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Förord 

 

Vi vill tacka vår praktikhandledare för den goda vägledning vi löpande fått under 

uppsatsen. Vi vill även rikta ett tack till vår uppsatshandledare Mats Höglund för 

den hjälpen med formalia som vi tillägnat oss. 
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Abstract 

 

In 2010, the average rate of unemployment among young people aged 15 – 24 

was 25.2 %. Compared with the total unemployment rate in Sweden that same 

year, which were 8.2%, its fair say that it is very high. When viewing other 

European countries unemployment rate in 2011 Sweden were a bit over average 

and ended up at a 15th place regarding the countries with the most youth 

unemployment. An often debated factor is the Swedish priority rules placed in 

Lagen om anställningsskydd, LAS and that's where our main focus is located. 

LAS is an social protection law which originally was intended to protect the older 

generation of workers on the labor market. The reason for this was that the 

government could see a negative trend on the elderly’s employment rate and 

wanted to curb the problem. The reason to this negative unemployment rate was a 

more rapid structural changes in the labor market and with that so also the 

industrial sector, which held many employees. Difficulties for older people to 

move geographically were also seen as a major reason why they were in need of 

this protection law. They reasoned that if a young worker became unemployed, 

they had a greater opportunity to move to another location to find a new job. 

 We will begin with the essay a large section where we present the current law 

on priority rules. There we will go through the sections we consider relevant to 

the essay. This part is the heart for the essay and a discussion will be around this.  

 Sweden has above all, two great organizations with a large influence on the 

labor market. The first one, the Swedish Trade Union Confederation, LO is a 

confederation of unions which represents a part of the employees. The other one is 

the Confederation of Swedish Enterprise, which is a confederation of 

organizations who represents the employers. These two associations have two 

completely different opinions of the reasons for the current youth unemployment. 

LO believes that the main focus should be investing in education while the 

Confederation of Swedish Enterprise believes that a change in LAS, lower entry 

salaries and a more market-driven education is the way to go. In this section we 

have chosen to sort out their views and the organizations suggested solutions to 

the youth unemployment problem. Furthermore we will see how it looks in 

Denmark and how their system is built. We have chosen to look in to Denmark 

because it’s a country which is often raised in similar debates. Their system of 

flexicurity differ much from the system we have in Sweden and we want to see if 

can find some pros and cons of this. And also see if flexicurity could have any 

impact on youth unemployment. The final section contains an analysis part where 

we will connect all the things we've written about. Emphasis will be placed on the 

rules of priority but we will also touch on other points such as entry salaries and 

flexicurity. 
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 The conclusions we can draw in our analysis is that the Swedish rules of 

priority have a negative effect on youth unemployment. A static labor market and 

a principle that forces the last one employed to be the first one to be unemployed 

is automatically unfavorable the younger population. However it’s not the direct 

effect of the last-in, first-out principle, which we believe is the big problem. 

Instead we believe that the effects of the principle leads to a labor market where 

the labor force tends to become stagnant. This in turn reduces the opportunities for 

young people to both enter the job market and to get secure employment. 
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Sammanfattning 

 

År 2010 var genomsnittstalet för arbetslöshet hos ungdomar mellan 15 – 24 år 

25,2 %. Jämfört med den totala arbetslösheten i Sverige som samma år låg på 8,2 

% är det en mycket hög siffra. Ser man till övriga EU-länder låg Sverige 2011 

över genomsnittsantalet och hamnade på en 15:e plats i högst andel 

ungdomsarbetslöshet.  

 En ofta debatterad faktor är de svenska turordningsreglerna i lagen om 

anställningsskydd, LAS och det är också där vårt primära fokus ligger. LAS är en 

social skyddslag som från början syftade till att skydda de äldre arbetstagarna på 

arbetsmarknaden. Bakgrunden till lagens uppkomst var att regeringen kunde se en 

negativ utveckling på de äldre arbetstagarnas sysselsättningsgrad och ville stävja 

problemet. En av anledningarna till varför det såg ut som det gjorde var att det 

skedde allt snabbare strukturförändringar på arbetsmarknaden. Den mer statiska 

industrisektorn som många livnärde sig på var i rörelse. Ytterligare en anledning 

till att regeringen ansåg att en skyddslag behövdes var att man såg stora 

svårigheter för de äldre arbetstagarna att kunna förflytta sig geografiskt. 

Uppfattningen var att om en yngre arbetstagare blev arbetslös har de större 

möjlighet att flytta till annan ort för att där hitta ett nytt arbete.  

 Inledningsvis presenteras ett större kapitel som beskriver turordningsreglernas 

gällande rätt med de paragraferna vi anser vara relevanta för uppsatsen. Kapitlet är 

grunden för uppsatsen och ett resonemang kommer föras om turordningsreglernas 

inverkan på ungdomsarbetslösheten. 

 I Sverige idag finns framför allt två större aktörer med stort inflytande på 

arbetsmarknaden. Den ena är Landsorganisationen, LO som består av 

arbetstagarorganisationer som i sin tur representerar en del av arbetstagarsidan. 

Den andra är Svenskt Näringsliv som utgörs utav arbetsgivarorganisationer vilka 

representerar arbetsgivarsidan. De båda intresseorganisationer har två helt skilda 

syner på anledningarna till den rådande ungdomsarbetslösheten. LO menar att det 

handlar bristen på utbildning medans Svenskt Näringsliv anser att LAS, för höga 

ingångslöner och att utbildningssystemet inte är i fas med arbetsmarknaden ligger 

till bakgrund för hur situationen ser ut idag.  I uppsatsens andra kapitel återfinns 

de båda aktörernas syn och lösningar på ungdomsarbetslöshetsproblemet. Vidare 

följer en utredning över hur det ser ut i Danmark och hur deras arbetsmarknad är 

uppbyggd. Flexicurity-systemet som används i Danmark skiljer sig relativt 

mycket från det arbetsmarknadssystem som återfinns i Sverige och utredningen 

ämnar se om det finns några för- och nackdelar med det danska systemet. Vidare 

vill vi också utreda huruvida flexicurity har någon inverkan på 

ungdomsarbetslösheten. I sista kapitlet återfinns en analys där vi kommer att 
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reflektera över det vi tidigare behandlat för att på så redogöra för vår uppfattning 

om varför ungdomsarbetslösheten är så pass hög som den är i Sverige.  

 I den avslutande diskussionen har vi kommit fram till bland annat att de 

svenska turordningsreglerna har en negativ effekt på ungdomsarbetslösheten. En 

statisk arbetsmarknad och en princip som gör att den förste som måste sägas upp 

är den sist anställda missgynnar per automatik den yngre befolkningen. Det är 

dock inte den direkta effekten av sist-in-först-ut-principen som vi tror är det stora 

problemet. Istället tror vi att verkningarna av principen leder till en arbetsmarknad 

där arbetskraften tenderar att bli stillastående, vilket i sin tur minskar detta 

möjligheterna för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och få trygga 

anställningar. 
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Begreppsförklaring 

 

Arbetsgivare:  Både en fysisk och en juridisk person kan vara att anse som en 

arbetsgivare. Arbetsgivaren är den av avtalsparterna som har den 

finansiella skyldigheten gentemot den andra parten det vill säga 

arbetstagaren. Detta likställs oftast med den av parterna som 

regelbundet utger ekonomisk kompensation för utfört arbete åt 

den andra parten. Vidare i LAS 6 c § 2 st. 1 punkten 

framkommer det att arbetsgivaren har som krav på sig att 

tillgodose arbetstagaren med skriftlig information om 

arbetsgivarens adress och namnet på den samme, vilket kan ses 

som ett formellt intyg över förhållandet.
1
 

Arbetstagare:   Det finns ett antal tecken som kan tyda på att en person är att 

 anse som arbetstagare. Exempelvis om en person utför ett arbete 

 som denne får betalt för eller om arbetet leds och kontrolleras  

  av någon annan än den som utför arbetet. Vidare anses det 

                                                 
1
 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, 2009, s. 37. 
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som ett krav för att ett anställningsförhållande skall råda att ett 

avtal är upprättat mellan parterna. Källström och Malmberg 

listar 9 punkter som ligger till grund för att det ska råda ett 

förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare.
2
 

 

- avtal om personlig arbetsskyldighet mot vederlag 

- arbete utförs för annans räkning och under dennes ledning och kontroll 

- varaktigt samarbete där den arbetspresterande står till förfogande för uppgifter 

som uppkommer efter hand 

- den arbetspresterande är förhindrad att utföra liknande arbetsuppgifter åt annan 

- råvaror, maskiner och redskap tillhandahålls av huvudmannen 

- den arbetspresterande erhåller ersättning för utlägg, t.ex. tidlön 

- den arbetspresterande är i ekonomisk och socialt hänseende jämställd med en 

arbetstagare
3

                                                 
2
 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, 2009, s. 27 f. 

3
 A.a. s. 27. 
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Kapitel I - Inledning 
 

1.1. Introduktion 

 

Uppsatsens titel moment 22 härleds till en roman skriven av Joseph Heller
4
 och 

syftar till att beskriva ett cirkelresonemang. I Hellners roman representerar 

moment 22 ett cirkelresonemang som återfinns i reglerna kring friskrivning från 

militärtjänstgöring. I romanen kan en inskriven soldat bli friskriven om denne är 

psykiskt sjuk. För att det ska vara gångbart måste soldaten själv ansöka om det. 

