 46 år och hade längst anställningstid av alla. Arbetstagarna skrev under 
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anställningsbeviset under protest. Arbetstagarsidan menade att arbetsgivaren hade sagt upp 

arbetstagarna på grund av arbetsbrist och sedan återanställt dem med en lägre 

sysselsättningsgrad, samt att arbetsgivaren därför brutit mot turordningsreglerna. 

Arbetsgivarorganisationen hävdade å sin sida att arbetsgivaren lämnat skäliga 

omplaceringserbjudanden enligt 7 § LAS. Domstolen menade att arbetsgivaren ska göra en 

omplaceringsutredning vid arbetsbrist och om möjligt erbjuda skälig omplacering. När denna 

utredning har skett får uppsägningar ske med beaktning av turordningsreglerna. Om en 

arbetstagare tackar nej till ett skäligt omplaceringserbjudande föreligger saklig grund för 

uppsägning. Arbetsgivaren är vid omplacering inte skyldig att lämna erbjudanden om lediga 

arbeten i turordning. Det var i målet tvistigt om de erbjudanden om anställning som 

arbetstagarna fick avsåg lediga arbeten eller inte. Domstolen menade att så var fallet då allt 

sådant arbete som arbetsgivaren vet blir tillgängligt vid den tidpunkt eventuella uppsägningar 

ska träda i kraft ingår i omplaceringsskyldigheten. AD menade även att det inte har någon 

betydelse hur erbjudandena i aktuellt fall betecknas. Arbetsgivarens erbjudanden har enligt 

domstolen lämnats i syfte att undvika en uppsägning på grund av arbetsbrist och det är inte 

avgörande om arbetsgivaren betecknar situationen som omreglering av anställningsvillkor eller 

omplaceringserbjudanden i en arbetsbristsituation där denne vill undvika uppsägningar.160  

 

Att arbetstagarna godtagit omplaceringserbjudandet under protest hade i detta fall ingen 

betydelse då domstolen menade att det inte är ovanligt att en arbetstagare accepterar ett 

erbjudande som denne misstycker till på grund av att denne inte ser något annat alternativ. 

Typiskt sett ska ett godkännande under protest anses vara en accept i avtalsrättslig mening 

eftersom beskedet inte kan ses som varken ett avslag eller ett nytt anbud då det inte finns något 

nytt anbud som arbetsgivaren kan ta ställning till. Om arbetstagaren däremot godtar delar av 

erbjudandet men samtidigt framför att han har andra specifika önskningar kan det vara att anse 

som en oren accept. AD menade att det måste avgöras från fall till fall om det är fråga om en 

uppsägning från arbetsgivarens sida eller fullgörande av en överenskommelse i situationer där 

nya anställningsvillkor godtagits under protest och sedan tillämpats i enlighet med det nya 

erbjudandet. Arbetstagarna ansågs alltså ha accepterat erbjudandena, om än under protest. AD 

menade att det inte varit fråga om någon ensidig rättshandling från arbetsgivarens sida och 

arbetstagarna ansågs således inte ha blivit uppsagda. En skiljaktig domare menade att det 

faktum att arbetstagarna skulle ha samma arbetsuppgifter som tidigare visade på att deras 

befintliga anställningar omreglerats och att det således inte fanns några lediga befattningar att 
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omplacera arbetstagarna till. Den skiljaktiga domaren menade även att arbetstagarnas 

accepterande under protest inte borde ha ansetts vara frivilligt då de ställdes inför hotet att 

förlora sina anställningar. Domaren menade att arbetsgivaren ensidigt sänkt 

sysselsättningsgraden för arbetstagarna och att de således borde ha ansetts uppsagda.161  

 

Som nämnts tidigare så har rättsutvecklingen bidragit till att staten gjort en offentlig utredning 

där uppdraget varit att utforma ett skydd mot ändrade anställningsvillkor med hänsyn till 

samhällsekonomisk effektivitet och arbetsgivarens arbetsledningsrätt.162 I utredningen har det 

framkommit att en rimlig lösning visserligen hade varit att lämna omplaceringserbjudanden i 

turordning, men att detta inte är möjligt på grund av att det skulle krävas en förändring av LAS 

systematik, samt göra proceduren vid uppsägningar på grund av arbetsbrist svåröverskådlig. 

Det påpekades även att det är svårt att skilja olika omplaceringssituationer från varandra. Det 

förslag som slutligen lämnades innebär en möjlighet för arbetstagaren att istället tacka nej till 

ett omplaceringserbjudande som enbart innebär en minskning av sysselsättningsgraden, utan 

att behöva beakta om det är skäligt eller inte, och ändå få ingå i en senare upprättad 

turordning.163 Detta är dock fortsatt endast ett förslag. 

