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Abstract 

 
In claims for unfair dismissal due to alleged redundancy, the burden of proof should be shared 

to enable an employee to have the cause of redundancy tried. In such a case, the employee 

should present evidence of an invalid cause – such as personal reasons – and the employer 

should account for the redundancy. With reference to their conflicting interests, the law 

favours the employer if the redundancy can be accounted for even if the employee maintains 

his or her position. This would have been reasonable practice if the employer’s evidence was 

subject to the same scrutiny as that of the employee but, as long as redundancy is considered a 

valid cause in itself, this is not the case. 

 

Redundancy does not come from nowhere, but it occurs when employers carry out their 

management decisions. However, redundancy has never been questioned unless there has 

literally been shortage of work, which, in turn, has left the management rights unrestricted. 

Thus, the employer has the exclusive right to decide how and to what extent the business 

should be run. The only requirement for a valid cause is for the employer to show that actual 

operational changes have been made. In reality, this means the burden of proof is not shared 

and the employee cannot have the cause of redundancy tried. 

 

This makes the order of hiring the remaining protection against unfair dismissal. A dismissed 

employee is entitled to be reassigned to other duties that he or she is capable of performing 

and that are currently performed by a more recently hired employee. Since the employer also 

has the exclusive right to decide which qualities are required for a particular position, the 

actual qualifications of the individual employee turn out very important. In cases where the 

employer has changed these requirements, the deciding factor is often whether the employer 

has been offered the relevant training opportunities. Since employers have no strict legal 

obligation to train their staff in a redundancy situation, they are in a position to decide where 

redundancy occurs and whom it will affect. As a consequence, the dismissal order regulations 

provide limited protection against unfair dismissals due to alleged redundancy. 
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1. Inledning 
Mitt mål med denna uppsats är att belysa problemen i ämnet skenbar arbetsbrist vid 

arbetsgivarens verksamhetsförändringar. I Lagen om anställningsskydd (LAS) och dess 7 § 

framgår att arbetsgivaren skall vid uppsägning enbart kunna hävda saklig grund. Vad som 

med detta menas explicit står att söka i lagens förarbeten. Här finns två olika 

uppsägningsgrunder personliga skäl och arbetsbrist.1   

 

Från arbetsgivarsidan talas det idag om att Sveriges lagstiftning är alldeles för hård. De 

hävdar att lagens skydd ibland kan hämma tillväxten i sverige. Från den andra sidan, 

arbetstagens sida talas det om att det är alldeles för lätt att säga upp arbetstagare i Sverige 

samt att det är mycket billigare med uppsägningar i Sverige än övriga delar inom den 

industrialiserade världen. 

 

Just denna motsättning tycks grunda sig i de två kriterier som ovan nämndes vid uppsägning, 

personliga skäl. Denna uppsägningsform är strikt reglerad i lagstiftningen och arbetsgivaren 

har egentligen ingen handlingsfrihet. Å andra sidan, det andra kriteriet arbetsbrist, då kan 

arbetsgivaren utnyttja sin arbetsledningsrätt och påkalla exv. omorganisation som i sin tur 

innebär att arbetsgivaren har övertalig personal och kan då hävda arbetsbrist. 

 

Om en arbetsgivare säger upp en anställd på grund av personliga skäl skall Arbetsdomstolen 

(AD) göra en mångsidig bedömning av huruvida arbetsgivarens intresse av att upplösa 

anställningen ställs mot arbetstagarens intresse att behålla anställningen. Arbetsbrist som är 

ett samlingsbegrepp innefattar en rad olika särdrag och skall således till skillnad från 

personliga skäl alltid vara att betrakta som saklig grund. AD har i detta fall inte mandat att 

överpröva dessa beslut eftersom arbetsgivaren fattar beslut utifrån sin arbetsledningsrätt där 

denne ges möjlighet att leda och fördela arbetet. I de fall som AD kan se att arbetsgivaren i 

förenlighet med sin uppsägning påkallat arbetsbrist men i sak berör det den anställdes 

personliga skäl, ges AD möjlighet att göra en prövning då de kan hävda skenbar arbetsbrist. 

 

Enligt lagstiftaren skall tillräckligt skydd mot det senast påstådda finnas i den lagstiftning som 

reglerar arbetsrätten. De skyddsregler som per automatik träder in i dessa fall är den primära 

förhandlingsskyldigheten (11 § MBL) som arbetsgivaren har då denna planerar 

                                                 
1 Ds 2002:56 s. 162ff. 
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verksamhetsförändringar. Denna paragraf innehåller regler om den s.k. primära 

förhandlingsskyldigheten. Reglerna innebär en rätt för arbetstagare och deras organisationer 

att utöva medbestämmanderätt och inflytande över arbetsplatsen2. Begreppet primär 

förhandlingsskyldighet innebär att arbetsgivaren måste förhandla med sin 

arbetstagarorganisation innan denne fattar eller verkställer beslut som berör arbetstagarna på 

arbetsplatsen. Från arbetstagarsidan kan man se förhandlingsrätten som den grundläggande 

stenen för arbetstagarnas rätt över arbetsgivarens beslutandeprocess.  

 

Därefter kan reglerna om turordning nämnas (22 § LAS) och (25 § LAS) om företrädesrätt 

till återanställning. Dessa skall fungera sammantaget som ett skydd mot skenbar arbetsbrist 

samt godtyckligt handlande från arbetsgivarens sida. 

 

Tanken bakom turordningen är att ge arbetstagare som drabbas av uppsägning vid arbetsbrist 

ett skydd så att de sägs upp enligt objektiva kriterier. Med detta menas att arbetstagarna skall 

delas upp i turordningskretsar efter driftenhet och avtalsområde där det skall avgöra vem som 

efter kriteriet anställningstidens längd först skall få gå. Efter en driftsinskränkning kan 

personer sägas upp och deras tidigare arbetsuppgifter får ges därhän. Detta innebär likaså att 

annan personal som är berättigad till att ändå få behålla sitt arbete kan ges andra 

arbetsuppgifter inom turordningskretsen. Detta inträffar då en arbetstagare med kortare 

anställningstid får lämna över sitt tidigare arbete till annan personal med längre 

anställningstid. Detta kan medföra att arbetsgivaren blir tvungen att se efter om de personer 

som tvingas byta arbetsuppgifter har tillräckliga kvalifikationer för det framtida fortsatta 

arbetet. I viss mån erkänns arbetsgivaren ett visst utbildningskrav för detta ändamål. 

 

Turordningsreglerna (22 § 3 st. LAS) är semidispositiva och kan till viss del ersättas med 

kollektivavtal. Samt att en arbetsgivare i enlighet med (22 § 2st. LAS) ges rätt att undanta två 

arbetstagare, om de kan anses tillföra särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. 

Förutsättningen i detta fall är att arbetsgivaren har mindre är tio anställda.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen explicit blir att utreda huruvida LAS kan skydda arbetstagare som 

hävdar att uppsägningen härleds till skenbar arbetsbrist. Bestridanden mot en uppsägning kan 

                                                 
2 Bergqvist, Lunning & Toijer, Medbestämmandelagen, s 169 
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endera göras med anmärkning om att saklig grund inte föreligger eller att den strider mot 

turordningsreglerna. 

1.1.1 Frågeställningar 
1) Den första frågan torde vara om LAS erbjuder ett totalt skydd gentemot arbetstagaren då 

arbetsgivaren i kraft av sig arbetsledningsrätt går till uppsägning på grund av arbetsbrist men i 

realiteten handlar det om skenbar arbetsbrist. 

2) Den andra frågan jag utröner blir i detta fall självklar med tanke på sammanhanget; kan en 

arbetsgivare organisera bort en arbetstagare?  

3) Vidare är intresset stort huruvida en presumtiv arbetsbrist föreligger samt att 

turordningsreglerna skall appliceras, så blir den tredje frågan om arbetsgivaren kan förändra 

arbetstagarens kvalifikationskrav så att denna ej kan använda arbetstagaren fortsättningsvis på 

grund av dennes brist gällande kvalifikationskraven och således kan styra över arbetet på 

annan, ”önskad arbetstagare”. 

1.2 Avgränsningar  
Att göra en fullständig analys av de fall som på ett eller annat sätt antyder eller anknyter till 

begreppet skenbar arbetsbrist låter sig vara ogjort i denna uppsats. Jag fokuserar mig under 

uppsatsskrivandet på den kopplingen som har med arbetsgivarens förändringar av verksamhet 

att göra. Jag håller mig likaså till lagstiftningen som behandlar arbetstagarens 

anställningstrygghet, LAS. Det finns en omfattande sidolagstiftning på området vilket jag 

väljer att inte utreda.  

 

Likaså väljer jag bort den omfattande kollektivavtalsregleringen som styr arbetsgivare - och 

arbetstagarorganisationerna - som i och för sig påverkar avtalsturlistorna. Anledningen till 

denna avgränsning är att den inte påverkar bedömningen av begreppet saklig grund samt 

arbetsgivarens verksamhetsledningsrätt. 

1.3 Metodval 
Jag har som utgångsläge i uppsatsen använt mig utav traditionell juridisk metod, vilken 

innefattar rättsdogmatism. Jag har tagit fasta på de befintliga rättskällorna och utrett vad 

lagstiftaren vill ha sagt med den gällande lagen (de lege lata), i detta fall lagen om 

anställningsskydd. För att få fram det, har jag gått tillbaka ett antal år i tiden för att fastställa 

lagstiftarnas vilja. I min studie av befintligt lagstiftningsarbete har jag hållit mig till 

lagstiftningens förarbeten för att tolka dessa.  
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De rättskällor jag har använt mig utav är lagtext, förarbeten i form av statens offentliga 

utredningar samt tillhörande propositioner och departementserier. Jag använder mig även av 

utskottsbetänkande samt relevant doktrin.  