Problemet är att om soldaten ansöker om friskrivning så antas denne vara rädd för 

kriget – en fullt frisk reaktion. På ett liknande sätt menar vi att det går att se på 

turordningsreglerna, som passande nog återfinns i LAS 22 §. För att skydda 

arbetstagare skapades LAS, problemet är att lagen gör att vissa grupper har det 

svårare att få ett stadigvarande arbete. Precis ett sådant arbete som lagen är till för 

att skydda, ett moment 22 har uppstått.
5
 

 Ungdomsarbetslösheten i Sverige är hög, till kategorin ungdomar räknas 

personer i arbetskraften mellan levnadsåldern 15-24 år. 2010 var genomsnittstalet 

i Sverige för relativ ungdomsarbetslöshet
6
 på 25,2 % motsvarande 8,4 % för hela 

befolkningen 15-74 år. Vilket illustreras tydligare i tabellen på följande sida där vi 

sammanställt den relativa arbetslösheten i olika åldersgrupper. Notera att 

arbetslösheten hos befolkningen mellan 65-74 är 0 % i tabellen. Det framkommer 

inte varför men beror antagligen på den låga sysselsättningsgraden i den 

åldergruppen i och med ålderspension m.m. och/eller svarsfrekvensen vilket i sin 

tur gör att osäkerhetsantalet blir för stort och således blir inte statistiken korrekt.  

 

 

                                                 
4
 Heller, Moment 22, 1995. 

5
 NE, Moment 22, hämtad 2012-01-05 från http://www.ne.se/lang/moment-22. 

6
 Relativ arbetslöshet är det begrepp som används för att beskriva den del av befolkningen som 

   är i arbetskraften men inte har något arbete. Statistiska Centralbyrån, 

   Arbetskraftsundersökningarna 2010, i korta drag. s. 5. 
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Diagram 1. - Relativ arbetslöshet indelat i åldersgrupper. 

 

Ovanstående beräkningar är de officiella siffrorna för relativ arbetslöshet uppdelat 

i åldersgrupper och är utfärdad av Statistiska Centralbyrån, SCB.
7
  

För att räknas som arbetslös i Sverige krävs det att undersökningspersonen angett 

att den vill arbeta, att den aktivt söker arbete och att den inte har något pågående 

arbete. Det betyder således att även heltidsstuderande som aktivt söker arbete 

räknas in i den officiella siffran. Antalet heltidsstuderande ungdomar är en stor 

grupp och skulle de heltidsstuderande exkluderas blir istället 

ungdomsarbetslösheten 6,8 %. Anledningen till att vi tar upp det här är att det 

ibland riktas kritik mot den officiella siffran, bland annat från 

Landsorganisationen, LO vilket framgår längre fram. Men i det här 

sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att studenterna faktiskt har angivit att 

de sökt och inte fått arbete och att de heltidsstuderande som inte vill arbeta och 

därmed inte sökt arbete faller under gruppen latent arbetssökande. Den posten 

inkluderar arbetssökande från hela den grupp som står utanför arbetsmarknaden 

det vill säga även till exempel värnpliktiga eller långtidssjuka.
8
  

 Vi har valt att använda oss av SCB:s definition i uppsatsen då det är den 

officiella definitionen, den är kompatibel med de rapporter som kommer att 

behandlas och är internationellt jämförbar.  

 25,2 % ungdomsarbetslöshet innebär att 162 000 ungdomar av 641 100 söker 

och vill ha arbete utan att få något. 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Statistiska Centralbyrån, Arbetskraftsundersökningen. Årsmedeltal 2010, Grundtabeller, 

   tabell 1. 
8
 Ekonomifakta, Fokus på ungdomsarbetslösheten, 2011, Hämtad 2012-01-07 från 

    http://www.ekonomifakta.se/sv/stand-alone/Fokus-pa-ungdomsarbetsloshetsstatistiken/. 
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1.2. Ämne 
 

I en tid utav globalisering där nationella ekonomier flätas samman ökar samtidigt 

konkurrensen på arbetsmarknaden. Företag vilka tidigare har haft ett begränsat 

antal motspelare tvingas nu konkurrera på en världsmarknad. Det medför att 

förtagen tvingas prestera allt bättre till läge pris i syfte att överleva vilket påverkar 

företagens möjlighet att behålla befintlig personal samt möjligheten till att 

nyrekrytera. Många företag väljer också att flytta hela eller delar av sin 

verksamhet utomlands där arbetstagarnas arbetsvillkor inte är lika kostsamma 

vilket leder till att det försvinner arbetstillfället på den svenska arbetsmarknaden. 

 Lagen om anställningsskydd
9
, LAS är ett ofta debatterat ämne och inte helt 

sällan kritiserad av arbetsgivare på grund av dess stela och statiska utformning. På 

den andra sidan står arbetstagarna som genom den här lagen får ett utökat skydd i 

sina anställningar. Vidare ses lagen som ett hinder för vissa grupper att få fäste på 

arbetsmarknaden och främst då på grund av turordningsreglerna som innebär att 

den sist anställde är den som först får lämna arbetsplatsen vid en arbetsbrist 

situation. LO och Svenskt Näringsliv är två stora aktörer och varandras motpoler 

på den svenska arbetsmarknaden, de har även stort inflytande i skapandet av 

huvudavtal som berör en stor del av arbetskraften. Parternas uppfattningar om 

arbetsmarknadsrelaterade frågor som LAS och ungdomsarbetslöshet skiljer sig till 

stor del ifrån varandra. De är överens om att ungdomsarbetslösheten är ett stort 

problem men de har delade åsikter om hur Sverige på bästa sätt ska lösa 

problematiken.  

 

 

1.3. Problemformulering 

 

Uppsägningar på grund av arbetsbrist är ett ständigt hot för både arbetsgivare och 

arbetstagare. Lagen beskrivs ofta som ett nödvändigt och viktigt skydd för den 

svagare avtalsparten i ett anställningsförhållande, det vill säga arbetstagaren. Men 

finns det ett annan sidan av detta mynt? LAS har sedan sin första utformning 1971 

syftat till att skydda den dåvarande mest utsatta gruppen på arbetsmarknaden, den 

äldre gruppen arbetstagare. Historiskt sett har de äldre arbetstagarna haft det svårt 

att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden efter en uppsägning. Frågan är om lagen 

idag har fått en annan effekt än den lagstiftaren hade för aviskt vid stiftandet av 

LAS. Nämligen genom att premiera anställningstid och skyddet utav en viss grupp 

arbetstagare så gör lagen det svårare för eller utestänger en annan grupp. 

Konsekvensen blir att en stor grupp ungdomar kommer ut sent på 

                                                 
9
 SFS 1982:80. 
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arbetsmarknaden. Vilket i sin tur leder till ökade kostnader för samhället i form av 

exempelvis stödåtgärder och uteblivande skatteintäkter. 

 Det är dock inte bara LAS som diskuteras som en faktor, både Svenskt 

Näringsliv och LO har andra faktorer som de anser vara bidragande till den 

rådande ungdomsarbetslösheten. 

 

 

1.4. Syfte 

 

Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som påverkar den 

rådande ungdomsarbetslösheten i Sverige samt hur problematiken kan minskas. 

För att finna faktorerna och lösningarna krävs det en förståelse för de 

grundläggande rättsreglerna kring anställningsskyddet. Därför beskriver vi 

inledningsvis turordningens och återanställningsrättens gällande rätt i LAS för att 

ge läsaren en uppfattning om rättsläget. En djupare insikt i rättsreglerna är viktigt 

för att förstå sambandet i den fortsatta studien då en stor del av resonemanget har 

sin grund i LAS. Vidare presenteras arbetsmarknadens två ledande parters syn på 

den rådande ungdomsarbetslösheten och vilka åtgärder de anser behöver vidtas för 

att det ska bli rätsida på problemet. De båda har ett stort inflytande på 

arbetsmarknadens funktionssätt i och med det kollektivavtalssystem som råder i 

Sverige. Det är därför viktigt att ta med deras syn och åsikter för att på så sätt få 

en så bred bild av problematiken som möjligt.  

 Danmarks system har sitt ursprung i ett tankesätt likt det svenska men systemet 

skiljer sig trots det relativt mycket. Danmark har en betydligt lägre 

ungdomsarbetslöshet än Sverige och vi har därför valt att se hur det är utformat 

och vilka för- och nackdelar det finns med systemet i relation till 

ungdomsarbetslöshet.  

 

 

1.5. Avgränsning 

 

Vi har valt att endast fokusera på ungdomars ställning på den svenska 

arbetsmarknaden och kommer således inte att behandla andra arbetstagargruppers 

problematik på arbetsmarknaden. Det betyder att vi inte heller kommer att 

undersöka hur LAS påverkar den äldre generationen arbetstagare. Vidare kommer 

vi inte att behandla EU-rätt då den inte har någon direkt verkan på svensk 

anställningsskyddslagstiftning samt att vi inte upplever att den i någon större 

utsträckning förekommer i svensk debatt kring ungdomsarbetslöshet. Det enda 

tillfället uppsatsen behandlar utomnationell arbetsmarknad är vi redogör för 

Danmarks arbetsmarknadssystem. Bakgrunden till avgränsningen mot endast 
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Danmarks system grundar sig i att studier utav ett flertal länder skulle vara för 

omfattande och inte direkt fylla någon funktion då vi endast ämnar utreda vilka 

faktorer som kan påverka den svenska ungdomsarbetslösheten och således inte 

jämföra länderna som sådana. Då Danmark är ett Nordiskt land som skiljer 

mycket ifrån Sverige vad gäller dess arbetsmarknad så ansågs en avgränsning mot 

Danmark vara adekvat för ändamålet. 

 

 

1.6. Metod 

 

Vi kommer i uppsatsen att använda oss utav det rättsdogmatiska- samt det 

rättspolitiska arbetssättet. Ett rättsdogmatiskt arbetssätt kännetecknas utav att man 

utgår ifrån gällande rätt för att beskriva och reda ut rättsläget samt hur detta i 

praktiken tillämpas, något som på latin kallas de lege lata. Vidare försöker man att 

på ett adekvat sätt beskriva alternativa synsätt eller hur man anser att rätten bör 

vara, detta kallas på latin de lege ferenda. En rättsdogmatisk metod går även ut på 

att man rör sig ut i empirin för att där se hur gällande rätten fungerar i praktiken. 