 

Det sammanfattade rättsläget är att arbetsgivaren vid en arbetsbristsituation är skyldig att utreda 

möjligheten att erbjuda en uppsägningshotad arbetstagare ett ledigt arbete med samma 

arbetstidsmått som han tidigare haft. Om det inte är möjligt kan ett ledigt arbete med en lägre 

sysselsättningsgrad anses vara ett skäligt omplaceringserbjudande. Detta faller inom ramen för 

arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. Arbetsgivaren behöver dock inte lämna dessa 

erbjudanden i turordning utan arbetsgivaren kan fritt välja vem han vill erbjuda omplacering 

oavsett arbetstagarens anställningstid, så länge det inte strider mot 

diskrimineringslagstiftningen eller god sed på arbetsmarknaden. En arbetstagare som tackar ja 

till erbjudandet har inte rätt till uppsägningstid- eller lön motsvarande tidigare arbetstidsmått. 

Om arbetstagarens accept inte anses som frivillig så kan arbetsgivarens agerande vara att 

likställa med en uppsägning och LAS regler om uppsägning blir då tillämpliga. Om 

arbetstagaren tackar nej till ett skäligt omplaceringserbjudande har arbetsgivaren saklig grund 

för uppsägning. Turordningsreglerna i 22 § LAS blir aktuella endast om det inte finns något 

ledigt arbete att erbjuda arbetstagaren eller om omplaceringserbjudandet inte kan anses som 

skäligt.164 

                                                
161 AD 2016 nr 69. 
162 SOU 2019:5, s. 141. 
163 SOU 2019:5, s. 160–161 & s. 167. 
164 SOU 2019:5, s. 106−107. 
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4 Avslutande diskussion 
I avsnittet diskuteras det resultat som framkommit i de tidigare delarna av uppsatsen. För att ge 

läsaren struktur har avsnittet delats upp i tre underrubriker. Först diskuteras hur skyddet för en 

arbetstagares anställning ser ut och hur det utvecklats när arbetsgivaren önskar minska 

sysselsättningsgraden på grund av verksamhetsskäl. Därefter kommer en djupgående 

diskussion om hur Christensens teori om normativa grundmönster kan ses i den förskjutning av 

rätten som skett då det kommer till anställningsskyddet och hur en lägre sysselsättningsgrad 

påverkar skyddet för den etablerade positionen.  Avsnittet avslutas med en sammanfattande 

kommentar. 

 

4.1 Rättsutvecklingen av anställningsskyddet vid omplacering till en lägre 

sysselsättningsgrad  

Det svenska anställningsskyddet brukar av omvärlden betraktas som starkt, likaså av gemene 

man i samhället. De flesta känner till principen om ”sist in först ut” och förlitar sig på att 

turordningsreglerna blir aktuella vid en eventuell uppsägning på grund av arbetsbrist. Frågan är 

dock om skyddet för en arbetstagares befintliga anställning verkligen är så starkt när 

arbetsgivaren menar att han behöver göra driftsinskränkningar på grund av arbetsbrist. Det 

följer av gällande rätt att arbetsgivaren avgör när arbetsbrist föreligger och att detta inte 

överprövas av en domstol. Det är även arbetsgivaren som förlägger arbetsbristen och kan ändra 

kvalifikationskraven mot bakgrund av verksamhetsförändringen. När konstaterad arbetsbrist 

föreligger och arbetsgivaren behöver göra driftsinskränkningar är han först skyldig att 

undersöka vilka omplaceringsmöjligheter som finns. Arbetsgivaren behöver endast lämna 

erbjudanden på lediga arbeten, han är alltså inte skyldig att skapa nya arbetsuppgifter eller 

befattningar för att kunna omplacera en arbetstagare. Av rättspraxis kan man utläsa att synen 

hos arbetstagarsidan varit att arbetsgivaren bör göra denna omplacering i turordning, alltså att 

i första hand omplacera personen med kortast anställningstid. AD har dock konstaterat att så 

inte är fallet.165 Omplaceringsskyldigheten skiljer sig från turordningsreglerna och ska ske före 

arbetsgivaren säger upp arbetstagare på grund av arbetsbrist. Turordningsreglerna blir endast 

aktuella om det inte finns något ledigt arbete att omplacera arbetstagaren till eller om 

omplaceringserbjudandet inte är skäligt. Vid turordningen får arbetstagarna konkurrera om de 

arbeten som finns kvar på arbetsplatsen. Reglerna om turordning aktualiseras endast i fall då 

flera arbetstagare berörs av arbetsbristen. Om endast en specifik tjänst ska avvecklas har 

                                                
165 Se t.ex. AD 2009 nr 50 och AD 2011 nr 30. 
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arbetsgivaren som sagt ingen skyldighet att vid omplaceringsutredningen frigöra en 

arbetstagare med kortare anställningstid till förmån för att en arbetstagare med längre 

anställningstid ska överta dennes anställning. Denna skyldighet uppkommer dock om 

turordningsreglerna aktualiseras. Rättsutvecklingen har lett till att arbetsgivaren alltså fritt kan 

omplacera de arbetstagare han vill, så länge det inte strider mot god sed på arbetsmarknaden 

eller diskrimineringslagstiftningen. Det som krävs är att omplaceringserbjudandet är skäligt.  