 

Jag har valt att ta med fem domar från Arbetsdomstolen som jag analyserar ingående av två 

anledningar. Jag avgränsar domarna till att enbart utreda begreppen som behandlas i domarna, 

så som omplaceringsskyldighet, turordningsregler samt personliga skäl och skenbar 

arbetsbrist. Varje rättsfall nedan ämnar specifikt behandla begreppen och påvisa 

arbetsdomstolens dömande utefter dessa. Den andra anledningen till upplägget är just 

kompareringen mellan de olika begreppen, som ger mig anledning till resonemanget i min 

avslutande diskussion. Under kapitlen som behandlar domarna från AD ämnar jag att mer 

ingående beskriva de olika begrepp som ligger till grund för mitt uppsatsskrivande nämligen: 

saklig grund, omplaceringsskyldighet, turordningsregler samt personliga skäl.  

1.4 Disposition 
Inledning Uppsatsen inleds med ett inledningsavsnitt som 

presenterar syfte och frågeställningar samt metodval 

och rättsfråga. 

 

Rättsläget I detta kapitel tar jag läsaren i handen och redogör för 

den historiska utvecklingen arbetslagstiftningen tagit 

i sverige från åren omkring mitten av 1800-talet och 

fram tills idag. 

 

Proportionalitetsprincipen  Denna princip ligger till grund för svensk 

rättstillämpning och domstolens dömande. Jag 

redogör för denna princip och sätter in den i ett 

europeiskt perspektiv. 

 

Saklig grund Vad gäller saklig grund för uppsägning redogör jag i 

kapitlet om omplaceringsskyldigheten som 

arbetsgivaren har. Jag tar även upp reglerna för 

turordningsreglerna och kravet som ställs på 
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arbetsgivaren vid uppsägning av personliga skäl. I 

samma kapitel påvisar jag även de rättsföljder som 

ev. kan inträffa vid brott mot ovanstående. 

 

Skenbar arbetsbrist Det mest centrala begreppet i uppsatsen samt 

utgångspunkten för uppsatsen. Jag redogör härvid 

problemen som kan uppstå då arbetsgivaren hävdar 

arbetsbrist men i realiteten är uppsägningen i sig 

grundad på personliga skäl. I samma kapitel redogör 

jag även schematiskt för de begrepp som kan 

användas vid uppsägning.  

 

Arbetsdomstolens domar Jag har valt att beskriva ett antal rättsfall utifrån ett 

antal nyckelord så som de personliga skälen, 

omplacering, arbetsbrist, skenbar arbetsbrist 

bevisbördan mm. Avslutande i kapitlet redogör jag i 

form av en analys omkring fallen. 

 

Avslutande diskussion  I det avslutande kapitlet sammanför jag mina egna 

tankar och idéer med vad den vetenskapliga 

uppsatsen ger vid handen. Under rubriken slutsats 

ger jag svar på mina frågeställningar. Svaren är i 

kapitlet understrukna för att läsaren lätt skall hitta 

svaren. Samt ett de lege ferande resonemang som 

avslutning och avstamp i ett, förhoppningsvis, nytt 

sätt att tänka. Ett par ord i avslutande mening finns 

även att ta del av. 
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2. Rättsläget – Anställningsskyddet  
För att förstå framväxten av anställningsskyddet i Sverige behövs en historisk tillbakablick på 

utvecklingen. Mitt syfte med denna rubrik är att se den erkända arbetslagstiftning vi idag 

använder oss av i ett historiskt perspektiv. 

2.1 Historisk utveckling 
Arbetsgivarens möjlighet att säga upp en arbetstagare genomgick en märkbar förändring 

under mitten av 1800- talet fram till första halvan av 1900- talet. Utvecklingen kom att starta 

vid denna tidpunkt i Svensk historia med förändringen i legostadgan.3 Utvecklingen gick från 

denna stadgans begränsade uppsägningsrätt till den nya industrialismens mer eller mindre fria 

uppsägningsrätt. Vid denna tidpunkt i svensk arbetsrättshistoria innebar den fria 

uppsägningsrätten att arbetsgivaren legaliserade det fria anställningsavtalet. Vid sekelskiftet 

ansåg de vid den tiden framväxande fackföreningsrörelserna att deras största uppgift var att 

motverka godtyckliga uppsägningar från arbetsgivarens sida.4.  

Året 1905 överenskom Svenska Arbetsgivarföreningen om en stadga som infördes så som 23 

§ (senare 32 §) som i sig löd: 

 

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

  

År 1906 genom den första överenskommelsen mellan LO (landsorganisationen) och SAF 

(Svenska arbetsgivarföreningen) godtog LO genom den så kallade decemberkompromissen 23 

§. Med detta kom LO att acceptera de befogenheter som erkändes SAF:s stadgar, vilken slog 

fast arbetsgivarens arbetsledningsrätt samt den fria uppsägningsrätten.5 Med denna 

överenskommelse erkände SAF tillika att de i gengällt skulle respektera arbetstagares rätt att 

organisera sig och dra fördelar ur ett sådant medlemskap. Om en arbetstagare ansåg sig 

uppsagd på fel grund så som föreningsrättskränkande grund, ägde denna rätt att genom sin 
                                                 
3 Legostadgan begränsades till att reglera förhållandet mellan husbönder och hjon, i denna legostadga fanns 
regler som innebar ett skydd mot uppsägningar av tjänstehjon. Arbetstagare och arbetsgivare träffade 
anställningskontrakt som varade om ett år vardera, automatiskt kunde anställningen fortgå ett år ytterliggare om 
inte påkallad uppsägning så skedde två månader innan kontraktets utgång. Kontraktet kunde således enligt 
stadgan bara brytas om endera parten påkallade detta inför en ny anställningsperiod. Om en arbetstagare troget 
tjänat sin arbetsgivare mer än trettio år så innebar detta att arbetsgivaren hade försörjningsplikt för arbetstagaren 
till dödsslutet. Den senaste stadgan antogs i Sverige år 1833 och upphävdes 1926. Henning, tidsbegränsad 
anställning, s 38. 
4 Calleman, turordningar vid uppsägning, s 49. 
5 Den beskrivna 23 § ändrades senare till 32 § och benämndes 32 § - befogenheterna. Denna slog även fast att 
arbetsgivaren fritt kunde anställa vem denne ville, men även rätten att använda oorganiserade arbetstagare. 
Calleman, A.a. s. 49 
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organisationstillhörighet påkalla dennes uppmärksamhet och hjälp så att efter undersökning 

av det påkallade erkändes rätten till ett ogiltighetsförklarande av uppsägningen. Detta skydd 

kan ses som det allra första viktiga undantaget från principen om arbetsgivarens fria 

uppsägningsrätt.6 

 

Efter arbetsdomstolens (AD) tillkomst 1929 utgjorde frågor kring föreningsrättens innebörd 

en rad avgöranden. AD kom fram till att en arbetsgivare som omfattas av ett kollektivavtal 

med en fackförening erkändes skyldig om denne kränkt föreningsrätten vid uppsägning som 

härleddes till den anställdes verksamhet eller ställning i fackföreningen.7 År 1932, den då tre 

år gamla domstolen slog fast i domen AD 1932 nr 100 att en uppsägning var att betrakta som 

en allmän rättsgrundsats om ett anställningsavtal efter åtlydnad av uppsägningstid, kunde 

sägas upp utan att specifika skäl behövde anges. För att inte uppsägningen skall vara felaktig 

står i domen att uppsägningen inte får strida mot lag, god sed eller regelrätta 

avtalsbestämmelser. Lagen om förenings- och förhandlingsrätt antogs år 1936 och innebar en 

kodifiering av decemberkompromissen.8 

 

Nästa stora uppgörelse mellan LO och SAF sker 1938 det s.k. Saltsjöbadsavtalet. Även detta 

avtal byggde på principen om fri uppsägningsrätt, en del formella ändringar luckrade ändå 

upp arbetsgivarens handlinsfrihet genom införandet av en veckas uppsägningsvarsel och 

förhandlingsplikt vid uppsägningar som härleds till personer som varit anställda i minst ett 

år9. Under samma år inrättades en arbetsmarknadsnämnd som besattes av tre representanter 

för vardera parten. Nämndens uppgift var härvidlag att pröva uppsägningar på hemställan av 

fackliga organisationer. Nämndens beslut var inte av annan karaktär än rekommenderad.10 

Olika intressen att ta fasta på för nämnden var bland annat produktionens beroende av 

kunnande; detta ställdes mot arbetstagarens behov av trygghet i anställningen. Om arbetsbrist 

uppstod skulle de olika arbetstagarnas skicklighet och dess lämplighet avgöra turordningen 

dem emellan. Bedömdes de två kriterier som lika hos två eller flera arbetstagare kom det att 

avgöra turordningen efter anställningstid samt försörjningsbördan gentemot familj. Med detta 

sagt innebar kravet för arbetsgivaren att denne skall uppge skäl för uppsägningen.11  

                                                 
6 Calleman, A.a. s. 49 
7 Schmidt, Facklig arbetsrätt, s. 107. 
8 A.a. s. 24 
9 Se 3 kap. 2-3 § §  huvudavtalet. Detta avtal står att finna i R. Casparsson Saltsjöbadsavtalet i historisk 
belysning,, s. 253 ff.  
10 Protokollanteckning till 3 kap, huvudavtalet. 
11 Henning, tidsbegränsad anställning s. 60.  
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År 1964 i den s.k. apriluppgörelsen införs det starkare skydd mot obefogade uppsägningar 

genom ändringar i Saltsjöbadsavtalet. Ändringarna krävde att saklig grund skulle utgöras som 

ett krav vid uppsägningar som härleddes till arbetstagarens enskilda förhållanden. 

Arbetsmarknadsnämnden bemyndigades att utgöra skiljenämnd och kunde i de fall de ansåg 

att uppsägningen inte ansågs sakligt grundad, utdöma skadestånd.12 

 

År 1974 fick Sverige sin första allmänna anställningsskyddslag till denna lag fanns en 

utredning som namngavs Åmanutredningen som hade sin egentliga utgångspunkt i 

äldrelagstiftningen. Äldrelagstiftningen kom till genom att de äldre i samhället skulle ges en 

fortsatt anställningstrygghet där tryggheten fanns i att de hade en längre anställningstrygghet 

samt företrädesrätt till återanställning, denna lag trädde i kraft 1971.13 Parallellt med arbetet 

kring äldrelagstiftningen fortsatte Åmansutredningen med sitt arbete gällande 

anställningsskydd inom äldrelagstiftningen vilket resulterade i ett slutbetänkande 1973. Lagen 

om anställningsskydd tillkom genom att regeringen ansåg äldrelagstiftningen förlegad och 

ersatte den med 1974 års lag om anställningsskydd.14 Under de åren som gått från denna 

historiska utveckling fram till idag har många ändringar införts i lagen om anställningsskydd. 