Informationen kan hämtas från exempelvis statistiska undersökningar, doktrin 

eller genom intervjuer med insatta individer. En annan del är att man ofta går 

tillbaka och tittar på hur rätten tidigare har varit samt hur den utvecklats för att 

sedan jämföra den äldre rätten med dagens rätt. När man har förståelse för 

uppkomsten bakom dagens regelverk är det enklare att förstå hur det uppkomit 

och varför gällande rätten ser ut som den gör.
10

 

 Då vi inte enbart kommer att redogöra för hur rättsreglerna ser ut och praktiskt 

fungerar utan även titta på problematiken och hur man skulle kunna lösa denna 

närmar vi oss det rättspolitiska området. Ett rättspolitiskt arbetssätt handlar om att 

man granskar underlaget och undersöker exempelvis huruvida det finns 

meningsskiljaktigheter vad gäller den aktuella lagens utformning, för- och 

nackdelar med gällande rätt eller vad utfallet skulle bli utav en lagändring.
11

      

 

 

1.7. Disposition 

 

Uppsatsen är indelad i fyra kapitel som var och ett behandlar ett specifikt område. 

I nästföljande kapitel återfinns en presentation av den historiska uppkomsten av 

LAS samt en omfattande beskrivning för turordningsreglernas gällande rätt. I 

kapitlet har de paragrafer valts ut som är av vikt för den fortsatta läsningen och 

redogjorts för på ett så lättförståeligt sätt som möjligt. För att styrka gällande 

                                                 
10

 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 2010, s. 167 f. 
11

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2007, s. 62. 
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rätten har vi också använt oss av rättsfall från Arbetsdomstolen, AD för att på så 

sätt ge läsaren en bättre bild utav hur lagen fungerar i praktiken. I kapitel tre 

redogör vi för vad de största aktörerna på arbetsmarknaden, Svenskt Näringsliv 

och LO har för uppfattning om ungdomsarbetslösheten och på vilket sätt de vill 

lösa problematiken. Därefter följer en beskrivning över hur det danska systemet 

 flexicurity fungerar, kapitlet avslutas med egna reflektioner. Det sista kapitlet 

innehåller en sammanfattande slutdiskussion och egna slutsatser.  
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Kapitel II – LAS turordningsregler 

 

 

2.1. Den historiska uppkomsten av LAS 

 

Sedan decemberkompromissen 1906 då ett avtal slöts mellan LO och Svenska 

arbetsgivareföreningen, SAF har arbetsgivarna fått friheten att fritt leda och 

fördela arbetet i utbyte mot att arbetstagarsidan utan inskränkningar fick full 

organisationsfrihet. Tanken var att förhållandet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare skulle regleras via avtal utan statlig inblandning.
12

 På 60-talet började 

det ske snabba förändringar på arbetsmarknaden som förväntades fortsätta 

framöver. Konsekvensen var att arbetslösheten växte i större takt än tidigare och 

det var den äldre generationens arbetstagare som drabbades hårdast.
13

 Det stora 

problemet var att de äldre männen, framförallt dem över 55 år, som blev 

arbetslösa hade stora svårigheter i att komma tillbaka till arbetslivet. 

Svårigheterna låg främst i att äldre arbetstagare hade svårt att flytta och erhålla 

arbete på ny ort men även att företagen var negativa till att anställda äldre 

arbetskraft.
14

 Det ledde till att regeringen såg det som en nödvändighet att reglera 

arbetstagarskyddet via lag. I syfte att försöka lösa det växande problemet sattes 

1969 den så kallade åmanutredningen
15

 ihop för att utreda behovet av ett 

lagreglerat arbetstagarskydd. Utredningen beräknades bli klar 1972 och 

lagstiftaren ansåg att ett fullständigt lagförslag inte skulle kunna komma till stånd 

innan dess. Dock ansåg regeringen att behovet av ett arbetstagarskydd var så akut 

att en preliminär lagstiftning redan innan utredningen var klar ansågs som 

nödvändig.
16

 Den första arbetsskyddslagen växte fram i början av 1970-talet och 

resulterade i lagen (1971:199) om anställningsskydd för vissa arbetstagare. 

 Lagen har sin bakgrund i olika arbetskraftsundersökningar och statistik från 

arbetsförmedlingen. I stort sett samtliga av dessa undersökningar pekade på 

samma sak, att ålderskillnaden på de ofrivilligt arbetslösa var alldeles för hög och 

att det således var den äldre generationen som drabbades hårdast.
17

  

 I 1971 års lagstiftnings 1 § framkommer det primära skyddet och det ligger i en 

lagstadgad uppsägningstid som baserar på ålder med start på 45 år då två 

månaders uppsägningstid erhålls. Vid 50 års ålder erhålls fyra månader och den 

maximala uppsägningstiden är sex månader som erhålls vid fyllda 55 år. Vidare så 

fortsätter lagen med att behandla arbetsgivarens skyldigheter kring detta samt de 

                                                 
12

 Rudeberg & Ingelskog, Faktiska konsekvenser av turordningsreglerna i LAS och avtal, 2011, 

    s. 63. 
13

 Prop. 1971:107, s. 49. 
14

 A.a. s. 15. 
15

 SOU 1973:7. 
16

 Prop. 1971:107, s. 12. 
17

 A.a. s.13 ff. 



Sida | 10  

 

kriterier som måste vara uppfyllda för att arbetstagaren ska besitta skyddet. 

Skyddet utvidgas ytterligare i 6 § där den första lagstadgade återanställningsrätten 

finns. Där framkommer det att en arbetstagare som skyddas enligt 1 § har rätt till 

återanställning hos arbetsgivaren från och med det att arbetstagaren skilts från sin 

anställning och sex månader framåt. En förutsättning är dock att uppsägningen har 

skett på grund av arbetsbrist och att arbetstagaren besitter de tillräckliga 

kvalifikationer som krävs för det nya arbetet.
18

 Även om lagen i sig inte 

fullständig så kan vi ändå se grunden till de arbetsskyddsregler som följt efteråt 

framförallt regleringarna gällande rätten till återanställning. 

 När åmanutredningen slutligen blev klar 1973 låg den till grund för proposition 

1973:129
19

 som kom med förslag på en ny anställningsskyddslag.  Grunden till 

det nya lagförslaget var att utredningen visade två primära problem på den 

svenska arbetsmarknaden. Det första problemet var en kontinuerlig ökning av 

arbetslösheten för samtliga arbetstagare och inte bara för de äldre männen som 

man tidigare sett. Yngre arbetstagare och förvärvsarbetande kvinnor drabbades nu 

i allt högre utsträckning än tidigare. Det andra problemet var precis som tidigare 

att den äldre gruppen arbetstagare som blivit uppsagda hade stora svårigheter att 

ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden igen. Syftet med den nya lagen var att ge 

arbetstagarna ett bättre skydd genom att utveckla den tidigare 

anställningsskyddslagen. Framförallt ville regeringen skapa en lagstiftning som 

omfattade samtliga arbetstagare på arbetsmarknaden och inte bara den äldre 

generationen.
20

 

 Det skedde stora förändringar i arbetsskyddet i och med den nya lagens
21

 

tillkomst. Vilket kan exemplifieras genom att antalet paragrafer steg från 10 till 42 

stycken. Vidare reglerades uppsägningstiden till att samtliga arbetstagare som 

omfattades av lagens skydd hade minst en månads uppsägningstid. 

Uppsägningstiden gäller såväl arbetsgivare som arbetstagare. Dessutom återfanns 

även ett utökat skydd byggt på ålder med start på 25 levnadsår där två månaders 

uppsägningstid erhölls upp till 45 år då uppsägningstiden ökade till sex månader.
22

 

  Arbetsgivarens fria uppsägningsrätt fastslogs av AD i dom 1932:100 och fram 

till förslaget om en ny anställningsskyddslag tillkom en rad nya lagar och avtal till 

exempel reglerades arbetsgivarens rätt att säga upp arbetstagare på grund av 

värnplikt.  Lagstiftaren ansåg att det låg rätt i tiden att ändra den här synen och att 

behovet av ett skydd för arbetstagarna stod över arbetsgivarens 

uppsägningsfrihet.
23

 Grunderna i den nya lagen var kravet på saklig grund vid 

                                                 
18

 SFS 1971:199 6 §. 
19

 SOU 1973:129. 
20

 Prop. 1973:129, s. 58. 
21

 Lagen (1974:12) om anställningsskydd. 
22

 SFS 1974:12 11 §. 
23

 Prop. 1973:129, s. 26. 
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uppsägning, rätten till återanställning samt reglerna om turordning. Tillkomsten 

av saklig grund vid uppsägning var ett stort skydd för arbetstagaren. Men det var 

samtidigt ett stort intrång i arbetsgivarnas rätt att fritt leda och fördela arbetet. För 

att utöka arbetstagarskyddet ytterligare lagstadgades också den så kallade 

omplaceringsskyldigheten. Skyldigheten innebär att en arbetsgivare inte har saklig 

grund för en uppsägning om arbetsgivaren skäligen kan krävas att erbjuda 

arbetstagaren en annan anställning hos sig.
 
Vad som är saklig grund framgår inte i 

förarbetena med anledning av att varje uppsägningsförfarande är av 

situationsbetingad karaktär. Det framgår dock att arbetsbrist i stort sett alltid är 

saklig grund för uppsägning och att arbetsgivaren alltid ska ta hänsyn till 

arbetstagarens anställningsskydd samt att kortsiktiga ekonomiska motiv inte bör 

vara skäl nog för uppsägning på grund av arbetsbrist.
24

 

 År 1982 stiftades den anställningsskydd vi har idag, lagen (1982:80) om 

anställningsskydd, som kommer att behandlas i det här kapitlet. 

 

 

2.2. Gällande rättsanalys 

 

Turordningsreglerna i sig består endast av framförallt en paragraf, LAS 22 §. 