 

Förutom att arbetsgivaren fritt kan välja vilka arbetstagare han vill omplacera så har 

rättsutvecklingen även lett till att arbetsgivaren också kan välja att erbjuda arbetstagare 

anställningar med lägre sysselsättningsgrad och att detta är att anse som ett skäligt 

omplaceringserbjudande. En minskning av sysselsättningsgraden om så mycket som 50 procent 

har av domstolen i AD 2012 nr 11 ansetts vara ett skäligt omplaceringserbjudande. Huruvida 

agerandet från arbetsgivarens sida är att anse som en omreglering av anställningsvillkoren eller 

som omplaceringserbjudanden i en arbetsbristsituation har av domstolen i AD 2016 nr 69 

ansetts som en oviktig definiering. Arbetsgivaren ska göra en omplaceringsutredning och om 

möjligt lämna skäliga omplaceringserbjudanden. I AD 2016 nr 53 har domstolen slagit fast att 

arbetsgivaren lämnar dessa erbjudanden i syfte att undvika uppsägning. När denna utredning 

skett får uppsägningar ske med beaktning av turordningsreglerna. Om en arbetstagare tackar 

nej till ett skäligt omplaceringserbjudande föreligger saklig grund för uppsägning. 

Arbetstagaren faller då även utanför turordningen då AD har menat att det inte hade behövt ske 

någon uppsägning om arbetstagaren accepterat det skäliga erbjudandet. Domstolen har även i 

AD 2012 nr 11 nämnt att en arbetstagare inte ska kunna tacka nej till ett skäligt 

omplaceringserbjudande och vänta på att något ”bättre” dyker upp eller i en turordning ha 

möjlighet att ta någon annans arbete om han redan erbjudits skälig omplacering. 

 

Rättsutvecklingen visar alltså att arbetsgivaren och företagsledningsrätten har en stark position 

i Sverige. AD har i de flesta fall ansett att arbetsgivarens omplaceringserbjudanden som innebär 

samma arbetsuppgifter men med en minskad sysselsättningsgrad varit att anse som skäliga 

omplaceringserbjudanden. De fall som fått motsatt slut har berott på att stora arbetsgivare inte 

ansetts ha utfört någon omplaceringsutredning för att kontrollera om någon arbetstagare kan 

erbjudas en heltidsanställning. En arbetsgivare kan alltså inte erbjuda deltidsanställningar utan 

att först ha utfört en omplaceringsutredning för att kontrollera om det finns lediga 

heltidsanställningar. Detta var skillnaden mellan AD 2012 nr 16 och AD 2016 nr 69, i det 

förstnämnda målet hade arbetsgivaren inte utrett omplaceringsmöjligheterna och arbetsgivaren 

ansågs således ha utfört ensidiga villkorsändringar genom att direkt erbjuda 
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deltidsanställningar. I AD 2016 nr 69 gjorde AD bedömningen att arbetsgivaren gjort en 

omplaceringsutredning och lämnat skäliga omplaceringserbjudanden.  

 

Att arbetsgivaren har en stark ställning på arbetsmarknaden är dock egentligen ingenting 

anmärkningsvärt då det är arbetsgivaren som bedriver verksamhet och måste få bestämma hur 

och i vilken omfattning han vill göra detta. Anställningsskyddet finns dock på grund av att ett 

skydd även ska finnas för arbetstagaren. Risken med den utveckling som skett är dock att 

skyddet urholkas och att arbetsgivaren hittar vägar att kringgå det skydd som ställts upp genom 

lagstiftning. Att anta att arbetsgivaren skulle försöka kringgå lagstiftningen kan kännas 

främmande, samtidigt måste det kunna antas att arbetsgivaren väljer att rädda sin egen 

verksamhet framför en arbetstagares anställning. AD 2009 nr 50 har gett arbetsgivaren en 

möjlighet att behålla den mest kompetenta arbetskraften i sitt företag genom att använda sig av 

omplacerings- och turordningsreglerna. Detta på grund av att arbetsgivaren inte är skyldig att 

lämna omplaceringserbjudanden till arbetstagare i turordning. Om omplaceringserbjudandet är 

skäligt och arbetstagaren inte accepterar det så behöver det inte heller ske någon turordning. 

Man skulle kunna säga att domslutet lett till att det nu vore effektivt för arbetsgivaren att i 

samband med en omorganisation på grund av arbetsbrist välja ut vilka arbetstagare som han vill 

omplacera till erbjudanden som inte är attraktiva. Så länge omplaceringserbjudandet är skäligt 

kan arbetsgivaren i första hand omplacera t.ex. arbetstagare med lång anställningstid men som 

inte har eftersträvad kompetens. Detta hade inte varit möjligt på samma sätt i ett 

turordningsförfarande då lång anställningstid skyddar den befintliga anställningen. 

Arbetsgivaren kan på så sätt behålla den mest kompetenta arbetskraften utan att behöva ta 

hänsyn till turordningsreglerna och t.ex. arbetstagares långa anställningstid. 