Den lag som nu gäller är från 1982. 

                                                 
12 Henning. A.a. s. 79f.  
13 Henning. A.a. s. 83ff. Lag (1971:199) om anställningsskydd för vissa arbetstagare.  
14 Innan 1974 års anställningsskyddslag fanns det kategorier av anställda som redan innan hade ett förstärkt 
anställningsskydd, men som nu kom att hamna under samma lag. Dessa var bl.a. hembiträdeslagen (1944:461), 
arbetsskyddslagen (1949:1), lag (1939:727) om förbud mot arbetstagares avskedande i anledning av trolovning 
eller äktenskap mm.   
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3. Proportionalitetsprincipen 
Principen reglerar vad EU institutionerna får och kan göra. I enlighet med principen 

framkommer att de enbart får vidta de åtgärder som är av nödvändig art för att uppnå målen i 

fördragen. Utförandets omfattning skall stå i proportion till målet. Innebörden av detta ger EU 

rätten att använda flera olika metoder som ger liknande effekt. Men den metod som ger 

medlemsländerna och dess medborgare störst frihet skall väljas. Denna princip är fastställd i 

primärrätten, artikel 5 tredje stycket i EG-fördraget.15 Principen gäller likaledes inom den 

svenska lagen om anställningsskydd. 

 

Principen är central i de följande rättsfall som nedan skall redovisas, den framkommer inte 

explicit men medvetandet om den och dess goda sed skall - av dem som bedömer 

arbetsrättsliga oegentligheter - vara central.  

 

Proportionalitetsprincipen står för att det mellan mål och medel alltid skall finnas en rimlig 

proportion. Betydelsen av en åtgärd får inte vara så ingripande i förhållande till syftet så att 

den anses som orimlig till vad som är menat med åtgärden. Syftet med principen är att även 

säkerställa ändamålen med åtgärden och att målet inte skall kunna uppnås med mindre 

ingripande åtgärder.16   

 

Saklig grund prövning enligt 7 § LAS i linje med proportionalitetsprincipen vid uppsägning 

av personliga skäl kommer principen att användas så att uppsägningen skall vara rimlig i 

förhållande till den anställdes agerande. Uppsägning av personliga skäl kan vara en 

kontraktsrättslig påföljd och kan inte vara orimlig i förhållande till kontraktsbrottet.17 

 

Sammantaget vid bedömningen av personliga skäl och omplacering beträffande skälen och 

principen är det att anse vid de fall då omplaceringen används som en kontraktsrättslig påföljd 

skall AD intolka begränsningen i rätten till att fritt omplacera enligt domen AD 1978 nr 89, 

den så kallade Bastubadarprincipen. Enligt denna princip gäller att en omplacering till följd 

av personliga skäl skall stå i rimlig proportion till vad som läggs den anställde till last.18 

                                                 
15 http://europa.eu/scadplus/glossary/proportionality_sv.htm 
16 Källström. Anställningsförhållandet s. 73. 
17 A. a. s. 73. 
18 A. a. s. 73. 
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Denna princip kan ses som en precisering av en allmän kontraktsrättslig princip gällande 

proportionalitet i förhållandet mellan kontraktsbrott och påföljd. 

 

Till sist kan principen ha verkan även i begreppet god sed och vad som menas med detta 

begrepp. Enligt allmänna avtalsrättsliga principer kan inte och får inte ett kontrakt eller ett 

avtal stå i strid med lag och goda seder. Utgångspunkten i avtalsrätten gör gällande att ett 

avtal inte är att anse som gällande om det strider mot lagen eller allmän moral. Från denna 

synvinkel ställs det höga krav för att kunna frånkänna ett avtal dess rättsliga verkan. Vid 

prövningen gällande arbetsgivarens möjligheter till kontrollansvar eller kontrollåtgärder har 

begreppet god sed fått innebörden att inkräktanden i arbetstagarens privatliv som 

kontrollåtgärd måste stå i rimlig proportion till syftet med kontrollen.19 

                                                 
19 A. a. s. 74. 
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4. Saklig grund 
Begreppet saklig grund är inte preciserat, detta har sin förklaring i att arbetsmarknaden över 

tid är föränderlig.20 Begreppet saklig grund står att finna i 7 § LAS. Arbetsgivaren skall kunna 

påvisa att saklig grund är grunden till uppsägningen. Arbetsgivaren har två alternativ till 

uppsägning nämligen arbetsbrist eller personliga skäl.21 Vid arbetsbrist gäller saklig grund då 

exempelvis driften inskränkes eller nedlägges. Verksamhetsanknutna skäl anses oftast som 

acceptabel grund för uppsägning, dock finns undantag.22 Om uppsägningen beror på 

arbetsbristuppsägningar görs väsentlighetsbedömningen på ett annorlunda vis. Av praxis 

framgår det att arbetsbrist normalt utgör en säker grund för uppsägning och skall således 

godtas.23 Någon brist på arbete behöver nödvändigtvis inte föreligga som den egentliga 

orsaken som ovan har beskrivits, arbetsgivaren kan även ange skäl som medelsbrist, 

omorganisationer och ändrad sysselsättningsgrad.24 En saklig grund-regel är att uppfatta som 

en sanktionsnorm för domstolen vid prövning av arbetsbrist.25  

4.1 Omplaceringsskyldighet 
Enligt 7 § 2 st. LAS kompletteras begreppet saklig grund ytterligare genom LAS 

omplaceringsskyldighet som inträder för arbetsgivaren då denne alltid skall undersöka 

möjligheten att omplacera arbetstagare till annan ledig tjänst inom företaget.26 Arbetsgivaren 

skall i första hand se efter huruvida anställning kan erbjudas inom ramen för anställningen 

och i andra hand således erbjuda annan anställning inom företaget. För att en sådan lösning 

skall komma till stånd skall den aktuelle arbetstagaren ha tillräckliga kvalifikationer för att 

omplaceringsskyldigheten skall inträda, kravet gäller då det lediga arbetet.27 Om 

arbetsgivaren inte fullgjort detta som i lagen ställs som ett krav, föreligger ej saklig grund för 

uppsägning.28 Arbetsgivaren har även ett visst krav ställt på sig som innebär att arbetsgivaren 

skall erbjuda viss utbildning för att kompetenshöja personal som erbjuds annat arbete då 

                                                 
20 Lunning. Anställningsskydd. s. 273. 
21 Adlercreutz. Svensk arbetsrätt. s. 121f. 
22 Om en verksamhet övergår i annan verksamhet, ses inte detta som saklig grund för uppsägning, jfr. Källström 
Anställningsförhållandet. s. 141 och 277. I detta fall, vid organisationsförändringar bedöms arbetsgivarens 
sakliga grund vid uppsägning så som reell, detta för att förhindra skenbar arbetsbrist.   
23 I förarbetena till 1982 års anställningsskyddslag uttrycks detta i Prop. 1981/82:71 s. 65.  
24 Källström Anställningsförhållandet. s. 141f. 
25 Glavå. Arbetsbrist och kravet på saklig grund. S. 638. 
26 Värt att notera efter dom från AD 2005 nr. 32 så är inte en arbetsgivare skyldig att avsluta en nyligen tillsatt 
provanställning om den tjänsten är att betrakta som ledig tjänst, provanställningen skall således fortgå.  
27 Prop. 1973:129. s 158f. 
28 Prop. 1973:129. s 120f. 
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kvalifikationerna inte riktigt räcker till.29 Arbetsdomstolen har fastslagit att en arbetstagare 

kan erkännas en inlärningstid på sex månader.30 Vidare är det arbetsgivaren som har 

bevisbördan för påståendet av bristande kvalifikationer.31  

 

4.2 Turordningsregler 
Regler om turordning då uppsägning sker i en arbetsbristsituation återfinns i 22 § LAS. Syftet 

är att säkerställa tryggheten i första hand för de äldre inom företaget som har lång 

anställningstid och som sägs upp vid arbetsbrist.32 Enligt reglerna så skall det skapas en 

turordning i varje förekommande fall, för varje kollektivavtalsområde och driftsenhet.33 I en 

turordningskrets gäller enligt huvudregeln att en arbetstagare med längre anställningstid skall 

ges företräde framför en med kortare anställningstid. Om arbetsgivaren kan bereda en 

arbetstagare annat arbete inom driftsenheten förutsätter detta att arbetstagaren har tillräckliga 

kvalifikationer.34  

 

Turordningsreglerna är dispositiva enligt 2 § 3 st. LAS vilket innebär en möjlighet att träffa 

centrala kollaktivavtal som kan innebära andra regler och indelningsgrunder än vad lagen 

säger.35 Begränsningen i en avtalsturlista är att den inte får vara diskriminerande eller strida 

mot god sed.36  

 

4.3 Personliga skäl 
Om en arbetstagare missköter sig eller sitt arbete riskerar denne att sägas upp på grund av 

personliga skäl. I förarbetena kan det utläsas att arbetsgivaren i första hand skall göra 

avväganden huruvida anställningen kan fortgå med tanke på det inträffade snarare än att utgå 

från att en uppsägning skall ske med tanke på det inträffade, arbetsgivaren skall alltså utgå 

från arbetstagarens fortsatta lämplighet mer än vad som hänt i det särskilda fallet.37 I LAS 7 § 

4 st. ger vid handen att en arbetsgivare inte får grunda sin uppsägning på omständigheter som 