Turordningsreglerna hämtar dock sina premisser ifrån i många fler delar av LAS 

och förgrenar sig således. I syfte att reda ut den gällande rätten kommer vi att 

behandla vissa paragrafer som tillsynes kan verka överflödiga för uppsatsen men 

som ändå bedömts fylla ett syfte, vilket utgörs av att de blir svårt att se hela bilden 

om vissa paragrafer faller bort. För att förtydliga ytterligare kommer även relevant 

rättspraxis ifrån AD att behandlas.  

 

 

2.2.1. LAS Tillämpningsområde 

 

För att reglerna kring turordning ska vara giltiga är det en förutsättning att LAS 

tillämpningsområde täcker de berörda parterna. Tillämpningsområdet 

framkommer i den inledande paragrafen där det föreskrivs att lagen gäller 

”arbetstagare i allmän eller enskild tjänst”
25

. Det innebär att LAS gäller samtliga 

arbetstagare såväl privata, kommunala, statliga arbetstagare oavsett 

personalstyrka.
26

 Vidare är den tillämpningsbar på samtliga anställningsformer.
27

 

                                                 
24

 A.a. s. 61 ff. 
25

 SFS 1982:80 1 § 1 stycket. 
26

 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, 2006, s. 16. 
27

 Bylund m.fl. Anställningsskyddslagen med kommentar, 2008, s 17. 
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Det finns dock undantag i lagen tillämpning, i LAS 1 § 2 st. framkommer det att 

följande arbetstagare undantas 

 

1. Arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses 

ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning, 

2. Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, 

3. Arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll, 

4. Arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i 

utvecklingsarbete.
28

 

 

Förarbetena skiljer på begreppet företagsledande ställning beroende på hur stor 

verksamheten är. I små verksamheter där även den som äger verksamheten 

arbetar, finns det inget utrymme för en arbetstagare med dessa ledande 

uppgifter.
29

 Vidare framkommer det att verksamheter i mellanklassen skall endast 

VD, ställföreträdande VD samt om det förekommer enstaka tjänstemän som kan 

anses ha synnerliga ansvarsbefogenheter vara föremål för undantaget. Slutligen, i 

stora organisationer kan även styrelsemedlemmarna och/eller mellanchefer för 

olika områden i organisationen undantas. Utöver just de företagsledande 

arbetsuppgifterna står det klart att om en arbetstagare ska kunna undantas ifrån 

lagen skall den anställde även ha de olika förmånerna vad gäller lön eller andra 

speciella villkor som vanligtvis hör till en företagsledande position.
30

 Således är 

det inte alltid helt enkelt att slå fast vad en arbetstagare med företagsledande 

ställning innebär. I en dom från 1977 utfärdad utav AD gällde målet en 

befälhavare på ett fartyg där befälhavaren hade speciella befogenheter vad gäller 

besättningen, lasten och övriga delar i fartyget i enlighet med sjölagens regler. AD 

kom dock fram till att befälhavarens speciella befogenheter inte var tillräckliga för 

att undantas från LAS då AD fastslog att befälhavaren inte hade den inverkan på 

de besluten som tas i företagsledningen eller hade ansvar för de framstående 

delarna utav rederiet som krävdes.
31

 I en AD dom från 1991 kom AD istället fram 

till att en VD i ett bolag skulle undantas från LAS. I det aktuella fallet hade VD:n 

en lön på tjugotusen kronor, detta kan tyckas vara lågt för en VD, men AD 

jämförde dennes lön med de övriga i bolaget och såg att VD:n tjänade betydligt 

mer än dessa. AD tittade även på andra faktorer som kunde peka på att bolagets 

VD hade en företagsledande position och fann att dennes övriga förmåner såsom 

exempelvis tjänstebil även styrkte att VD:n skulle undantas ifrån LAS.
32

 

För att få vetskap om vilka som kan undantas i enighet med andra punkten 

krävs det även här att man vänder sig till förarbetena.  Arbetsgivarens familj i 

                                                 
28

 SFS 1982:80 1 § 2 stycket. 
29

 Prop. 1973:129, s. 230. 
30

 Prop. 1981/82:71, s.93 f.  
31

 AD 1977:223. 
32

 AD 1991:86. 
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detta sammanhang kan delas in i två delar. Första kategorin är make respektive 

maka, mor och far föräldrar samt arbetsgivarens biologiska barn. Dem räknas 

alltid in under arbetsgivarens familj och har således alltid möjlighet att undantas. 

Till andra kategorin hör avlägsnare släktingar, fosterbarn och personer som står 

under arbetsgivarens förmyndaransvar. Den senare kategorin måste bo i samma 

hushåll som arbetsgivaren för att omfattas av undantag.
33

 Som exempel kan 

nämnas att styvbarn kan undantas under förutsättning att de är inneboende hos 

arbetsgivaren.
34

 Sambo eller så kallade äktenskapsliknande förhållanden är inget 

förarbetena berör men har testas i AD. I AD 1991:139 så godkändes undantaget 

för en sambo som hade levt 5 år med arbetsgivaren samt att de hade barn ihop. I 

AD 2000:97 godkändes även där undantaget samt att AD framhöll att när 

undantaget gäller en sambopartner är tillämpningsområdet relativt brett. 

Angående släktingar så är det likt samboförhållandet en bedömningsfråga 

huruvida de kan undantas. I bedömningen läggs en stor vikt vid om släktingen bor 

hos arbetsgivaren eller inte.
35

 

Paragrafens tredje punkt vilket behandlar arbetstagare vilka undantas ifrån LAS 

då de arbetar inom arbetsgivarens hem. De arbetstagarna faller inte under LAS 

reglerna utan de går under lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete. 

Det finns ytterligare en grupp utav arbetstagare som faller utanför LAS reglerna. 

Dessa arbetstagare är de familjemedlemmar som anställts som personliga 

assistenter för att hjälpa en handikappad person, dessa arbetstagare innefattas utav 

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ett problem 

som dock kan uppstå är i de fall som det råder ett så kallat blandat 

anställningsförhållande vilket betyder att arbetstagaren officiellt anställts för 

arbete i arbetsgivarens hem men att det vid sidan av detta ingår arbetsuppgifter i 

dennes verksamhet. Visar det sig att arbetet inom arbetsgivarens verksamhet utgör 

en större del än arbetsuppgifterna i hemmet kommer istället hela anställningen 

falla under LAS.
36

    

 Paragrafens fjärde punkt berör arbetstagare som fått särskilt stöd för sitt arbete 

och är en speciellt utsatt grupp. Undantaget gäller arbetstagare som fått ta del av 

vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Lagstiftaren har här siktat in sig på främst 

äldre arbetstagare som erhåller så kallat aktivitetsstöd på grund av att de har svårt 

att få och behålla arbeten på den öppna arbetsmarknaden och därför inte bör 

konkurrensutsättas på samma sätt. Skyddat arbete innebär anställningar inom 

samhallkoncernen eller andra offentliga anställningar som erhåller bidrag för att 

stötta arbetstagare med handikapp som går ut över arbetsinsatsen. Viktigt att 

                                                 
33

 Prop. 1973:129, s. 230. 
34

 AD 1979:145. 
35

 AD 1975:42. 
36

 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, 2006, s. 63. 
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komma ihåg är att det inte gäller arbeten i den privata sektorn utan endast i den 

offentliga.
37

   

 

 

2.2.2. Dispositivitet 

 

Då LAS  i grund och botten är skapad som en social skyddslagstiftning fanns det 

även för avsikt att göra den tvingande i vissa delar på grund av att skyddet för 

arbetstagaren inte skulle kunna komma att urholkas. 

I LAS 2 § framkommer stora delar av LAS är antingen helt dispositiva eller semi-

dispositiva. Det innebär att vissa paragrafer kan avtalas bort eller inskränkas av 

andra förordningar eller kollektivavtal. Om ett avtal sluts mellan arbetsgivarparten 

och arbetstagarparten framkommer det i LAS 2 § 2 st. att ett sådant avtal är 

ogiltigt om det ”upphäver eller inskränker arbetstagarens rättigheter enligt denna 

lag”
38

. Med andra ord kan inte ett avtal slutas om det innebär en negativ 

konsekvens för arbetstagarens rättigheter.
39

 Det finns dock inget som säger att en 

arbetstagare inte kan ingå ett avtal med sin arbetsgivare om bättre förmåner eller 

rättigheter än vad lagen utrycker. 

  Vidare i LAS 2 § 1 st. framkommer det en viktig dispositivitetsregel, där står 

det att  

 

Om det i en annan lag eller i en förordning som har meddelats med stöd av en lag 

finns särskilda föreskrifter som avviker från denna lag, skall dessa föreskrifter 

gälla.
40

 

 

 sådana regler kan exempelvis ses i lagen (1994:260) om offentlig anställning, 

LOA.
41

 Det innebär i sin tur att lagstiftaren har möjlighet att stifta en helt ny lag 

som i så fall skulle stå över LAS-reglerna. 