 

Att arbetsgivaren ska ha rätt att bedriva sin verksamhet som han finner lämpligt kan anses 

självklart, men anställningsskyddet har en socialt skyddande funktion och en central del är att 

skydda äldre och sjuka arbetstagare. Genom att omplacering inte behöver ske i turordning 

försvinner en stor del av de äldres anställningsskydd. Äldre arbetstagare är inte lika attraktiva 

på arbetsmarknaden som ung arbetskraft med en färsk utbildning. Det bör således inte anses 

märkligt att en arbetsgivare väljer att omplacera en äldre arbetstagare med lång anställningstid 

till en befattning med t.ex. lägre arbetstidsmått framför att omplacera en ung arbetstagare med 

kortare anställningstid. I AD 2016 nr 69 hade t.ex. en arbetstagare varit anställd i 46 år på 

företaget, trots detta omplacerades hon till en anställning med lägre sysselsättningsgrad. Hon 

hade inte samma, men likvärdiga kvalifikationer som andra arbetstagare som inte 

omplacerades. Om omplaceringar skulle ske i turordning hade den äldre arbetstagaren med 
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längre anställningstid haft kvar sin anställning, medan den yngre arbetstagaren med kortare 

anställningstid hade omplacerats till tjänsten med lägre sysselsättningsgrad. Att skydda de 

socialt utsatta är viktigt för hela samhället, detta för att försöka hindra att det uppstår en 

segregering på arbetsmarknaden. Det nämns även i förarbetena till LAS att det måste finnas 

balans på arbetsmarknaden och det är inte möjligt om arbetsgivare endast rekryterar och 

behåller den arbetskraft som han finner är toppresterande.  

 

Att det numer är rättsligt accepterat att arbetsgivaren hyvlar anställningar och erbjuder 

anställningar med lägre sysselsättningsgrad till arbetstagare med längre anställningstid än de 

som får behålla ett heltidsarbete talar emot den norm som finns i samhället om att sträva mot 

att arbetstagare ska ha rätt till tillsvidareanställningar på heltid. Det står klart att hög 

sysselsättningsgrad gynnar samhällets tillväxt då det är av stor vikt att använda de mänskliga 

resurser som finns i samhället och att det dessutom ger den enskilde ekonomisk trygghet. Den 

grupp i samhället som i högre grad än män har deltidsanställningar är kvinnor. Det skydd som 

finns för denna grupp är företrädesrätten till anställningar med högre sysselsättningsgrad i 

enlighet med 25 a § LAS. Förutom att deltidsanställningar är ett hot mot anställningsskyddet så 

är det även ett hot mot jämställdheten. Det handlar om att trygga ekonomin, att kunna 

pensionsspara och att inte vara den som måste vara föräldraledig på grund av att familjen inte 

klarar sig på enbart kvinnans inkomst. Det blir en ond cirkel som påverkar hela livet, inte bara 

nuet. Det är heller inte helt ovanligt att arbetsgivare förväntar sig att kvinnor i barnafödande 

ålder kommer att vara borta från arbetet i högre grad än män. Kvinnor har i regel även lägre lön 

än män. Den väg rättsutvecklingen har tagit, i och med att det nu är rättsligt accepterat för en 

arbetsgivare att minska sysselsättningsgraden, är till nackdel för alla arbetstagare. Det drabbar 

dock främst arbetstagare inom kvinnodominerande yrken då det i rättspraxis visat sig att det 

framförallt är arbetsgivare inom dessa branscher som börjat sänka sysselsättningsgraden för 

sina arbetstagare. Samtidigt kan man föra argument om att det är bättre att ha en anställning än 

ingen alls, det är ett komplext problem.  

 

I flera av rättsfallen har de arbetstagare som erbjudits omplacering med en lägre 

sysselsättningsgrad accepterat erbjudandet under protest. AD har sett på det förfarandet på flera 

olika sätt, det finns ingen riktig koherens i domsluten. I AD 2012 nr 16 menade domstolen att 

arbetstagarnas godkännande inte kunde anses vara frivilligt just eftersom det skett under protest. 

Under protest likställdes i det fallet helt enkelt med ofrivillighet. I AD 2016 nr 53 menade 

domstolen att en arbetstagare som under protest tackat nej till en omplacering med lägre lön 

hade accepterat erbjudandet. I AD 2016 nr 69 lämnade domstolen en lång utläggning om hur 
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man ska tolka en accept under protest. De menade att det inte är ovanligt eller anmärkningsvärt 

att en arbetstagare accepterar ett erbjudande som han egentligen misstycker till. Om accepten 

under protest inte kommer med något motbud eller tillägg bör den i regel vara att anse som en 

accept i avtalsrättslig mening. Om tillägg eller nytt anbud finns som arbetsgivaren kan ta 

ställning till så är det att anse som en oren accept. Det måste avgöras från fall till fall, men 

utgångpunkt ska tas i avtalsrätten. En skiljaktig domare menade att det inte bör anses vara 

frivilligt då arbetstagarna samtidigt ställdes inför hotet att förlora sina anställningar. Att som 

arbetstagare ställas inför dilemmat att antingen förlora sin anställning genom att tacka nej till 

ett erbjudande om omplacering eller godta erbjudandet men med en lägre sysselsättningsgrad 

kan inte på något sätt vara enkelt. AD:s utläggning i AD 2016 nr 69 visar tydligt att 

arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden är svag jämfört med arbetsgivarens. Arbetsgivaren 

har fått ytterligare mandat att styra sin verksamhet genom att kunna sänka sysselsättningsgraden 

för arbetstagarna. För de flesta arbetstagare är det bättre att ha en anställning än ingen alls, 

oavsett sysselsättningsgrad. Att ställas inför hotet om att förlora sin anställning kan göra att de 

flesta arbetstagare helt enkelt inte vågar annat än att acceptera de nya anställningsvillkoren. Det 

enda sättet för arbetstagaren att visa sitt missnöje kan vara genom att i samband med accepten 

berätta att han egentligen protesterar mot förfarandet. I min mening bör en accept från 

arbetstagaren som kommer tillsammans med en protest anses vara en betydligt starkare 

indikation på att accepten egentligen inte sker frivilligt än att den gör det. Frivillighet är också 

en förutsättning för att ett avtal ska ha ansetts ha kommit till stånd enligt AvtL. 