                                                 
29 Calleman. s 166. 
30 A.a. s 166. 
31 Lunning. s 510. 
32 Calleman. s 69. 
33 En arbetsgivare med högst tio anställda har möjlighet att undanta två arbetstagare som han bedömer ha en 
särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. (22 § 2 st. LAS) 
34 Se ovan under 4.1. 
35 Prop. 1981/82:71. s 59. 
36 Prop. 1973:129. s 155. 
37 Prop. 1973:129. s 124ff. 
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denne har haft kännedom om i mer än två månader.38 Olika företeelser eller handlingar som 

kan ligga till saklig grund för uppsägning av personliga skäl är bl. a. trakasserier samt 

kränkningar, arbetsvägran och illojalitet39 men även olika typer av brottsliga handlingar. Då 

en arbetsgivare hävdar att en arbetstagare har handlat i strid mot de ovan nämnda kriterier 

skall arbetsgivaren med sin bevisbörda uppvisa att de faktiska omständigheterna har ägt 

rum.40 För att den gällande uppsägningsgrunden skall vara riktig måste arbetsgivaren ha 

vidtalat arbetstagaren om dennes beteende och påtalat en förändring, annars föreligger dock 

ingen saklig grund.41 En uppsägning anses dock inte saklig grundad om den härrörs till 

arbetstagarens ålder eller arbetsförmåga som är nedsatt genom exv. sjukdom.42 

4.4 Rättsföljder 
Det har ovan konstaterats att en uppsägning måste grunda sig på antingen personliga skäl eller 

arbetsbrist.43 Detta härrör sig till att anställningsskyddet ser olika ut vid de olika grunderna 

som uppsägningen hänför sig till. Lagen anger att uppsägningen skall vara saklig grundad; då 

uppsägningen beror på arbetsbrist anger lagen att detta i princip utgör tillräckliga skäl för 

saklig grund. Detta innebär då att en uppsägning som härrör sig till personliga skäl blir den 

enda uppsägningsgrunden som kan utsättas för en saklig grund prövning.44 Enligt 34 § LAS 

kan en uppsägning som inte är sakligt grundad ogiltigförklaras, med rättigheter för 

arbetstagaren att återgå till anställningen, eller till annat arbete hos arbetsgivaren. 

Arbetstagaren kan förutom detta även ersättas genom allmänt skadestånd samt yrka 

ekonomiskt skadestånd för utebliven lön samt andra anställningsförmåner.45 

 

Ett rent turordningsbrott eller ett medvetet underlåtande av turordningsreglerna rörande 

personliga skäl regleras i § 34 LAS. I det första fallet kan endast skadestånd komma i fråga 

medan en ogiltighetsförklaring reglerar det sistnämnda.46  

                                                 
38 Då LAS antogs var denna tid satt till en månad. 
39 Lunning. Anställningsskydd s 291. 
40 A.a. s 276. 
41 A.a. s 288. 
42 Prop.1973:129. s 124ff samt Prop. 1981/82:71. s 66. I AD dom 1993 nr 42. framgår att en uppsägning på 
grund av sjukdom kan utgöra saklig grund om arbetstagaren inte kan utföra arbete av betydelse. 
43 Ds 2002:56 s. 162 ff. 
44 Källström, Malmberg Anställningsförhållandet. s 140 
45 T Iseskog. Uppsägning vid arbetsbrist. s 135f 
46 Glavå. Arbetsbrist och kravet på saklig grund. s. 220. 
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5. Skenbar arbetsbrist 
Då en arbetsgivare i en tvist hävdar att uppsägningen har sin grund i arbetsbrist men 

arbetstagaren hävdar att uppsägningen handlar om något som hänför sig personligen till 

arbetstagaren, då uppstår en tvist som jag ovan och nedan benämner skenbar arbetsbrist och 

som arbetsgivare skulle kunna använda sig av för att försöka göra sig av med enskilda och 

specificerade arbetstagare.  

 

Då det är allmänt känt att anställningsskyddet är mycket starkare vid uppsägning av 

personliga skäl än vad det är då uppsägningen grundar sig på arbetsbristbegreppet kan en del 

arbetsgivare tänkas kringgå lagen genom att försöka gå till uppsägning på grunden arbetsbrist. 

I de förarbeten som ligger till grund för anställningsskyddslagen förutsågs att denna möjlighet 

skulle kunna göras gällande. I arbetena framgår att alla typer av verksamhetsförändringar inte 

skulle vara möjliga att vidta. 

  

Vid en driftsinskränkning bör kunna krävas av arbetsgivaren att han 
visar att det förelegat befogad anledning för just en sådan åtgärd och 
att driftinskränkningen således inte var motiverad av intresset att få 
bort en viss arbetstagare. Det bör således inte vara möjligt att vidta 
rationaliseringsåtgärder i den dolda avsikten att göra sig fri från en 
viss arbetstagare, för vars skiljande från anställningen inte förelegat 
tillräckliga skäl.47 
 

 

Vidare står att läsa i Proppositionen att en ovan nämnd uppsägning skall prövas. 

 

En helt annan sak är att ett av arbetsgivaren framfört påstående om 
att arbetsbrist utgjort grunden för uppsägning självfallet inte ska 
godtas, om arbetsgivaren i själva verket haft andra motiv för 
uppsägningen. Tillåtligheten av uppsägningen får i ett sådant fall 
prövas med hänsyn till den verkliga grunden för denna.48 

 
Om man komparerar ovanstående texter, visar utredningarna att arbetsgivaren inte bör vidta 

driftinskränkning om orsaken är personliga skäl och om arbetsgivaren önskar bli av med en 

specifik arbetstagare. Proppositionen i sin tur erkänner att en uppsägning inte får grunda sig 

på personliga skäl om det är arbetsbrist. Skillnaden kan synas liten men kan ändå ha en 

avgörande betydelse i fråga om personliga skäl och arbetsbrist. 

 

                                                 
47 SOU 1973:7. s 148 
48 Prop. 1973:129. s 123 
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Då två parter tvistar om skenbar arbetsbrist uppkommer frågan huruvida bevisbördan skall se 

ut och vem som för den. AD har utformat en bevisregel som innebär att parterna innehar en 

delad bevisbörda. AD avgör i första hand om uppsägningen från arbetstagarsidans påståenden 

om skenbar arbetsbrist, och att arbetsbrist eventuellt inte förelegat. AD uttrycker att om 

domstolen kommer fram till att uppsägningen sannolikt grundar sig på personliga skäl samt 

kraven på det företagsekonomiska skälet och bevisningen skall skärpas. Sammantaget kan 

man se att AD anser att desto större sannolikhet att uppsägningen härrör sig till det personliga 

skälet ju strängare krav ställer AD på arbetsgivaren på motbevisning av denne att arbetsbrist 

förelegat. Arbetsgivaren skall alltså bevisa att arbetsbrist förelegat även om de personliga 

skälen inte funnits. Här får alltså arbetsgivaren en bevisbörda pålagt sig, något som annars 

inte arbetsgivaren har i en vanlig arbetsbristsituation.49 

 

I allmänhet är det inte svårt att skilja på arbetsbristuppsägningar från uppsägningar på grund 

av personliga skäl. Vid normala driftsinskränkningar som drabbar en mindre eller större 

arbetsgrupp av anställda är det klart att grunden för uppsägningen saknar anknytning till 

arbetstagaren personligen. I många fall är det helt klart att uppsägningen hänför sig till 

arbetstagaren personligen så som t.ex. stöld på arbetsplatsen eller hot och våld. I andra fall 

kan frågan vara mer svårbedömd. AD utgår i dessa fall från de uppsägningsskäl som 

arbetsgivaren angett för uppsägningen, t.ex. att en arbetsgivare har misskött sig eller att 

arbetsgivaren har för avsikt att öka lönsamheten genom att lägga ut viss verksamhet på 

entreprenad.50  

 

Om arbetsgivaren hävdar att verksamhetsrelaterade skäl utgjort grunden för uppsägningen 

men uppsägningen hade andra avsikter skall inte arbetsgivarens uppsägning gälla.51 

Tillåtenheten av uppsägningen får i sådant fall prövas utifrån den verkliga grunden.52 Det är 

vid dessa tillfällen den skenbara arbetsbristen kan uppstå. Vid bevisprövningen tar domstolen 

i sin praxis utgångspunkt i frågan om arbetsbrist faktiskt föreligger. Det avgörande för om så 

är fallet är om arbetsgivaren, av skäl som är hänförliga till verksamheten, har genomfört en 

organisationsförändring i samband med uppsägningen.  

 

                                                 
49 T Iseskog. Uppsägning vi arbetsbrist. s 32 ff. 
50 A.a. s 56 ff.   
51 Glavå. Arbetsbrist och kravet på saklig grund. s. 327. 
52 Prop. 1973:129 s. 123 och prop. 1981/82:71 s. 65. Se t.ex. AD 2004 nr 52, AD 2000 nr 35, AD 1995 nr 2 och 
AD 1993 nr 61.  
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Organisations- eller verksamhetsförändringen kan bestå i att arbetsgivaren inte längre låter 

utföra det arbete som den uppsagde tidigare gjorde (AD 1994 nr 140), att den uppsagde 

arbetstagarens arbetsuppgifter övertas av andra anställda (t.ex. AD 200 nr 18 och 31) eller att 

det arbete som den uppsagde arbetstagaren tidigare utfört istället upphandlas externt (t.ex. AD 

1995 nr 152). Om faktisk arbetsbrist föreligger saknar det i och för sig betydelse att 

arbetsgivaren även ansett att anställningen borde avslutas även av skäl som är att hänföra till 

arbetstagaren personligen. Arbetstagarsidan måste därför förebringa bevisning som med stor 

styrka pekar på att de personliga skälen – och inte arbetsbristen – var en nödvändig och 

tillräcklig betingelse för uppsägningen53. 