 Det fanns dock krav vid lagregelns framtagande framförallt från SAF att göra 

hela lagen dispositiv i syfte att få en så flexibel arbetsmarknad som möjligt. Det 

ansågs inte vara möjligt då det stred mot det grundläggande arbetstagarskydd som 

bedömdes vara nödvändigt. En form av kompromiss blev att vissa delar av lagen 

kom att vara dispositiva genom kollektivavtal. Lagstiftaren ansåg att det fanns ett 

behov av att branschanpassa lagen för att framförallt ge arbetsgivarna större 

                                                 
37

 A.a. s. 63 f. 
38

 SFS 1982:80 2 § 2 stycket. 
39

 Prop. 1973:129, s. 192 f. 
40

 SFS 1982:80 2 § 1 stycket. 
41

 Se tillexempel 13 § om beslut om avskedande för riksdagens ombudsmän eller 

    justitiekansler. 
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möjligheter att anpassa sig till arbetsmarknaden.
42

 Möjligheten till dispositivitet 

återfinns i LAS 2 § 3-4 st. och de paragrafer som berör uppsatsen är 

 

- 22 § - Turordningsregler 

- 25 § - Företrädesrätt till återanställning 

- 26 § - Turordning vi återanställning 

- 27 § - Ökad sysselsättningsgrad 

 

Beslutsfattande i enlighet med ovanstående paragrafer får ske på lokal nivå, 

förutsättningen är dock att det redan råder ett kollektivavtalsförhållande i andra 

frågor mellan arbetstagar- och arbetsgivarparten som har beslutats på central 

nivå.
43

  

 

  

2.2.3. Anställningstiden samt ålderns betydelse för turordningen 

 

Anställningstidens längd för en arbetstagare har kommit att spela en central roll i 

LAS och då speciellt vid turordningsförfarandet. Lagen är uppbyggd på så sätt att 

de arbetstagare med högst anställningstid skyddas genom den så kallade sist-in-

först-ut-principen.
44

 Turordningslistorna baseras på de anställdas anställningstid 

vilket innebär att de som anställts sist kommer att bli uppsagda först i en 

arbetsbristssituation. En arbetstagares ålder har endast betydelse om två 

arbetstagare har lika lång anställningstid då den äldre arbetstagaren har förtur 

gentemot den yngre.
45

   

 

I LAS 22 § 4 st. utläses att: 

 

Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med utgångspunkt i 

varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren.[…]
46

 

 

Det innebär att all tid som ett anställningsförhållande mellan en arbetsgivare och 

en arbetstagare existerat räknas till arbetstagarens sammanlagda arbetstid. Det är 

således irrelevant vilken anställningsform eller sysselsättningsgrad arbetstagaren 

tidigare har haft. Även om arbetstagaren har varit frånvarande på grund av 

exempelvis tjänsteledighet skall detta läggas till den totala arbetstiden.
47

  

                                                 
42

 Prop. 1973:129, s. 191. 
43

 SFS 1982:80 2 § 3-4 stycket. 
44

 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, 2009, s. 145. 
45

 Prop. 1981/82:71, s. 55. 
46

 SFS 1982:80 22 § 4 stycket. 
47

 Prop. 1981/82:71, s. 117. 
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Förutsättningarna för hur arbetstiden påverkar återfinns i LAS 22 § men det är i 

LAS 3 § där instruktionerna över hur anställningstiden skall bedömas beskrivs 

 

Vid tillämpning av 5 § andra stycket, 11, 15, 22, 25, 26 och 39 §§ gäller följande 

särskilda bestämmelser om beräkning av anställningstid:  

1. En arbetstagare, som byter anställning genom att övergå från en arbetsgivare till 

en annan, får i den senare anställningen tillgodoräkna sig också tiden i den förra, om 

arbetsgivarna vid tidpunkten för övergången tillhör samma koncern. 

2. En arbetstagare, som byter anställning i samband med att ett företag, en 

verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan 

genom en sådan övergång som omfattas av 6 b §, får tillgodoräkna sig tiden hos den 

förre arbetsgivaren när anställningstid skall beräknas hos den senare. Detta gäller 

även vid byte av anställning i samband med konkurs. 

3. Om det sker flera sådana byten av anställning som avses i 1- 2, får arbetstagaren 

räkna samman anställningstiderna hos alla arbetsgivarna.
48

 

   

I LAS 3 § första punkt framgår det att en arbetstagare som av någon anledning 

flyttar från en anställning till en annan inom samma koncern skall få lägga 

samman anställningstiden från den första anställningen till den nya. Den här 

regleringen valdes för att skydda arbetstagare från att hamna längre ner i 

turordningslistan på grund utav att en tidigare anställning övergått till en ny.
49

 I 

samma paragrafs andra punkt framkommer det vidare att om ett företag eller delar 

utav företaget övergår till en ny arbetsgivare genom en sådan övergång som 

framgår i LAS 6 b § har en arbetstagare även har rätt att räkna samman sin 

anställningstid hos den föregående arbetsgivaren om anställningen flyttats över till 

den nya arbetsgivaren. Då LAS 6 b § inte täcker övergångar vid konkursfall har 

man även valt att lägga till det i LAS 3 §. Skulle det av en händelse ske flera 

sådana övergångar som avses i punkterna ett och två får arbetstagaren räkna 

samman den totala anställningstiden hos alla de tidigare arbetsgivarna enligt den 

tredje punkten.
50

 

 Tidigare fanns även i LAS 3 § en regel om arbetstagare över 45 år som 

baserades regeringens proposition 1973:129 där det föreslogs att en arbetstagare 

som fyllt 45 år skall få en ytterligare anställningsmånad tillagd för varje månad 

som denne är anställd. Det fanns emellertid ett tak på 60 extramånader.
51

 Regeln 

implementerades i LAS och fanns även med som förslag i regeringens proposition 

1981/82:71.
52

 Den här lagregeln förblev oförändrad ända fram till regeringens 

proposition 2006/07:111 då regeringen presenterade förslaget om att den nämnda 

lagregeln skulle upphöra. Regeringen hade efter ett flertal utredningar kommit 
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fram till att regeln dels kunde ses som diskriminerande för den del av 

arbetstagarna som var under 45 år samt att regeln i övrigt hade en hämmande 

inverkan på arbetsmarknaden då det blir dyrare för ett företag att anställa en 

person över 45 år. Det bidrog till att de äldre arbetssökande hade svårare att hitta 

en anställning som i sin tur medverkade till att rörligheten på arbetsmarknaden 

blev lidande.
53

 Lagregeln var mycket omdiskuterad vilket resulterade i att den 

slutligen togs bort 1 juni 2007.
54

 

 

 

2.2.4. Tillräckliga kvalifikationer vid omplacering 

 

Som redogjorts för tidigare är en arbetstagares totala anställningstid och i vissa 

fall ålder avgörande för vart han eller hon kommer att placeras i turordningslistan. 

Arbetsgivaren har dock en omfattande omplaceringsskyldighet innan möjligheten 

finns att säga upp en arbetstagare.
55

 I LAS 22 § 4 st. finns den enda avvikelsen 

ifrån regleringen kring arbetstagarens anställningstid och ålder. I paragrafen 

framkommer det att:  

 

[…]Kan en arbetstagare endast efter omplacering beredas fortsatt arbete hos 

arbetsgivaren, gäller som förutsättning för företräde enligt turordningen att 

arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet.
56

  

 

För att en arbetstagare skall ha möjlighet att bli omplacerad så krävs det således 

att arbetstagaren besitter de kvalifikationskrav som tjänsten i fråga fordrar. 

 Vad begreppet tillräckliga kvalifikationer innebär framgår inte utav lagtexten, 

istället framgår det i förarbetena och rättspraxis. I ett utav förarbetena till LAS 

framgår det att kraven på tillräckliga kvalifikationer för en arbetstagare i en 

omplaceringssituation skall ses som de samma som vanligtvis krävs vid en 

rekryteringssituation av samma tjänst. Vidare är det inte skäligt att en arbetsgivare 

förväntar sig eller kan kräva att en arbetstagare skall kunna de nya 

arbetsuppgifterna från början, utan arbetstagaren har även rätt till den 

upplärningsperiod som generellt ges till nyanställda.
57

 Det har även slagits fast i 

bland annat AD 1994:92.  

 En person med längre anställningstid som ska sägas upp på grund av arbetsbrist 

kan alltså omplaceras till en tjänst som innehas av en person med kortare 

anställningstid, om denne har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Således sägs 
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personen med den kortare anställningstiden upp även om dennes tjänst inte 

hotades av arbetsbrist.
58

 

 Innebörden av tillräckliga kvalifikationer är ett återkommande föremål för AD 

och det finns en uppsjö av praxis gällande frågan. AD har dock enats om att 

bevisbördan ligger på arbetsgivaren att visa på vilka kvalifikationer som ligger till 

grund för tjänsten i frågan.
59

 Det kommer exempelvis till uttryck i två AD domar 

från 1994 samt en dom från 1999 där domstolen i alla tre domarna kommit fram 

till att bevisbördan ligger på arbetsgivaren att visa på att en arbetstagare inte har 

de tillräckliga kvalifikationer som en tjänst förutsätter vid en 

omplaceringssituation i enlighet 22 § LAS.
60

  

 

 

2.2.5. Turordningskretsar  
 

Förfarandet vid upprättandet av turordningskretsar samt indelningen utav vilka 

arbetstagare som skall ingå i dem i en arbetsbristsituation regleras i LAS 22 §.  

 

Enligt LAS 22 § 3 st. lyder det  

 

Har arbetsgivaren flera driftsenheter, fastställs en turordning för varje enhet för sig. 

Enbart den omständigheten att en arbetstagare har sin arbetsplats i sin bostad medför 

inte att den arbetsplatsen utgör en egen driftsenhet. Om arbetsgivaren är eller brukar 

vara bunden av kollektivavtal, fastställs en särskild turordning för varje 

avtalsområde. Finns det i ett sådant fall flera driftsenheter på samma ort, skall inom 

en arbetstagarorganisations avtalsområde fastställas en gemensam turordning för 

samtliga enheter på orten, om organisationen begär det senast vid förhandlingar 

enligt 29 §.
61

 

 

Det finns två olika sätt att bestämma vilket område turordningskretsarna ska 

bildas i. Det ena är via driftsenhet och det andra är om det finns eller brukar finnas 

kollektivavtal görs ytterligare en indelning inom driftsenheten, så kallat 

avtalsområde. Vad gäller indelning via driftsenhet är just begreppet driftsenhet en 

utredningsfråga. Det framkommer i förarbetena till lagen att det främst är av 

fysisk karaktär och att företag som är i samma byggnad eller inom samma 

inhägnade område utgör en driftsenhet. Det betyder att till exempel en butik är att 

anse som en driftsenhet eller en bilverkstad uppdelad med verkstad och kontor i 
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samma byggnad är en driftsenhet. Således går tjänstemän och kollektivarbetare 

under samma turordning vid en driftsenhetsindelning.
62

 

 Begreppet driftsenhet har även varit föremål för AD exempelvis i mål 

1988:100 där tvisten stod mellan Svenska Journalistförbundet och Tidningarnas 

Arbetsgivarförening angående brott mot turordningsreglerna. Journalistförbundet 

ansåg att uppsägningen av ett antal arbetstagare stred mot reglerna i LAS på grund 

av att ett lokalkontor var geografiskt avlägset från huvudkontoret. Tvistens kärna 

låg i huruvida lokalkontoret var att anse som en egen driftsenhet eller ingå i 

samma som huvudkontoret. En av arbetstagarna hade omplacerats till 

huvudkontoret efter att ha arbetat längre tid på ett lokalkontor. 