 

Den utveckling som skett över tid är att arbetsgivaren genom rättspraxis återfått stor del av den 

makt som tidigare fördelats mellan arbetsgivare och arbetstagare genom LAS. Problematiken 

som finns med att anställningsskyddet ser oförändrat ut i lagstiftningen är rättssäkerheten. Det 

är inte tydligt för den enskilde vad som gäller när det kommer till anställningsskyddet. 

Rättsutvecklingen har skett i praxis men lagstiftningens utformning är densamma trots att det 

skett förändringar som borde ha förtydligats i lagstiftningen. Det krävs tydligare riktlinjer för 

vad en arbetstagare kan förvänta sig vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Det är dock inte 

helt enkelt att reformera en hel lag och sätta den i system. De förslag som lämnats i en av statens 

offentliga utredningar är dock en bra början. Det krävs balans mellan arbetstagaren och 

arbetsgivaren på arbetsmarknaden. Det är viktigt att arbetsgivaren kan bedriva sin verksamhet, 

samtidigt som arbetstagaren behöver en trygg anställning. Båda är viktiga för samhället och bör 

kunna samexistera. Det förslag som lämnats om en 7 a § LAS där arbetstagaren har rätt att tacka 

nej till ett omplaceringserbjudande som enbart innebär en minskning av sysselsättningsgraden 

och ändå ha möjlighet att ingå i en turordning bör vara rimligt i förhållande till arbetsgivarens 
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företagsledningsrätt. Situationen bör dock bli att arbetsgivaren måste gå in i uppsägnings- och 

turordningsförfaranden även i fall där han inte hade behövt göra det om arbetstagaren accepterat 

omplaceringserbjudandet.  

 

4.2 Normativa grundmönster i förhållande till anställningsskyddet 

Christensens teori om normativa grundmönster präglar arbetsrätten, framförallt är det skyddet 

för etablerad position man kan se i anställningsskyddet. LAS är utformad med grundtanken att 

skydda arbetstagare i anställningsförhållandet. I förarbetena konstateras även att en grundtanke 

med lagen är att skydda socialt utsatta arbetstagare, t.ex. äldre och sjuka arbetstagare. Det finns 

flera paragrafer i LAS som vittnar om att skyddet för etablerad position är ett starkt normativt 

mönster inom arbetsrätten. I 7 § LAS framgår bland annat att en arbetsgivare måste ha saklig 

grund för uppsägning och i 22 § LAS finner man reglerna om att arbetstagare ska sägas upp i 

turordning. Tanken med turordningsreglerna är principen om ”sist in först ut”, vilket gynnar 

arbetstagare som arbetat länge på en arbetsplats och har en etablerad position. Skyddet för 

etablerad position är konservativt och utgör ett hinder mot förändringar, det gäller också endast 

för den som redan har en etablerad position på arbetsplatsen. Arbetstagare som arbetat kortare 

tid på arbetsplatsen har genom LAS fått en svagare position på arbetsplatsen. Detsamma gäller 

för de som inte har något arbete, normen gynnar inte dem. Även reglerna om företrädesrätt till 

en högre sysselsättningsgrad i 25 a § LAS vittnar om att LAS skyddar arbetstagare med en 

etablerad position, arbetstagare som redan har en fot inne på arbetsplatsen ska erbjudas högre 

sysselsättningsgrad före arbetsgivaren erbjuder arbetet till någon annan. Det finns dock krav på 

arbetstagaren i form av tillräckliga kvalifikationer, detta vittnar om att ett mer 

marknadsfunktionellt mönster också har en plats inom arbetsrätten.  

 

Den rättsutveckling som skett på arbetsrättens område genom AD:s rättspraxis om omplacering 

och turordning vittnar om att det sker en förskjutning från skyddet för den etablerade positionen 

till det marknadsfunktionella mönstret som ämnar till att främja nya verksamheter och 

omfördela värden och uppnådda positioner. Genom att en omplacering till en tjänst med en 

lägre sysselsättningsgrad nu anses vara ett skäligt omplaceringserbjudande, som även under hot 

om uppsägning ska accepteras av arbetstagaren för att denne inte ska bli uppsagd, så försvinner 

skyddet för den etablerade positionen. Arbetsgivaren behöver inte beakta turordningsreglerna i 

det första skedet, och inte heller i det andra skedet om arbetstagaren tackar nej till ett 

omplaceringserbjudande som är skäligt. Arbetstagaren har då förlorat sin position i en eventuell 
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turordning eftersom en sådan inte hade behövt ske om arbetstagaren accepterat det nya 

erbjudandet om arbete med en lägre sysselsättningsgrad.  