 

Hur AD arbetar med bevisregelsystemet rent praktiskt då tvister uppkommer gällande skenbar 

arbetsbrist kan i de praktiska avvägningarna vara något komplicerat.54 AD har i olika 

prövningar gjort följande bedömningar: 

 

I ett fall (AD 1976 nr 26) gick arbetsgivaren till uppsägning av en anställd på grunden 

arbetsbrist. Arbetstagarsidan hävdade att uppsägningen grundade sig på personliga skäl. AD 

konstaterade att personliga motsättningar hade förelegat mellan den uppsagde och dennes 

chef. AD kunde inte avgöra eller bevisa huruvida denna motsättning infunnits före den 

tidpunkt då uppsägningen aktualiserades på grund av arbetsbrist. AD påverkades inte i sin 

bedömning av att personliga motsättningar förelegat efter att uppsägningen aktualiserats. AD 

konstaterade att det inte är ovanligt betingat att oegentligheter eller motsättningar i samband 

med en uppsägning kan ske. AD ansåg att arbetsgivarens bedömning huruvida arbetsbrist 

förelegat var accepterad och de kunde således tillämpa huvudregeln för arbetsbrist.  

 

I fallet (AD 1994 nr 140) fann domstolen fog att utreda skillnaden mellan skenbar arbetsbrist 

och arbetsbrist i rättslig mening. AD ansåg att termen arbetsbrist är rättsteknisk till sin natur; 

den omfattar inte enbart fall som härrör direkt till just arbetsbrist. Den kan även, konstaterar 

AD, härröra till sådant som hänförs till arbetstagaren personligen. Som arbetsbrist räknas t.ex. 

att en arbetsgivare gör en bedömning att denne inte kan bedriva sin verksamhet vidare inom 

                                                 
53 Källström Anställningsförhållandet s. 127 ff. 
54 Möjligen bör pekas på några domar (2000 nr 35, 2004 nr 52 och 2005 nr 53) där AD mer direkt går på frågan 
om det verkligen förelegat arbetsbrist, utan att strikt följa den traditionella bevisfördelningen med sannolikt och 
styrkt. Men det är mer en anmärkning i marginalen. Domen 2003 nr 29, å andra sidan, är ett exempel på en mer 
traditionell bevisprövning. AD kom där fram till att arbetstagarsidan inte förmått göra sannolikt att uppsägningen 
berott på personliga förhållanden.  
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ramen för dennes verksamhet, eller att den samme gör en bedömning att av 

företagsekonomiska skäl, organisatoriska eller jämförliga skäl anser att säga upp arbetstagare, 

då räknas detta så som arbetsbrist enligt AD. Med detta kan AD konstatera att om 

uppsägningarna beror på företagsekonomiska eller organisatoriska omständigheter, anser AD 

sig inte ha mandat i normalfallet att utreda frågan vidare. Situationen anses vara annorlunda 

enligt AD om man kan konstatera att arbetsgivaren angett arbetsbrist som grund för 

uppsägning, men i själva verket haft andra bakomliggande skäl (s.k. skenbar arbetsbrist).55 

 

                                                 
55 Se ovan AD 1976 nr 26. 

Saklig grund krävs för uppsägning. Arbetsbrist är i de flesta fall 
saklig grund för uppsägning. 

Arbetsdomstolen skall göra en prövning av 
den verkliga anledningen till uppsägningen. 

Orsak: 
- Alkoholmissbruk. 
- Narkotika. 
- Misshandel och hot. 
- Misskötsamhet. 
- Ordervägran. 
- Förmögenhetsbrott. 
- Samarbetsproblem. 
- Sjukdom, nedsatt arbetsförmåga, 
inkompetens. 
- Illojalitet. 
- Övriga personliga orsaker 

Orsak: 
- Arbetsbrist (kan även vara 
medelsbrist, omorganisering 
mm). 
 

Orsak: 
- Arbetsgivaren anger arbetsbrist som skäl till 
uppsägningen, trots att de egentliga skälen 
hänförs till arbetstagaren personligen. 

Omständigheter som spelar in i 
bedömningen av personliga skäl. 
 
- Arbetsplatsens storlek. 
- Tidigare misskötsamhet. 
- Personliga förhållanden. 
- Arbetsgivarens handlande. 
- Befattningens beskaffenhet. 
- Offentlig arbetsgivare. 

Omständigheter som spelar in 
i bedömningen av Arbetsbrist. 
 
- Enligt lag skall arbetsgivaren 
verka för att göra sitt yttersta i 
alla lägen för att undvika att 
arbetstagare behöver sägas upp. 
- Arbetsgivaren skall ange de 
skäl som ligger till grund för 
uppsägningen. 

Omständigheter som spelar in i 
bedömningen av Skenbar arbetsbrist. 
 
- En uppsägning får i detta fall enbart grundas 
på arbetsbrist. 
- Uppsägningen skulle ha företagits även om 
den ovidkommande omständigheten inte 
förelegat. 
- Arbetsgivaren måste påvisa sannolika skäl 
att uppsägningen i själva verket grundat sig på 
personliga skäl. Om inte detta krav uppfylls 
gör AD bedömningen utifrån arbetsbrist 
(kolumn 2). 

Bevisning: 
 
- Arbetsgivaren har som krav att 
bevisa att saklig grund föreligger 
(se kapitel 4).  

Bevisning: 
 
- I kraft av sin 
verksamhetsledningsrätt har 
arbetsgivaren mandat att själv 
avgöra och ytterst bedöma 
behovet av arbetskraft. Den 
samma avgör även om 
arbetsbrist föreligger. 

Bevisning: 
 
- Delad bevisbörda  innebär att arbetstagaren 
skall bevisa påståendet om att skenbar 
arbetsbrist förelegat. Efter detta övergår 
bevisbördan på arbetsgivaren som i sin tur 
skall bevisa att arbetsbrist förelegat.  
- Om det är sannolikt att arbetsbristen är 
skenbar så ställs starkare krav på 
arbetsgivaren att bevisa att uppsägningen 
skulle ha företagits av företagsekonomiska 
skäl även om den ovidkommande 
omständigheten inte förelegat. 
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5.1 Schema 
Avslutningsvis i detta kapitel vill jag schematiskt visa grunderna till de olika begrepp vilka 

kan användas vid uppsägning av personal. Materialet till detta schema är bl.a. hämtat ur 

förarbeten som ligger till grund för lagen om anställningsskydd. 

 
Personliga skäl56         Arbetsbrist57                                      Skenbar arbetsbrist58 
Tabell 1: Rättsliga samspelet mellan personliga skäl, arbetsbrist och skenbar arbetsbrist. 

                                                 
56 Står att läsa i förarbetsmaterialet till LAS. Prop. 1973:129 samt i Glavå. Arbetsrätt. Kap 4. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
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6. Arbetsdomstolens domar 
För att förstå hur arbetsdomstolen arbetar med de olika begrepp som jag i uppsatsen beskriver 

vidare är det av vikt - kan jag anse - att påvisa de regler och de krav som arbetsgivaren och i 

vissa fall arbetstagaren har att ta hänsyn till. I de följande domar som här redovisas har jag 

valt att se på de domar inom ämnet skenbar arbetsbrist, eller som arbetsdomstolen väljer att 

kalla det, fingerad arbetsbrist. Sammantaget är det svårt - och det vill jag visa - för AD att 

renodlat titta på enbart skenbar arbetsbrist som begrepp. I domarna tar man hänsyn till 

helheten. AD tittar på de personliga skälen, omplacering, arbetsbrist, bevisbördan mm.  

6.1 AD 2006 nr 110 
En arbetstagare inom en kommun som arbetat som förvaltningschef under en lång period blir 

uppsagd efter en omorganisation av kommunens nämndorganisering. Det leder i sin tur till en 

tvist huruvida uppsägningen varit sakligt grundad eller ej.  

 

Arbetsdomstolen anser att enligt 7 § andra stycket LAS föreligger inte saklig grund för 

uppsägning om arbetsgivaren kan erbjuda arbetstagaren annat arbete hos sig. Arbetsdomstolen 

hänvisar även till förarbetena i LAS (Prop. 1973:129 s. 121) som utrycker principen att en 

arbetsgivare före en uppsägning är skyldig att överväga alla möjligheter till fortsatt 

anställning och eventuellt flytta på arbetstagaren för att bereda denne annan anställning. 

Denna omplaceringsskyldighet förutsätter att den någonstans hos arbetsgivaren finns en ledig 

tjänst som i sin tur erkänner den tilltänkte arbetstagarens kvalifikationer. Om en arbetstagare 

utan godtagbar anledning avböjer ett arbete som denne erbjudits av arbetsgivaren så torde 

arbetsgivarens omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket LAS vara uppfylld. Enligt 

förarbetena till LAS (Prop. 1973:129 s. 243) kan inte en arbetsgivare anses skyldig att erbjuda 

fler lediga tjänster till arbetstagaren.  

 

Arbetsdomstolen hänvisar vidare till AD 1994 nr 1 där AD uttalat att 

omplaceringsskyldigheten enligt 7 § LAS gällande att omplacering kan ske utan att någon 

arbetstagare har friställts medan 22 § LAS reglerar den situation som uppstår då flera 

arbetstagare konkurrerar om de arbetstillfällen som finns kvar. AD har i linje med detta vid 

prövning av turordningsbrott då det förelegat uttalat att LAS turordningsregler inte blir 

tillämpliga när en arbetstagare har avböjt ett omplaceringserbjudande till ett ledigt arbete som 

domstolen ansett att denne borde anta eftersom det annars inte hade uppstått någon 
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uppsägningssituation om arbetstagaren tackat ja till arbetet (se AD 2006 nr 15, 2005 nr 57 och 

1996 nr 144).  I detta fall är det just det omvända som inträffat, kommunen upprättade först en 

turordningslista och erbjöd den anställde sedan ett arbete från listan. Arbetet var alltså inte 

ledigt, han avböjde erbjudandet innan kommunen ens påbörjat en omplaceringsutredning 

enligt 7 § andra stycket LAS. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet omfattar således inte 

enligt 7 § LAS befattningar som redan är tillsatta. Den fråga som aktualiseras i detta mål är 

således om kommunen, trots att de inte var skyldig till det, genom att erbjuda ett arbete som 

inte var ledigt och som arbetstagaren tackat nej till kan anses ha fullgjort sin 

omplaceringsskyldighet. AD utreder om omplaceringsskyldigheten föreligger i enlighet med 7 

§ LAS och inte 22 § LAS eftersom en lagstridig uppsägning enligt 7 § LAS kan angripas 

genom ogiltighetsförklaring medan en ogiltig uppsägning enligt 22 § LAS enbart kan leda till 

skadeståndersättning (se AD 1994 nr 1). AD kommer i detta fall fram till att arbetsgivaren har 

fullgjort sin omplaceringsskyldighet. 