Arbetsgivarorganisationen ville räkna lokalkontoret som en egen driftenhet vilket 

bestreds av arbetstagarorganisationen. AD framförde då ett viktigt utlåtande 

nämligen att det är att anse som en princip att det inte behöver vara aktuellt att 

använda sig av enbart en driftsenhet om en arbetstagare helt eller till väsentlig del 

haft sin verksamhet på olika orter.
63

 AD slog fast att vid bestämmandet av 

driftsenhet är geografin en mycket viktig del. 

 

 

2.2.5.1. Avtalsområde 

 

I LAS 22 § 2 st. föreskriver att ” Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden 

av kollektivavtal, fastställs en särskild turordning för varje avtalsområde.”.
64

 Det 

innebär att det ska göras ytterligare en indelning av arbetstagarna inom 

driftsenheterna. Det här fyller funktionen att separata turordningslistor skapas för 

olika arbetstagargrupper med olika arbetsuppgifter. I exempelvis en bilverkstad 

med både en kontors- och verkstadsdel skulle det förmodligen föreligga skilda 

kollektivavtal, tjänstemännen (kontorsarbetarna) ha ett eget och kollektivarbetarna 

(verkstadsarbetarna) ett annat.
65

 Om det saknas kollektivavtal på arbetsplatsen kan 

det dock fortfarande resultera i separata turordningskretsar. Detta på grund av 

kravet på tillräckliga kvalifikationer vid omplaceringar som arbetsgivaren är 

tvungen att utföra om det är att anse som skäligt. En sådan omplacering sker inom 

den turordningskrets som berör arbetstagaren och om samtliga på arbetsplatsen 

tillhör samma turordningskrets kan omplaceringen bli problematisk.
66

  

 I ett kollektivavtal återfinnas övergripande bestämmelser angående 

anställningsvillkoren för samtliga arbetstagare men i samma avtal kan det också 

finnas specialbestämmelser för vissa arbetstagare. När turordningskretsar ska 
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utformas vid en sådan situation kan en arbetstagare gå före en annan arbetstagare 

med kortare anställningstid men som är belägen på en annan driftsenhet. Det kan 

ske genom att arbetstagarorganisationen kräver att samtliga driftsenheter inom 

samma ort ska räknas ihop till en gemensam turordningskrets och åberopar 

arbetsgivarens omplaceringsskyldighet.
67

 Det tycks dock AD inte gå i linje med, i 

AD 1996:149 stod lärarförbundet i tvist med Stockholms kommun rörande 

uppsägningar av hemspråkslärare. Målet handlade om huruvida 

turordningskretsen skulle omfatta just de specifika hemspråkslärarna eller hela 

avtalsområdet det vill säga samtliga lärare i kommunen. I kollektivavtalet hade 

hemspråkslärarna specialbestämmelser och kommunen hade upprättat en separat 

turordningslista för hemspråkslärarna. Lärarförbundet menade dock att hela 

avtalsområdet bör täckas in vilket betyder att hemspråkslärare med tillräckliga 

kvalifikationer för till exempel en plats som förskolelärare skulle kunna 

omplaceras till en sådan plats i enighet med LAS 22 § 4 st.
68

 AD gick på 

lärarförbundets linje och ansåg att den turordningslista kommunen fastställt var 

ogiltig. Detta ger en vägledning för framtiden, speciellt inom det offentliga 

området där turordningslistorna kan bli mycket omfattande. 

 

 

2.2.5.2. Ortsbegreppet 

 

I vissa fall kan det finnas anledning att föra samman samtliga driftsenheter på en 

ort till en och samma turordningslista. Till exempel om arbetsbristuppsägningar 

sker på en hamburgerrestaurang med flera restauranger i en och samma ort. För att 

det ska vara möjligt krävs det dels att driftsenheterna ska vara belagda på samma 

ort och dels att det finns en arbetstagarorganisation som har eller brukar ha 

kollektivavtal med berörd arbetsgivare gällande dessa restauranger. En sådan 

sammanslagning kan endast utföras om arbetstagarorganisationen kräver det efter 

den förhandling som är lagstadgad att ske enligt LAS 29 §. Här har 

arbetstagarförbundet den enda och fulla rätten att kunna kräva detta men de har 

dock inte möjlighet att säga att de till exempel vill ha tre av fem driftsenheter på 

samma ort under en turordningslista utan måste i så fall räkna med samtliga.
69

 

 Begreppet ort i LAS 22 § är inte definierat i förarbetena, det framkommer dock 

genom rättspraxis att begreppet ska tolkas restriktivt. I AD 1984:4 rör tvisten 

huruvida två driftsenheter ligger i samma ort eller inte. Driftsenheterna i detta mål 

ligger geografiskt 12 kilometer ifrån varandra. Arbetstagarparten menar att 

begreppet ort ska tolkas likadant i LAS 22 § som det görs i LAS 14 § där det i 
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förarbetet framkommer att en ort är ”ett område som begränsas av vad som 

brukar anses som sedvanligt reseavstånd”
70

. Enligt AD bör sedvanligt avstånd 

beaktas som ett avstånd där arbetstagarens bostad sätts i relation till 

servicecentrum och arbetstagarens arbetsplats och huruvida detta är möjligt att 

resa till under en dag. Arbetsgivarparten å andra sidan menade att de två 

driftsenheterna ligger på två separata orter på grund av en mängd anledningar som 

tillexempel lokalbefolkningens uppfattning, allmänna kommunikationer och det 

faktum att ingen av platserna är beroende av varandra gällande servicecentrum 

eller liknande. AD går i linje med arbetsgivarparten och avslår arbetstagarpartens 

talan. Enligt AD ligger driftsenheterna på separata orter.
71

 Domslutet innebär 

således att ortsbegreppet inte utan vidare kan definieras istället måste en 

bedömning utföras i varje fall. I domen framgår också att en orts omfattning kan 

se mycket olika ut i olika delar av landet. En ort kan således inte ses som en fast 

bestämmelse som till exempel att en kommun är en ort. AD slog dock fast i en 

dom från 1993
72

 att ortsbegreppet inte kan sträcka sig utanför den aktuella 

kommungränsen.
73

 

 

 

2.2.6. Undantagsregeln 

 

Det finns tre kategorier av arbetstagare som kan ställas utanför den ordinarie 

turordningslistan. Undantagen berör nyckelpersoner, arbetstagare med nedsatt 

arbetsförmåga och fackliga förtroendemän. Pensionärer går helt utanför och har 

inte möjlighet till något skydd vid uppsägning på grund av arbetsbrist, oavsett hur 

lång anställningstid de har.
74

 Naturligtvis utesluts också de arbetstagare som enligt 

LAS 1 § inte omfattas av lagen.  

 I LAS 22 § 2 stycket återfinns en undantagsregel för arbetsgivaren angående så 

kallade nyckelpersoner, det lyder att 

 

Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare oavsett 

antalet turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens 

bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Vid beräkningen 

av antalet arbetstagare hos arbetsgivaren bortses från arbetstagare som avses i 1 §. 

Den eller de arbetstagare som undantas har företräde till fortsatt anställning.
75

 

 

Undantagsregeln tillkom första gången 1992 men togs sedan bort 1994 för att 
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återkomma i ett liknande utförande 2001. En skillnad mellan den äldre regeln och 

den råder idag är att lagregeln från 90-talet inte hade det tak på max 10 

arbetstagare som finns idag. Undantagsregeln syftar till att en mindre arbetsgivare 

har möjlighet att undanta max två nyckelpersoner ifrån turordningslistan med 

förutsättningen att det inte är mer än 10 anställda på företaget.
76

 

 I förarbetena till lagändringen framkommer det att det råder en obalans i 

turordningsreglerna då de i stor utsträckning byggts upp med utgångspunkt från 

de större arbetsgivarna och de mindre arbetsgivarna har således hamnat i 

bakgrunden. Vidare framkommer det att det inte finns någon vinning i sig att ha 

samma regler för samtliga arbetsgivare med tanke på företagens olika 

förutsättningar. Arbetsgivare med ett fåtal anställda har ett större behov av att 

behålla rätt kompetens vid nedskärningar. Ändring skulle kunna inte endast 

stimulera de arbetsgivare som omfattas av ändringen att våga anställa kompetenta 

och välutbildade arbetstagare utan att känna sig pressade av den så kallade sist-in- 

först-ut-principen. Men även att företag skulle få möjligheten att behålla de 

kompetenser som för dem är viktiga och således ha större 

överlevnadsmöjligheter.
77

 