 

Det marknadsfunktionella mönstret lyser också igenom i det faktum att det är arbetsgivaren 

som bestämmer över sin organisation och om det föreligger arbetsbrist eller inte. AD prövar 

inte detta. Det är egentligen självklart med tanke på att samhället inte kan tvinga en arbetsgivare 

att bedriva en viss verksamhet eller en verksamhet i viss omfattning, det måste arbetsgivaren 

själv få avgöra. Problematiken ligger i när de värden som arbetstagaren fått genom lagstiftning 

och som ger arbetstagaren skydd för en redan etablerad position, genom rättspraxis försvinner 

till förmån för arbetsgivaren. Genom att t.ex. ge arbetsgivaren en möjlighet att inte behöva 

utföra sin omplaceringsskyldighet i turordning bidrar till att många äldre arbetstagare mister sin 

etablerade position. Att ha arbetat länge behöver inte längre ge någon trygghet utan kan 

innebära en lägre sysselsättningsgrad. I slutet av arbetslivet har äldre arbetstagare inte heller 

samma möjlighet att söka sig vidare till en ny arbetsgivare, då många arbetsgivare helst anställer 

yngre arbetstagare med en färskare utbildning. Det har skett en förskjutning av rätten endast till 

arbetsgivarens fördel. Det finns svårigheter med att balansera båda parternas rättigheter och 

skyldigheter i anställningsavtalet, men lagstiftningen har tillkommit av en anledning. Det krävs 

balans för att få jämbördiga avtalsparter som kan och vill bidra till anställningsförhållandet. 

Risken med den förskjutning som skett är att arbetstagare bara blir en vara som arbetsgivare 

har att handskas med. Detta kan ge en otrygghet för arbetstagarna i sitt privatliv, vilket inte är 

önskvärt för samhället. Det måste finnas ett sätt att trygga anställningen för arbetstagare, 

samtidigt som arbetsgivare känner en frihet i att bedriva sin verksamhet. Jag har förståelse för 

att en arbetsgivare vill ha välutbildad och ung arbetskraft, samtidigt kan en äldre arbetstagare 

ha andra egenskaper som väger upp för en äldre utbildning. Arbetsgivaren kan också bidra med 

kompetensutveckling för att hålla sina arbetstagare uppdaterade på arbetsmarknaden.166  

 

Det måste dock finnas ett sätt för skyddet om etablerad position och det marknadsfunktionella 

mönstret att samexistera i den arbetsrättsliga lagstiftningen. Att det skett en förskjutning av 

rätten får anses stå klart och därmed även en förskjutning från normen om skydd för etablerad 

position till det marknadsfunktionella mönstret. Förslaget på den nya lagstiftningen i 7 a § LAS 

bör dock kunna skjuta tillbaka rätten en aning och balansera lagstiftningen igen. Genom att en 

arbetstagare har rätt att neka ett erbjudande som endast innefattar en lägre sysselsättningsgrad 

och ändå få ingå i en turordning stärker dennes skydd. Arbetsgivaren har också möjlighet att 

                                                
166 Ulander-Wänman, 2019, s. 9. 
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när han lämnar ett erbjudande göra det så attraktivt som möjligt. En sådan paragraf skulle hindra 

godtycke och en arbetsgivares eventuella försök att göra sig av med arbetstagare när han ”ändå 

har arbetsbrist”. Detta visar på marknadsfunktionalitet då parterna kan ingå avtal, men det 

ställer högre krav på arbetsgivaren att göra erbjudandet attraktiv och arbetstagaren behöver inte 

känna något tvång att acceptera erbjudandet om det endast innebär en sänkning av 

sysselsättningsgraden. Om arbetstagaren ändå kommer att omfattas av en uppsägning så har 

han rätt att ingå i turordningen, vilket stärker hans ställning i anställningsförhållandet och 

upprätthåller grundtanken med 22 § LAS. Det skulle på ett rättvist sätt fördela värden mellan 

arbetstagare och arbetsgivare. Ingen ifrågasätter arbetsgivarens arbetsbrist och omplaceringar, 

men arbetsgivaren måste göra sina omplaceringserbjudanden så attraktiva som möjligt.  

 

Om arbetsgivaren inte lämnar ett omplaceringserbjudande som innebär mer än en lägre 

sysselsättningsgrad jämfört med arbetstagarens tidigare anställningsavtal bör det inte vara 

uppseendeväckande att arbetstagaren får ingå i en senare upprättad turordningslista. Det borde 

då heller inte bli fråga om att arbetstagaren under protest ska måsta godta ett 

omplaceringserbjudande som endast innefattar en lägre sysselsättningsgrad. Det bör även bli 

enklare att avgöra om arbetstagaren godkänner nya anställningsvillkor frivilligt eller inte. Detta 

ger också skydd för den etablerade positionen. Ett avtal ska baseras på frivillighet, var och en 

har rätt att välja om han vill ingå avtal, vad han vill ingå avtal om och med vem han vill ingå 

avtal. Om den ena parten har en hållhake på den andra bör inte kravet på frivillighet anses vara 

uppfyllt. Två jämbördiga parter fattar bättre avtal och genererar i ett bättre förhållande mellan 

arbetsgivare och arbetstagare.  