 

Enligt AD framkommer det att den anställdes kvalifikationer för rektorsjobbet ej är att anse så 

som tillräckliga. AD anser att den anställde har en bristande pedagogisk utbildning i 

förhållanden ställda till de krav som skollagen, Skolverket och kommunen har uppställt. AD 

erkänner även brister i den anställdes erfarenheter från skolans verksamhet och i synnerhet 

bristen av erfarenhet att arbeta med barn med behov av särskilt stöd. Enligt AD anses inte 

heller den anställde kunna erkänna sig så stor erfarenhet som krävs även om han genomgick 

rektorsutbildningen eftersom en stor del av utbildningen bygger på erfarenhetsbaserat lärande 

och processinriktad utbildning. Den samlade bedömningen enligt AD är att den anställde inte 

har haft tillräckliga kvalifikationer för rektorstjänsten kommunen har därmed fullgjort sitt 

krav enligt 7 § LAS gällande omplaceringsskyldighet genom den omplaceringsutredning som 

legat till grund för kommunens agerande. Således föreligger det enligt AD saklig grund för 

uppsägning av den anställde. 
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6.2 AD 2006 nr 68 
I AD 2006 nr 68 avgör domstolen huruvida skenbar arbetsbrist förelegat. Domstolen anser 

dock inte att det från arbetsgivaren existerat någon sådan, även då AD anser att det kan anses 

att personliga skäl även förelegat. Däremot anser sig domstolen klargöra att brott mot 

arbetsskyddslagens turordningsregler funnits. 

 

Bolaget mannen arbetade på tillverkar och bearbetar funktionsdetaljer som monteras i större 

enheter och maskiner. Bolaget har runt 25 anställda och verksamheten är fördelad på två 

avdelningar, en för skärande bearbetning och en för montering.  Den anställde började sin 

anställning inom företaget med sex månaders provanställning år 2000, med placering på 

monteringsavdelningen.  

 

I mars 2005 fördes lokala förhandlingar mellan parterna om uppsägning av den anställde. 

Bolaget ansåg att det förelåg arbetsbrist och att den anställde skulle behöva gå, bolaget fann 

inte att den anställde hade tillräckliga kvalifikationer för omplacering inom bolaget. 

Fackklubben ansåg däremot att den anställde med lite introduktion samt handledning skulle 

kunna ta anställning på den skärande avdelningen på grund av hans tidigare insatser inom 

bolaget på just den avdelningen samt hans tidigare utbildning, en treårig yrkesutbildning samt 

30 – års arbetslivserfarenhet inom branschen. Bolaget ogillade klubbens yttrande och gick till 

uppsägning den 31 mars 2005 på grund av arbetsbrist.  

 

6.2.1 Skenbar arbetsbrist? 
Fackklubben hävdar att uppsägningen inte grundar sig på arbetsbrist utan personliga skäl. 

Klubben menar att bolaget medvetet underlåtit den anställde att vidareutveckla sig inom 

företaget, andra som erbjudits anställning inom bolaget senare har lämnats annan roterande 

arbetsfördelning och har således erbjudits fördelar gentemot den anställde.  

 

Bolaget hävdar i sin talan till AD att frågan om skenbar arbetsbrist inte har nämnts i 

förhandlingarna med fackklubben, med detta hänvisar bolaget till att denna delen av talan inte 

skall gillas.  
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AD anser att talan enligt 4 kap. 7 § lagen om rättegången i arbetstvister inte kan tas upp som 

brott mot 7 § LAS, detta eftersom förhandling rörande tvistemålen skall, innan AD tar upp det 

vara behandlat med påkallande av förbundet enligt medbestämmandelagen. I detta fall är det 

inte så att förbundet påkallat tvisteförhandling, AD anser att det i enlighet med praxis kan, 

med vissa undantag beroende av vilka tvisteförhandlingar saken berör, finnas fog för prövning 

likaledes. I detta fall anser AD att kravet på tvisteförhandling är uppfyllt och hela förbundets 

talan skall i sin helhet tas upp till prövning.  

6.2.2 Var uppsägningen grundat på personliga skäl? 
AD anser att en domstol normalt inte skall eller bör gå in och göra bedömningar huruvida ett 

bolag behövt göra inskränkning eller omorganisation av sin verksamhet, detta i relation till 

arbetsgivarens fria arbetsledningrätt. Situationen är emellertid annorlunda då det med fog kan 

påstås att uppsägningen som grundar sig i arbetsbrist har med personen att göra, s.k. skenbar 

arbetsbrist. I detta fall anser sig AD att pröva tillåtenheten av uppsägningen utifrån den 

verkliga grunden.  

 

Bolaget anser att skälen till uppsägningen var att orderingången sjönk där den anställde hade 

sin anställning. Minskningen uppgick till 80 procent. I detta anser sig bolaget att en 

arbetsbristsituation var uppenbar. 

 

Förbundet anser att bolaget inte har visat att det förelegat ordernedgång i den volym de påstår. 

Bolaget har även anställt två nya medarbetare efter den påstådda nedgången vilket inte pekar 

på en nedgång. Förbundet anser likaså att bolaget inte tillåtit sig att se efter så att den 

anställde gavs möjligheter till vidareutveckling eller att prova andra relevanta arbetsuppgifter, 

detta skulle enligt förbundet skett systematiskt i syfte att inte ge den anställde rätt till andra 

arbetsuppgifter.  

 

AD kan konstatera att det är ostridigt att orderingången sjunkit kraftigt under den aktuella 

perioden och att personal måste sägas upp. AD anser det klarlagt att uppsägningen skett i en 

arbetsbristsituation. AD anser även att om det förelegat skäl såsom förbundet påtalat, 

personliga sådana spelar detta ingen roll. AD fastslår att det saknar betydelse, om arbetsbrist 

faktiskt föreligger, att arbetsgivaren även ansett att anställningen borde avslutas av skäl som 

är att hänföra till arbetstagaren personligen. AD anser inte att skenbar arbetsbrist förelegat och 
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att inget brott heller funnits mot 7 § LAS. AD anser sig skyldiga att utreda huruvida bolaget 

ådragit sig skadeståndsskyldighet genom brott mot turordningsreglerna. 

6.2.3 Brott mot turordningsreglerna? 
Enligt förbundet har bolaget anställt tre personer senare i företaget inom den avdelning som 

den anställde arbetade på, ändå har bolaget inte tagit hänsyn till detta då de gått till 

uppsägning. Förbundet hävdar att de arbetsuppgifter som finns inom den avdelning som 

monterar inte är så vitt skilda att ett kvalifikationskrav skulle vara avgörande, om inte med en 

skälig upplärningstid. Bolaget i sin tur hävdar att en omplacering till andra arbetsuppgifter 

och brist på kvalifikationer hos den anställde ligger till grund för att en omplacering inte är 

möjlig. 

 

Arbetsdomstolen anser att det finns skäl att pröva riktigheten i frågan huruvida den anställde 

hade tillräckliga kvalifikationer för de övriga arbetsuppgifter som funnits på 

monteringsavdelningen.  

 

Bolaget anför i detta att de arbetsuppgifter som den anställde haft inom avdelningen varit av 

en sådan enkel beskaffenhet att någon stor eller särskild yrkesskicklighet inte har krävts. 

Bolaget anser att den anställde har skött de arbetsuppgifter som han ålagts att göra på ett bra 

sätt man de övriga arbeten som funnits på monteringsavdelningen var av mer komplicerad 

natur och innehöll flera moment. För detta arbete krävs noggrannhet, fingerfärdighet och 

stresstålighet. Enligt bolaget hade inte den anställde dessa egenskaper och kunde inte med en 

normal inlärningsperiod heller förväntas lära sig dessa.  

 

Enligt förbundet vidhåller de att den anställde haft de rätta kvalifikationskrav som kan 

förväntas av honom. Den anställde har rätt grundutbildning i form av treårig verkstadsskola, 

han här även arbetat med ammunition och monterat delar i jaktvapen i tidigare anställningar. 

Detta sammantaget påvisar att de kvalifikationskrav som bolaget satt upp, finns hos den 

anställde i form av de krav som tidigare anställningar påvisat i form av fingerfärdighet och 

stresstålighet.  

 

Arbetsdomstolen kommer fram till att den anställde inte har fått alternera mellan de olika 

arbetsuppgifterna som de övriga anställda inom bolaget, detta har gett den anställde en mindre 

fördelaktig position i jämförelse med de övriga. Sammantaget ser AD att de uppgifter som 
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lämnats in till målet ger en motsägelsefull bild av den anställdes att i vart fall efter en 

inlärningstid kunna utföra de på monteringsavdelningens kvarvarande arbetsuppgifter. Det har 

även framkommit till domstolen att den anställdes arbetsuppgifter var frånskilt de övriga 

arbetstagarna inom avdelningen, detta anser AD vara till bolagets nackdel eftersom den 

anställde inte har arbetat tillsammans med andra arbetstagare inom avdelningen. 

Arbetsledningen har i sin bedömning av den anställdes kvalifikationskrav lyssnat och hört 

efter med de andra anställda inom avdelningen huruvida den anställdes kvalifikationskrav 

ansetts vara tillräckliga och således litat på deras omdömen.  

 

Med denna bakgrund kan det ifrågasättas huruvida bolaget utrett den anställdes 

kvalifikationskrav. AD samlade bedömning med bakgrund av det som ovan redovisats är att 

bolaget inte kunnat bevisa efter en sedvanlig upplärningsperiod av den anställde, att denne 

inte skulle ha klarat av de arbetsuppgifter som de tre andra kvarvarande anställda inom 

avdelningen ansetts klara bättre än den anställde. Med detta är det klarlagt att bolaget gjort sig 

skyldig till brott mot turordningsreglerna i anställningsskyddslagen. Bolaget är därför att anse 

som skyldig att utge ett allmänt och ekonomiskt skadestånd till den anställde. 
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6.3 AD 2000 nr 35 

En arbetstagare har blivit uppsagd av personliga skäl, arbetsgivaren tar tillbaka uppsägningen 

och kort därefter blir arbetstagaren på nytt uppsagd av arbetsbrist. Frågan är om uppsägningen 

var sakligt grundad eller om uppsägningen i själva verket berott på förhållandet som var 

hänförlig till arbetstagaren personligen, s.k. skenbar arbetsbrist. 