 För att inte urholka anställningsskyddet finns det ett visst mått av inskränkning 

i undantagsregeln. Det tar sig uttryck i att arbetstagarna skall ha särskild betydelse 

för den fortsatta verksamheten
78

. Det framgår ur lagregelns ordalydelse att det är 

arbetsgivaren som avgör vilka egenskaper det är som innebär särskild betydelse 

just för dennes verksamhet. Arbetsgivaren kan dock inte helt utan restriktioner 

genoföra detta. Bland annat kan inte användningen av regeln användas om det 

innebär diskriminering för en arbetstagare. Det framkommer i förarbetena men 

slogs också fast av AD i en dom från 2005
79

 där målet rörde en arbetstagare som 

blev uppsagd på grund av arbetsbrist tre månader efter det att han berättat för sin 

arbetsgivare att han drabbats av en kronisk nervsjukdom. Arbetsgivaren använde 

sig i det här fallet av den nämnda undantagsregeln och behöll således två stycken 

arbetstagare med kortare anställningstid så att den sjuka arbetstagaren vart först på 

turordningslistan. AD fastslog i domen att det inte är möjligt att rättsligt pröva 

undantagsregeln i LAS 22 § men att regeln inte heller ska fungera som en 

täckmantel för arbetsgivaren så att diskriminering kan ske av en arbetstagare som 

står under särskilt skydd. Därför prövades domen istället mot dåvarande 

diskrimineringslagstiftning och arbetsgivaren fick betala både ekonomiskt och 

allmänt skadestånd till arbetstagaren.
80
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Förarbetet beskriver ordalydelsen särskilt betydande:s generella innebörd men det 

framkommer ingen klar definition vilket kan förstås i att en och samma definition 

för samtliga situationer vore omöjligt. Dock återfinns vissa situationer där det 

tycks ligga klart att arbetstagaren besitter en nyckelroll i organisationen. Följande 

exempel framkommer:  

 

- Om arbetstagaren har delgivits en arbetsledande eller samordnande kompetens 

- Om arbetstagaren har specialistkunskap inom företaget 

- Om arbetstagaren ansvarar för viktiga och upprepande kundrelationer 

- Om arbetstagarens arbetsprestation utgör en påtaglig skillnad gentemot andra 

jämförbara arbetstagare i organisationen.
81

 

 

 

2.2.7. Övriga undantag 

 

Ett annat undantag återfinns i LAS 23 § och rör arbetstagare med nedsatt 

arbetsförmåga. Där framkommer att  

 

Arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga och som på grund därav har beretts 

särskild sysselsättning hos arbetsgivaren skall, om det kan ske utan allvarliga 

olägenheter, få företräde till fortsatt arbete oberoende av turordningen.
82

  

 

Till skillnad från stora delar av övriga lagen har paragrafen en tvingande 

bestämmelse. Bestämmelsen syftar till att skydda en grupp arbetstagare som det 

har gjorts särskilda insatser för och det är meningen att gruppen inte ska utsättas 

för samma konkurrens övriga arbetstagare. Det är viktigt att poängtera att skyddet 

endast gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist och att bestämmelsen inte är 

tillämpbar vid företrädesrätt eller när en tidsbegränsad anställning avslutas.
83

  

 För att en arbetstagare ska ha möjlighet att ta del av skyddet finns det två 

förutsättningar, dels ska arbetstagaren ha en nedsatt arbetsförmåga och dels ska 

arbetstagaren ha beretts en särskild sysselsättning. Angående arbetsförmågan så 

innebär det att arbetstagaren ska lida av någon from av funktionshinder. Vilken 

sorts funktionshinder eller hur det har uppstått saknar betydelse så till vida att 

funktionshindret skapar problem i att antingen behålla en nuvarande anställning 

eller problem i att få en ny anställning.
84

 Huruvida en arbetstagare har beretts 

särskild sysselsättning eller ej är inte en helt klar definition. Lunning och Toijer 

exemplifierar innebörden i deras lagkommentar till anställningsskyddslagen. 
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Bland annat beskrivs situationer där arbetstagare med handikapp av fysiologisk 

karaktär fått arbetsplatsen ombyggd med statliga medel och arbetstagare som 

erhållit sin anställning genom arbetsförmedlingen samt fått lönebidrag för detta.
85

  

  Ytterligare ett undantag återfinns i lagen (1974:358) om facklig 

förtroendemans ställning på arbetsplatsen, FML. I FML 8 § framkommer att  

 

Vid uppsägning på grund av arbetsrist och vid permittering skall facklig 

förtroendeman, utan hinder av 22 § lagen (1982:80 om anställningsskydd, ges 

företräde till fortsatt arbete, om det är av särskild betydelse för den fackliga 

verksamheten på arbetsplatsen.
86

 

 

I förarbetena till FML framkommer att det är upp till arbetstagarorganisationen att 

bedöma om det är av särskild betydelse för den egna verksamheten att undanta 

förtroendemannen. Vidare framgår det också att syftet med lagregeln är att det kan 

finnas ett stort behov för att ett företräde får behålla sin anställning vid 

uppsägningar för att kunna vidmakthålla en bra aktivitet på företaget.
87

 

 

 

2.2.8. Det offentliga området 

 

Inom det offentliga området ser det annorlunda ut än inom den privata sektorn. 

Med stöd av dispositiviteten i LAS 2 § har avtal och lagar skapats både för den 

kommunala och för den statliga sidan. Inom det kommunala verksamhetsområdet 

finns avtalet Allmänna bestämmelser 05, AB 05 och på det statliga råder avtal om 

turordning för arbetstagare hos staten, TurA-S samt vissa delar i LOA. 

 

 

2.2.8.1. Det kommunala området 

 

I AB 05 finns det tre inskränkningar i LAS vilka är att företrädesrätt inte gäller 

vissa anställningsformer, ändringar i de premisser som finns för att ta del av 

återanställningsskyddet samt situationer där rätten till återanställning inte alls 

gäller.
88

 Speciellt en punkt är intressant för uppsatsen nämligen att man valt att 

avtala om en avvikelse ifrån LAS:s användning av begreppen driftsenhet och 

avtalsområde som återfinns i LAS 22 §, istället används förvaltningsområde och 

yrkes-/befattningsbenämning. Vad som är en arbetstagares yrkes-

/befattningsbenämning ska enligt en anmärkning i AB 05 framkomma i de lokala 
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lönekollektivavtalen. Paragrafen avslutas med att ge möjlighet till lokala 

avvikelser ifrån avtalet. Där framkommer även en yttre gräns vid skapandet av 

turordningskretsar om det träffats lokala avtal som av någon anledning inte 

definierat gränsen, det står ” Om överenskommelse inte träffas avses med 

”verksamhet” styrelses eller nämnds förvaltningsområde”
89

  

 I en AD dom 1992 testades den regeln av principiella skäl. Tvisten låg i 

huruvida det var möjligt att skapa en gemensam turordningslista för samtliga 

driftsenheter på orten vilket görs möjligt enligt LAS 22 § 3 stycket. Kommunen 

menade dock att detta inte är förenligt med varken LAS eller AB 89
90

.  AD fann 

att det i lagen inte ges någon sådan restriktion men att det går att finna i avtalet. I 

avtalet framkommer det att det går att göra lokala avvikelser från AB 05 35 § 

mom. 1
91

 men om lokalt avtal upprättats där ingen yttre gräns har angetts är den 

yttre gränsen att anses som ”Styrelsen eller nämndens förvaltningsområde”
92

. 

Med det som bakgrund avslog AD arbetstagarpartens talan.
93

 

 

 

2.2.8.2. Det statliga området 

 

I TurA-S finns det fler kompletteringar än på den kommunala sidan. Gällande 

begreppet driftsenhet som framkommer i LAS 22 § finns det ändringar i TurA-S 3 

§ om det. Där framkommer att istället för att dela in turordningskretsarna i 

driftsenheter så har det avtalats fram att detta sker på den ort där arbetsbristen 

finns. Vidare ska inte heller turordningslistor skapas för respektive 

kollektivavtalsområde utan mellan ”arbetstagare med i huvudsak jämförbara 

arbetsuppgifter”
94

. I TurA-S 5 § framkommer att det får stiftas lokala 

kollektivavtal om turordning i tre situationer, myndighet på drabbad ort, olika 

delar av samma myndighet på fler än den drabbade orten eller myndigheten i sin 

helhet. Det kan dock fortfarande inte stiftas att turordningslistor ska upprättas 

enligt kollektivavtalsområde, utan samma förutsättningar är kvar det vill säga att 

arbetstagarna har i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter.
95

 

 Vad i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter innebär är en utredningsfråga och 

AD har behandlat frågan i ett flertal mål exempelvis i följande dom från 1992. I 

målet var frågan om två avdelningar, en biblioteksavdelning och en 

dokumentationsavdelning som skulle slås ihop och bilda en turordningslista eller 
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inte med hänvisning till TurA-S 3 §. Om en gemensam turordningslista var aktuell 

skulle en arbetstagare vara felaktigt uppsagd.  De två avdelningarna grundar sig i 

samma grundkompetens men avdelningen för dokumentation har en mer inriktad 

utbildning. AD menar att TurA-S som i sig är en särreglering ändå vilar på 

arbetsskyddets grundsats att det i första hand bygger på anställningstidens längd 

och därefter ålder på arbetstagaren. Vidare sätts det i relation till ordalydelsen i 

huvudsak jämförbara uppgifter och menar då att en för snäv definition av 

innebörden av detta skulle leda till att LAS grundsats kompromissas just på grund 

av att fler turordningskretsar skulle sättas i bruk och anställningstidens längd inte 

har lika stor betydelse. I målet gjorde AD ett så kallat principiellt uttalande där de 

menade att  hela bilden av respektive parts arbetsuppgifter måste beaktas och inte 

bara enbart de praktiska arbetsuppgifterna som utförs. I och med det menade AD 

att i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter kan tolkas som
96

 ”sådana 

arbetsuppgifter som i stort sett är av jämförbar beskaffenhet och inriktning”
97

. 

Med det som bakgrund fann de att enheternas arbetsuppgifter i huvudsak var lika 

och arbetstagarens uppsägning ogiltigförklaras med hänvisningen att båda 

enheterna borde ha ingått i samma turordningslista.
98

 

 AD använder i stort sätt samma motivering i AD 1993:85 där målet gällde två 

företagsekonomer på olika avdelningar och där fann AD att organisatoriska 

skillnader inte har någon betydelse i bedömande av om arbetstagare i huvudsak 

har samma arbetsuppgifter.  