 

4.3 Sammanfattande kommentar 

Att omreglera anställningsvillkoren är en ingripande förändring som parterna enligt rättspraxis 

måste komma överens om, annars måste arbetsgivaren säga upp arbetstagaren och iaktta de 

regler om omplacering och turordning som finns i LAS. Rättsutvecklingen har dock lett till att 

detta inte sker, domstolen har till och med konstaterat att det inte är avgörande att definiera om 

det är fråga om omreglering av anställningsvillkor eller omplacering enligt LAS. I rättspraxis 

har det visat sig att arbetsgivaren i de flesta fall har haft en klausul om att arbetstagaren kan 

förlora sin anställning om han inte accepterar ett omplaceringserbjudande till en lägre 

sysselsättningsgrad. Arbetstagare har då accepterat omplaceringserbjudandet under protest. Att 

arbetstagare accepterar omplaceringserbjudanden under protest bör i min mening kunna anses 

som ofrivillig omreglering av deras anställningsvillkor. Arbetsgivaren har i rättspraxis menat 
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att arbetstagaren accepterat skäliga omplaceringserbjudanden, medan arbetstagaren hävdat att 

de inte haft något annat val då alternativet varit att förlora sin anställning. Om en arbetstagare 

inte accepterar omreglering borde arbetsgivaren egentligen säga upp arbetstagaren och iaktta 

reglerna om uppsägning i LAS och då krävs saklig grund, vilket slogs fast redan i AD 1978 nr 

68.  

 

I AD 2012 nr 16 hade arbetsgivaren precis som i övriga mål ställt upp en klausul om att 

arbetstagaren kunde förlora sin anställning om han tackade nej till omplaceringserbjudandet, 

men skillnaden var att arbetsgivaren där inte ansågs ha utfört en omplaceringsutredning. Om en 

arbetsgivare hävdar att det föreligger arbetsbrist så verkar det endast krävas att han genomför 

en utredning för att därefter kunna omplacera de arbetstagare han vill till skäliga 

omplaceringserbjudanden i form av t.ex. en lägre sysselsättningsgrad. Arbetsgivaren kan också 

ställa upp villkoret om att ett nekande kan innebära uppsägning för arbetstagaren. Det verkar 

vara omplaceringsutredningen som är nyckelordet. Enligt AvtL kan man inte säga upp delar av 

ett avtal. Rättsutvecklingen inom arbetsrätten har dock i princip lett till att arbetsgivaren enskilt 

kan omreglera anställningsvillkoren genom att omplacera arbetstagare till en anställning med 

en lägre sysselsättningsgrad. Detta anses vara ett skäligt omplaceringserbjudande även om det 

sker under protest. Om det inte accepteras så kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren på grund 

av arbetsbrist och sedan om han vill erbjuda återanställning med nya villkor, se AD 2012 nr 16. 

Detta skulle kunna anses som ett kringgående av AvtL då det i praktiken blir så att arbetsgivaren 

säger upp en del av avtalet när han säger upp arbetstagaren och sedan återanställer denne enbart 

med ett eller några få nya villkor.  

 

I dagsläget finns egentligen bara ett alternativ för arbetstagaren och det är att acceptera det 

arbetsgivaren erbjuder för att inte förlora sin anställning, även om han egentligen misstycker 

till erbjudandet. Det verkar i nuläget inte ens vara framgångsrikt för arbetstagaren att ta striden 

efteråt då de flesta arbetstagare inte vinner framgång i domstolen så länge arbetsgivaren gjort 

en omplaceringsutredning. Inte ens om accepten sker genom protest verkar arbetstagare vinna 

framgång då det enligt AD i avtalsrättslig mening är att anse som en ren accept. Det finns alltså 

i princip inget skydd för arbetstagarens befintliga anställning när arbetsgivaren önskar minska 

sysselsättningsgraden på grund av verksamhetsskäl. Rättsutvecklingen har även lett till att 

normen om en tillsvidareanställning på heltid och den trygghet det innebär för arbetstagaren får 

stå tillbaka för arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.  
 

 



48 
 

Käll- och litteraturförteckning 
 

Offentligt tryck 

Regeringens propositioner (Prop.) 
Prop. 1973:129 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd  

m.m. 

 

Prop. 1975/76:81 Med förslag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, m.m. 

 

Prop. 1981/82:71 Om ny anställningsskyddslag m.m. 

 

Statens offentliga utredningar (SOU) 
SOU 1915:1  Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på  

förmögenhetsrättens område. 

 

SOU 2019:5  Tid för trygghet. 

 

Direktiv (Dir.) 
Dir. 2017:56  Trygghet och utveckling i anställningen vad gäller arbetstid och  

ledighet. 

 

Rättspraxis 

Avgöranden från Arbetsdomstolen 
AD 1978 nr 68. 

AD 1980 nr 89. 

AD 1981 nr 131. 

AD 1984 nr 26. 