 

En kvinnlig arbetstagare anställdes 1970 som läkarsekreterare vid dåvarande 

Företagshälsovården som med tiden fram till och med 1999 ombildades till dåvarande namnet 

Hansa Hälsan AB. Den anställde hade med tiden från 1970 och framåt utbildat sig som 

läkarsekreterare och fick med åren ett utökat förtroende av de olika läkare som arbetade inom 

företaget. Med tiden fick företaget ny teknik som möjliggjorde en del rationaliseringar av den 

då administrativa tjänst som innehölls av läkarsekreteraren. Företaget fick under senare delen 

av 1990-talet stora problem med den anställde och visar i sin framställan inför domstolen en 

rad olika fel och brister som den anställde skulle ha bidragit med inom företaget. Bland annat 

kan nämnas att den anställde skulle ha felfakturerat, lämnat ut meddelande internt per dator 

till alla anställda, kritiserat ledningen och dess VD. Bolaget kallade samman de fackliga 

företrädarna ur den anställdes fackförbund och vidtalade att uppsägning på grund av 

personliga skäl förelåg, den 30 mars 1999 sades den anställde upp.  

 

I tvisteförhandling som senare hölls mellan de inblandade parterna den 4 juni 1999 tar 

sedermera bolaget tillbaka sin uppsägning av den anställde och påkallar en 11 § förhandling 

enligt MBL och vidtalar i detta att en arbetsbristsituation infunnit sig på grund utav ny teknik 

i företaget. Den nya teknik som företaget anförskaffat var ny telefonväxel samt ett nytt system 

i datorhanteringen som nu tillät alla läkare att skriva sina egna journaler i en bärbar PC.  

 

AD kan i sin dom konstatera att den första uppsägningen av den anställde är att ogilla, saklig 

grund för uppsägning fanns inte. Den framställan som bolaget framfört som kritik mot den 

anställde kan inte styrkas, allmänt skadestånd skall utdömas. Vidare konstaterar AD att saklig 

grund för uppsägning gällande arbetsbrist från bolaget sida är styrkt och den senare 

uppsägningen är att gilla.  
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6.4 AD 1994 nr 4 
Vid arbete i en bransch som är tekniskt kvalificerad kan det visa sig att den tekniska 

utvecklingen kan medföra att en omplacering till ny tjänst kan ges vid handen p.g.a. 

arbetsgivarens krav på ökade kvalifikationskrav. 

 

I detta rättsfall hade en arbetstagare anställts som NC-operatör med arbetsuppgifter som var 

mycket kvalificerade inom maskinens användningsområde som var fräsarbeten. NC-

operatören vidareutbildade sig senare till elektronikingenjör och då han skulle återgå till 

dennes anställning sades han upp p.g.a. arbetsbrist. Arbetsgivaren hade under tiden för NC-

operatörens utbildning anställt och utbildat en ersättare på maskinens arbetsuppgifter. 

Arbetsgivaren hävdade att den nya tekniken som nu var monterad på maskinen i form av ny 

datateknik möjliggjorde en uppsägning av den ordinarie personalen eftersom denne NC-

operatör inte längre uppfyllde arbetsgivarens krav på de rätta kvalifikationskraven. 

Arbetsgivaren ansåg inte att en ytterliggare kostnad för utbildning var att acceptera eftersom 

verksamheten enbart omsatte 2 miljoner kronor och utbildningskostnaderna uppgick till 

120 000 kronor. Arbetstagarsidan motsatte sig detta argument eftersom det i grund och botten 

inte handlade om en omplacering utan det ordinarie arbetet som arbetstagaren tidigare 

innehaft. De förutspådda utbildningskostnaderna som arbetsgivaren angett är inte enligt 

arbetstagarsidan heller försvarbara eftersom arbetstagaren redan tidigare kan arbetet på 

maskinen och att datasystemet egentligen bara var en uppdatering av den gamla maskinvaran. 

Ytterliggare ansåg arbetstagarsidan att arbetstagaren förvärvat sig nya kunskaper efter nyss 

avslutad relevant utbildning som kan appliceras i de arbetsuppgifter som åligger arbetstagaren 

på NC-maskinen. 

 

Arbetsdomstolen uttalade att arbetet som NC-operatör visserligen fanns kvar men att den 

samtidigt skett en viktigare förändring eftersom bolaget infört ett nytt datasystem på maskinen 

samt att dessa uppgifter sedan en längre tid tillbaka skötts av en annan medarbetare, detta 

skall enligt AD beaktas. Vidare konstaterar AD att det inte är tillräckligt utrett huruvida 

längden på utbildningen samt kostnaden för den samma för att NC-operatören skulle erkännas 

ha de kvalifikationer som arbetsgivaren angett vara utrett. Sammanfattningsvis anser AD att 

arbetsgivaren skulle ansvara för de utbildningskrav som arbetsgivaren ställt på operatören 

eftersom förutsättningarna för arbetstagaren var så goda, AD anser inte att detta krav är annat 

än skäligt. AD ansåg inte heller att det var tillräckligt utrett exakt vilken kompetens som 

saknades hos den ordinarie personalen. 
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6.5 Analys av AD domarna 
Jag har valt rättsfallen utifrån en enkel devis, viljan har varit att ge en bild av domstolens 

agerande och handlande då orden skenbar arbetsbrist, turordningsregler samt personliga skäl 

och tillräckliga kvalifikationer ingick. Jag har även valt att redogöra för rättsfall som är så 

aktuella som möjligt samt att rättsfallen relaterat till olika sektorer inom arbetsmarknaden. En 

mer ingående analys av rättsfallen har jag inte ämnat göra eftersom viljan är att redogöra 

generellt hur domstolen agerar och att det är beroende av nyckelorden ovan som utgången av 

rättegången styrs. Den rättsfallsbeteckning som beskriver nyckelorden mest ingående är AD 

2006 nr 68.  

 

Huvudregeln är att en domstol inte prövar arbetsgivarens beslut i sig om arbetsbrist. Det är 

tillräckligt att arbetsgivaren kan visa objektivt godtagbara orsaker. I det ligger inte att 

arbetsgivaren måste kunna visa att verksamheten går eller kommer att gå med förlust eller 

liknade. Det är arbetsgivaren som äger produktionen och således har full bestämmanderätt 

över densamma. Vad domstolen kan pröva är huruvida det är fråga om en skenbar 

arbetsbristsituation eller inte (se exv. AD 2006 nr 68). Med skenbar arbetsbrist avses att de 

faktiska förhållanden egentligen gäller en uppsägning på grund av personliga förhållanden 

men som av arbetsgivaren påvisats av arbetsbrist. En prövning av fingerad arbetsbrist sker 

emellertid endast av domstolen när det i det enskilda fallet framförs ett sådant påstående. Den 

part som gör gällande skenbar arbetsbrist har bevisbördan för påståendet. 

 

Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist är det därför sällan tvist om arbetsbristen i sig. Det 

som ofta skapar tvist vid arbetsbristsituationer är istället frågan om det är rätt person som 

sagts upp i anledning av arbetsbristen som sådan. Se exv. AD 2000 nr 35.  

 

Ett annat problem som skall uppmärksammas är att en saklig grund-regel skall följas av 

arbetsgivaren. Problemet är i detta att en domstol inte kan följa upp detta krav eftersom den 

inte innehåller några faktiska rekvisit som rättsfakta skall subsumeras under.59 

                                                 
59 Glavå. Arbetsbrist och kravet på saklig grund. s. 330. 
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7. Avslutande diskussion 
Begreppet arbetsbrist skall enligt LAS förarbeten samt Arbetsdomstolens praxis lagenligen 

uppfattas som en juridisk-teknisk samlingsbeteckning av ekonomisk, organisatorisk och 

därmed jämförlig natur som i sig innefattar en rad olika situationer och inte att det enbart 

saknas arbetsuppgifter. Arbetsbrist är egentligen någonting annat än i bokstavlig mening 

arbetsbrist. Situationer som faller utanför denna samlingsbeteckning utgör således personliga 

skäl.   

 

Anställningsskyddslagens tillkomst har från första början i sin rättstillämpning upprätthålligt 

principen att en arbetstagare skall kunna få skenbar arbetsbrist prövad av domstol. Denna 

prövning skall enligt AD som med tiden utformat bevisprövningen kunna ske då en 

arbetstagare kan åberopa sannolikheten i att arbetsgivaren har grundat uppsägningen hänförlig 

till personen och inte påstående om arbetsbrist. Över tid har AD prövat ett antal mål gällande 

skenbar arbetsbrist. Utfallet i de flesta domar som AD förkunnat hänför sig till att det är just 

arbetsbrist som är orsaken till uppsägningen. Rättstillämpningen kan - anser jag - kritiseras i 

detta avseende och att inte arbetsbristen har utsätts för en reell saklig grund prövning. Med 

detta menar jag att arbetsgivarens verksamhetsledningsrätt över tid lämnats helt oinskränkt. 

Där arbetsuppgifterna har funnits kvar och de har utförts av en person och vid de tillfällen 

arbetsgivaren har sagt upp den anställde med arbetsbrist som motiv, då har AD ansett att det 

förelegat skenbar arbetsbrist.  

 

7.1 Slutsats 
Som svar på fråga ett i min frågeställning när det gäller skenbar arbetsbrist kan jag anse efter 

att jag utrett skyddet mot just detta att så länge inte arbetsbristen utsätts för en mer ingående 

prövning samt att verksamhetsledningsrätten i fortsättningen lämnas orörd finns egentligen 

bara tre skyddsnivåer kvar att ta till vid dessa uppsägningar nämligen turordningsreglerna, 

omplaceringsskyldigheten, samt företrädesrätten.   