AD 1984 nr 133. 

AD 1985 nr 29. 

AD 1986 nr 24. 

AD 1987 nr 91. 

AD 1994 nr 88. 



49 
 

AD 1994 nr 147. 

AD 1995 nr 2. 

AD 1996 nr 54. 

AD 1997 nr 36. 

AD 1997 nr 98. 

AD 1997 nr 121. 

AD 1999 nr 5. 

AD 1999 nr 24. 

AD 1999 nr 92. 

AD 2000 nr 69. 

AD 2000 nr 76. 

AD 2003 nr 105.  

AD 2006 nr 15. 

AD 2009 nr 50. 

AD 2010 nr 6. 

AD 2010 nr 10. 

AD 2011 nr 30. 

AD 2012 nr 11. 

AD 2012 nr 16. 

AD 2012 nr 47.  

AD 2015 nr 49. 

AD 2016 nr 53. 

AD 2016 nr 69. 

AD 2017 nr 56. 

 

Litteratur 

Adlercreutz, Axel & Gorton, Lars & Lindell-Frantz, Eva, Avtalsrätt I, fjortonde upplagan, 

Lund, Juristförlaget i Lund, 2016. 

 

Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann, Avtal: Lärobok i allmän avtalsrätt, fjortonde 

upplagan, Stockholm, Wolters Kluwer, 2017. 

 

Christensen, Anna, Skydd för etablerad position – ett normativt grundmönster, i Tidsskrift for 

Rettsvitenskap, volym 109, 1996, s. 519–574. 



50 
 

 

Fahlbeck, Reinhold, Praktisk arbetsrätt, tredje upplagan, Malmö, Liber-Hermod, 1994. 

 

Glavå, Mats & Hansson Mikael, Arbetsrätt, tredje [uppdaterade] upplagan, Lund, 

Studentlitteratur AB, 2016. 

 

Hydén, Håkan, ”Normativa grundmönster – mot en teori om rättsliga förändringsprocesser”, i 

Numhauser-Henning, Ann, Normativa perspektiv: Festskrift till Anna Christensen, 

Juristförlaget, 2000, s. 119–155. 

 

Johansson, Svante O, Något om avtalsfrihet, obligationsrätt och grundläggande fri- och 

rättigheter, i Tidsskrift för Rettsvitenskap, volym 126, 2013, s. 666–683.  

  

Kleineman, Jan, ”Rättsdogmatisk metod”, i Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, Juridisk 

Metodlära, Lund, Studentlitteratur, 2013, s. 21–45. 

 

Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet – Inledning till den individuella 

arbetsrätten, fjärde [reviderade] upplagan, Uppsala, Iustus, 2016. 

 

Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, elfte upplagan, Uppsala, Iusté AB, 2019. 

 

Lunning, Lars & Toijer Gudmund, Anställningsskydd: En lagkommentar, elfte [reviderade] 

upplagan, Stockholm, Wolters Kluwer, 2016.  

 

Malmberg, Jonas, Arbetssökandes upplysningsplikt, i Juridisk tidskrift, nr 3 2000/01, s. 638–

647. 

 

Norberg, Per, Arbetsrätt och konkurrensrätt – En studie av motsättningen mellan 

marknadsrättsliga värden och sociala värden, Lund, Juristförlaget i Lund, 2002. 

 

Numhauser-Henning, Ann & Rönnmar Mia, Det flexibla anställningsskyddet, i Juridisk 

tidskrift, nr 2 2010/11, s. 382–411. 

 

Ramberg, Christina, Malmströms civilrätt, 25 upplagan, Stockholm, Liber, 2018. 

 



51 
 

Rönnmar, Mia, Arbetsgivarens arbetsledningsrätt – från arbetsgivarprerogativ till krav på saklig 

grund, i A. Numhauser-Henning, Perspektiv på likabehandling och diskriminering, Lund, 

Juristförlaget i Lund, 2000, s. 283–311. 

 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och 

argumentation, Tredje upplagan, Stockholm, Nordstedts Juridik, 2015. 

 

Sigeman Tore; Sjödin Erik, Arbetsrätten: En översikt, sjunde upplagan, Stockholm, Wolters 

Kluwer, 2017.  

 

Svensson, Ola, Avtalsfrihet och rättvisa: En rättsfilosofisk studie, Lund, Juristförlaget, 2012.  

 

Taxell, Lars-Erik, Avtalsrätt: Bakgrund, sammanfattning, utblick, första upplagan, Stockholm, 

Nordstedts juridik AB, 1997. 

 

Ulander-Wänman, Carin, Hållfast Arbetsliv genom Kompetensutveckling i Samverkan - HAKS, 

Arena idé, 2019. 

 

Ulander-Wänman, Carin, Företrädesrätt till återanställning, Uppsala, Iustus, 2008. 

 

Öman, Sören, Anställningsskyddspraxis, nionde upplagan, Stockholm, Jure, 2018.  

 

Övriga källor 

Hamskär, Ingemar, LAS är varken monster eller ängel 01/2010, i Lag & Avtal, 2019-12-28.  

[https://www.lag-avtal.se/asikter/las-ar-varken-monster-eller-angel-6556112]. 