 
Meningen med turordningsreglerna och dess införande i svensk lagstiftning var primärt att ge 

de äldre anställda med en längre anställningstid en större anställningstrygghet, jämfört med de 

yngre som hade kortare anställningstid. Men redan i förarbetena till lagen framgår det tydligt 

att syftet inta var att ge företräde till arbete som arbetstagaren inte hade tillräckliga 

kvalifikationer för. I praktiken innebär detta för dagens kunskapssamhälle att de 
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turordningsregler som finns enbart ger ett begränsat skydd mot arbetsbristsuppsägningar där 

arbetsgivaren anser att arbetstagaren saknar de som arbetsgivaren definierar som tillräckliga 

kvalifikationer. I mitt arbete konstaterar jag att det är arbetsgivaren själv som avgör vilka 

kvalifikationer som skall ställas som krav på de olika arbeten som arbetsgivaren förfogar 

över. Om en arbetsgivare genomför en omorganisation kan denne genom sin 

arbetsledningsrätt förändra kvalifikationskraven radikalt för olika tjänster, detta bestämmer 

arbetsgivaren själv. Då en omorganisation genomförs och kvalifikationskraven förändras 

p.g.a. att arbetsuppgifterna förändrats innebär detta att en omplaceringsskyldighet 

föraranligger arbetsgivaren. Som konstaterats innebär detta att om arbetstagaren inte enligt 

arbetsgivaren innehar tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete kan detta föranleda en 

uppsägning p.g.a. arbetsbrist. 

 

I arbetet har jag likaså konstaterat att arbetsgivaren inte har någon långtgående skyldighet att 

förhindra att de anställda vid en arbetsbristsituation kan erbjudas annat arbete inom företaget 

eller organisationen eftersom kompetenshöjande krav på arbetsgivaren till de anställda saknas.    

Arbetsdomstolen tittar enbart på om arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationskrav i en 

omplaceringssituation, endast i undantagsfall har arbetsgivarens arbetsledningsrätt ifrågasatts 

av Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen kan ses som ganska trångsynt i sitt sätt att angripa 

arbetsgivarens verksamhetsledningsrätt och ytterst sällan anser jag att domstolen söker efter 

fler alternativa handlingssätt från arbetsgivarens sida. Sammantaget gällande 

turordningsreglerna så kan jag konstatera att arbetsledningsrätten som åligger arbetsgivaren 

ger denne en sådan stor möjlighet att styra kompetensutvecklingen och vem som skall arbeta 

med vad så att i många fall kan arbetsgivaren styra arbetsbristen dit denne vill och därigenom 

bestämma vem som skall få gå p.g.a. arbetsbrist. 

 

Bevisbördan skall som konstaterats vara delad som ett skydd mot skenbar arbetsbrist. Enligt 

LAS skall det finnas en saklig grund till uppsägningen, den delade bevisbördan skall 

omöjliggöra andra möjligheter till uppsägning. Arbetstagaren skall påvisa de personliga 

skälen och arbetstagaren skall påvisa arbetsbristen. Som jag tidigare konstaterat genom AD 

1976 nr 26 skall domstolen agera då många, och starka bevis finns från arbetstagarsidan att 

skenbar arbetsbrist kan ha förelegat. Problemet här blir att den drabbade arbetstagaren inte 

kan göra sin röst hörd om arbetsgivaren kan påvisa arbetsbrist. Denna händelse ger 

arbetsbristen företräde. Lösningen skulle enligt min mening kunna vara att just arbetsbristen, 

även den utsätts för saklig grund prövning. 
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Arbetsbrist är inte något som bara uppkommer, utan det är en följd av arbetsgivarens 

arbetsledningsbeslut. Inom arbetsrätten ifrågasätts inte arbetsbrist i den mån det faktiskt 

bokstavligt talat förelegat ren arbetsbrist. Detta har fått till följd att verksamhetsledningsrätten 

har lämnats oinskränkt. Arbetsgivaren har i detta eget mandat att besluta huruvida 

verksamheten skall bedrivas. Det kravet som ställs är att arbetsgivaren kan ange en reell 

verksamhetsförändring samt att saklig grund föreligger. Detta anser jag inte kan ge rätten om 

delad bevisbörda vid skenbar arbetsbrist den tyngd som jag anser att den skulle behöva. I 

realiteten innebär detta att arbetstagaren inte kan få sin påstådda grund prövad. Med detta sagt 

kan slutsatsen dras att en arbetsgivare skall kunna genom sin rätt att leda och fördela arbetet, 

faktiskt kunna säga upp specifika personer inom organisationen eller inom dennes företag. 

 

Det andra skyddet och svaret på fråga två i min frågeställning mot skenbar arbetsbrist är 

således omplaceringsskyldigheten. Skyddet består av att en arbetstagare skall erbjudas annat 

ledigt arbete om denne uppfyller kvalifikationskraven som ställs samt att denne har rätt tur i 

turordningslistan inom kretsen. Jag konstaterar här att arbetsgivaren ensam avgör genom sin 

verksamhetsledningsrätt vilka kvalifikationskrav som skall ställas på arbetstagaren. Inte heller 

framgår det i lagstiftningen huruvida en arbetsgivare skall eller bör kompetensutveckla sina 

arbetstagare. Med hjälp av ovanstående resonemang kan en arbetsgivare styra arbetsbristen, 

vart den skall uppstå och vem eller vilka den skall omfatta. Arbetsgivarens 

omplaceringsskyldighet ger i detta ett begränsat skydd mot skenbar arbetsbrist.  

Jag tror inte som sagts ovan att lagstiftaren föreslår en inskränkning i arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt, genom att låta den sakliga grunden för uppsägning bli prövad. Däremot 

kan jag se och förespråka en lagstiftning som talar för en prövning av arbetsledningsrätten 

som vidtalar arbetsgivarens skyldighet att kontinuerligt kompetensutveckla sin personal. Med 

ett sådant krav ställt på arbetsgivarsidan skulle problemet med tillräckliga kvalifikationer om 

inte försvinna, åtminstone minska radikalt och arbetstagarsidan skulle erkännas fler 

arbetstillfällen än annars. Det kan även hävdas att skenbar arbetsbrist i sig skulle minska i sitt 

omfång. I förarbetena framgår det också att en arbetsgivare skall göra allt för att inte behöva 

gå till uppsägning p.g.a. arbetsbrist. Kan man kombinera detta krav med ett nytt d.v.s. ett krav 

på att arbetsgivaren skall vidareutveckla och kompetenshöja sin personal, då kan framgång 

nås i detta system som idag ger arbetsgivare som vill, möjlighet att säga upp enskilda 

individer med hjälp av arbetsbrist men det handlar egentligen om arbetstagen personligen. 
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Det sista skyddet samt svar på fråga tre i min frågeställning.  Företrädesrätten är ett skydd 

som innebär att rätten till återanställning då man haft anställning i mer än tolv månader under 

de tre senaste åren hos samma arbetsgivare. Rätten inträder då vid ansökan om den och gäller 

under uppsägningstiden och därefter i nio månader. Återigen är det arbetsgivaren som i detta 

fall avgör kvalifikationskravet och samma resonemang kan föras runt detta skydd som ovan 

gällande omplaceringsskyldigheten, alltså ett olösligt syndrom så länge arbetsgivaren inte 

erkänns en sakliggrund prövning av sina verksamhetsledningsbeslut.  

7.2 De lege feranda 
Efter regeringsskiftet i valet 2006 lades en rad förslag. En del var förslag som skulle gynna 

anställda inom skolväsendet. Resultatet blev att sveriges nya regering satsade stort på 

kompetenshöjande åtgärder för skolans anställda inom grundskolan. I mitt de lege feranda 

resonemang som följer vill jag visa hur arbetet kan utökas.  

 

Planen ser ut som så att regeringen erkänner att den pedagog som vill skall kunna läsa 20 el. 

40 poäng på universitet eller högskola, för att kompetenshöja sig inom ett speciellt område. 

Under en eller två terminer ersätts den studerande med 80 procent av lönen varav staten 

betalar 70 procent av dessa, resten åligger kommunen att ersätta den anställde studenten. På 

detta sätt kan en garanti göra att pedagogerna får en vidareutvecklande kompetenshöjning 

som främjar arbetsgivaren, samt den anställde. Kan man på liknande sätt resonera inom 

näringslivet i stort? – Javisst varför inte! Om ett krav ställs på arbetsgivarna om 

kompetenshöjande krav på sina anställda, skulle allt fler praktiska utbildningar startas upp, 

uppdragsutbildningar eller kommunala yrkesskolor. Statens kvalificerade yrkesutbildningar 

skulle kunna växlas upp att de på lokal nivå eller regional nivå kunde tillgodose de krav som 

kan tänkas finnas på utbildningar hos de lokala eller regionala arbetsgivarna. I ett större 

perspektiv kan detta sätt att agera ge de anställda ett större nätverk samt ett mer 

konkurrenskraftigt näringsliv samt personal som vid en omplaceringssituation erkänns en 

högre kompetens samt större chans att kvalificera sig till ett annat av arbetsgivaren anvisat 

arbete. 
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7.3 Avslutande ord 
Glavå i sin avhandling Arbetsbrist och kravet på saklig grund menar precis som jag att en 

domstol inte skall äga rätten till att bedöma huruvida ett företag är lönsamt eller inte. Inte 

heller skall den avgöra hur det skall vara organiserat. Jag tycker att det kan skötas genom 

förhandlingar mellan parterna. Domstolen skall ägna sin tid åt det arbetsrättsliga, vilket de 

gör, man att en domstol måste få rätten att pröva sakligheten i uppsägningen. Så länge 

arbetsgivaren ensamt har bestämmanderätten kommer inga förhandlingar att ställas på lika 

villkor mellan parterna. Ges arbetsgivaren ett starkare krav på prövning vid uppsägning vid 

arbetsbrist kommer med all säkerhet förhandlingar igång gällande företagsorganisering, 

utbildning och kompetenshöjande ändamål. Så – en lösning kan vara denna, då domstolen 

avgör huruvida en förhandling mellan parterna lyckats, ställt i relation till det arbetsrättsliga 

spektrat. 
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