 Det finns ytterligare en kompletterande regel i LOA 12 § som innebär att vid 

upprättande av turordningsregler enligt LAS ska ”hänsyn tas också till krav att 

myndigheten på ett riktigt sätt fullgör dina rättskipnings- eller 

förvaltningsuppgifter”
99

. Det skulle alltså kunna leda till en omrangering i 

turordningsreglerna så att arbetstagare med för myndighetens funktionssätt viktiga 

uppgifter kan undantas ifrån turordningsreglerna. I LOA:s förarbete framkommer 

det att denna lagregel ska användas försiktigt och att det framförallt rör 

arbetstagare med myndighetsutövande arbetsuppgifter.
100
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2.2.9. Företrädesrätten till återanställning 
 

Företrädesrätten i sin initiala form stiftades redan i den första 

anställningsskyddslagen ifrån 1971.
101

 Innan dess fanns det ingen lagstadgad rätt 

till återanställning dock så innehöll kollektivavtalen mellan LO och SAF regler 

angående varslade kollektivarbetare i den privata sektorn. Tjänstemannasektorn 

hade ingen sådan bestämmelse.
102

 Det framkommer i förarbetena att grunden till 

lagbestämmelsens införande är att grundprincipen om arbetsgivarens fria 

uppsägningsrätt inte följer med tidsandan och att lagstiftaren i aktuellt läge har rätt 

att ställa ett socialt ansvar på arbetsgivaren.
103

  

 För att komplettera anställningsskyddet och förhindra att så kallad fingerad 

arbetsbrist ska förekomma lagstadgades regler om företrädesrätt. I enighet med 

71-års lag så ämnade lagstiftaren skydda den mest utsatta gruppen och inte 

använda sig av kriterier som duglighet e.d. Därav användningen av samma 

kriterium som turordningsreglerna det vill säga anställningstidens längd. Det 

kompletterades ytterligare i och med reglerna om att anställda över 45 år får 

tillgodoräkna sig en extra anställningsmånad per ordinarie anställningsmånad upp 

till och med 60 månader.
104

 Regeln togs dock bort 2007 med hänvisning till att 

den bland annat var att anses som åldersdiskriminerande.
105

 Företrädesrätten är en 

för arbetstagaren lagstadgad rättighet som kommer till följd av en uppsägning på 

grund av arbetsbrist. Det var i 74-års anställningsskyddslag
106

 som 

företrädesrätten till återanställning först tog sin form och utvecklades ytterligare 

till de regler som återfinns i den nuvarande LAS
107

.  

 Enligt LAS 25 § inledande stycke gäller företrädesrätten enbart arbetstagare 

som på grund av arbetsbrist skiljts från sin anställning samt arbetstagare med 

tidsbegränsade anställningar som med anledning av arbetsbrist inte kommit att få 

förlängd anställning. Företrädesrätten kan i stort sätt endast brukas när det handlar 

om en nyanställning på den tidigare arbetsplatsen. Det betyder att företrädesrätten 

inte gäller när det är fråga om fortsatt anställning efter provanställning, befordran 

eller om en redan anställd arbetstagare omplaceras. Däremot fann AD i en dom 

från 1983 att en förlängning av uppsägningstiden var ett brott mot 

företrädesrätten. Domen rörde en förlängning på fem och en halv månad och AD 

uttalade även att vid kortvarigare förlängningar kan det inte anses som ett brott då 
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det inte är rimligt att hävda att någon förlorat sin rätt till återanställning på grund 

av dessa omständigheter.
108

 

 Ett undantag från företrädesrätten finns i LAS 33 § 3 st. där det föreskrivs att 

en arbetstagare som uppnått en ålder utav 67 år eller mer inte har någon 

företrädesrätt till återanställning enligt LAS 25 samt 25a §§. Vidare framgår det i 

LAS 25 § 3 st. att i händelse av att en arbetsgivares organisation innefattar ett 

flertal driftsenheter eller verkar under varierande avtalsområden så skall 

arbetstagarens eventuella återanställning styras till det område där denne senast 

verkade inom.
109

 

 Ett krav för att överhuvudtaget vara föremål för företrädesrätten är att 

arbetstagaren har haft en sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren på mer än 

tolv månader under de tre föregående åren. Reglerna skiljer sig när det kommer 

till säsongsanställningar då den sammanlagda anställningstiden skall uppgå till 

sex månader under de två föregående åren.
 
Vidare skall arbetstagaren ha de 

kvalifikationer som krävs för den nya tjänsten.
110

    

 Hur länge rätten till företräde gäller framgår utav LAS 25 § 2 st. där föreskrivs 

att företrädesrätten är gällande från den dagen då uppsägningen ägde rum eller då 

upplysningen om uppsägningen lämnades alternativt skulle ha lämnats i enlighet 

med LAS 15 § 1 st. och nio månader framåt.  

 Utöver kravet om den sammanlagda arbetstiden så har även arbetsgivaren samt 

arbetstagaren inbördes åtaganden. Arbetsgivaren skall i enlighet med LAS 8 § 

samt 16 § när det gäller arbetstagare med tidsbegränsade anställningar, tillgodose 

arbetstagaren med ett skriftligt uppsägningsbesked i vilket det skall framgå om 

arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning samt vad som krävs utav 

arbetstagaren för att kunna tillgodoräknas sig den. När arbetsgivaren lämnat 

beskedet övergår ansvaret på arbetstagaren enligt LAS 27 § att meddela sitt 

intresse för återanställning, innan det sker kan således ingen eventuell 

företrädesrätt till återanställning göras gällande. Vidare är arbetstagaren skyldig 

att tacka ja till ett skäligt erbjudande om återanställning, underlåter sig 

arbetstagaren att göra detta förlorar denne rätten till återanställning vilket framgår 

i LAS 27 § 3 st.
111
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2.2.10. Påföljder 
 

Uppsägningars ogiltighet enligt LAS 34 §  

 

Vad gäller arbetsbrist finns det ingen möjlighet för en arbetstagare som hävdar att 

turordningsreglerna åsidosatts vid ett uppsägningsförfarande att få själva 

uppsägningen ogiltigförklarad. Det går inte heller att få uppsägningen 

ogiltigförklarad om arbetstagaren nekats företräde till återanställning. 

Arbetstagaren kan dock i båda fallen yrka på skadestånd på grund av 

lagbrotten.
112

  

 

 

2.2.10.1. Ekonomiskt skadestånd 

 

Ekonomiskt skadestånd är det inkomstbortfall som arbetstagaren utsätts för från 

den dagen då anställningen avslutas fram till den dagen då arbetstagaren finner ett 

nytt arbete. Vidare har den anställde rätten till lön under sin uppsägningstid 

oberoende av om uppsägelsen varit sakligt grundad eller ej, denna lön skall heller 

inte blandas ihop med det ekonomiska skadeståndet.
113

 Skadeståndet som utgår 

skall bidra till att arbetstagaren får den ekonomiska ersättning som denne skulle 

varit berättigad till om arbetsgivaren följt lagen och anställningsförhållandet 

fortskridit som vanligt.
114

 Dock så kan det ekonomiska skadeståndet enligt LAS 

38 § 3 st. jämkas, det vill säga att om det är rimligt sett till omständigheterna kan 

skadeståndet sänkas eller helt falla bort.
115

 En anledning till att skadestånd jämkas 

eller helt faller bort är om en arbetstagare som felaktigt blivit uppsagd inte gjort 

det som står i dennes makt för att försöka minimera verkningarna av 

uppsägningen. Det kan exempelvis te sig i att arbetstagaren inte försökt hitta ett 

nytt arbete eller inte godtagit ett återanställningserbjudande.
116

 Vidare finns det en 

reglering i LAS 38 § 2 st. sista meningen som syftar till att slå fast det högsta 

ekonomiska skadeståndet som en arbetsgivare kan tvingas att betala genom att 

använda sig utav tabellen i LAS 39 §.
117
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2.2.10.2. Allmänt skadestånd 
 

Allmänt skadestånd kan utdömas vid alla former av LAS överträdelser, vid sidan 

utav ett ekonomiskt skadestånd eller en ogiltigförklaring utav en uppsägning.
118

 

Skadeståndet innebär en kompensation för den skada eller kränkning som 

överträdelsen har inneburit för arbetstagaren.
119

 Hur stort allmänt skadestånd som 

skall utgå finns inte beskrivet i lagtexten utan det bestäms från fall till fall och 

baseras på vilken typ utav överträdelse som har ägt rum samt övriga 

omständigheter som är av betydelse för utgången.
120

 Det allmänna skadeståndet 

kan likt det ekonomiska skadeståndet jämkas eller helt och hållet gå förlorat efter 

en bedömning utav AD.  

 

 

2.2.10.3. Normerat skadestånd 

 

Det normerade skadeståndet är ej jämkningsbart och har uppkommit som ett 

ekonomiskt medel för att styra arbetsgivarna till att följa AD:s domar. När AD 

slagit fast en dom angående exempelvis ett ogiltigförklarande av en uppsägning 

eller ett avskedande, skall anställningsförhållandet som tidigare rådde betraktas 

som upplöst enligt LAS 39 § 1 st. Om en arbetsgivare således inte följer AD:s 

dom är arbetsgivaren skyldig att betala ett så kallat normerande skadestånd till 

arbetstagaren, vilket betyder att en arbetsgivare har möjlighet att genom LAS 39 § 

köpa ut en arbetstagare. Den nämnda paragrafen innehåller en tabell som visar 

storleken på det normerade skadeståndet. Hur stort skadestånd som skall utgå 

baseras på arbetstagarens totala anställningstid.
121

 

 

 

2.3. Sammanfattning 

 

I det här kapitlet har turordningsreglerna och återanställningsrätten gällande rätt 

beskrivits. Inledningsvis behandlades lagens tillämpningsområde samt 

dispositivitet för att fortsätta med de paragrafer som för ämnet är relevanta som 

sammanfattas nedan. 

 Arbetsgivaren ska säga upp anställda på grund av arbetsbrist vilket är en giltig 

uppsägningsgrund enligt LAS 7 § och utförs enligt LAS 22 §. Vid beräkning av 

vilka som ska sägas upp finns det enligt LAS 22 § områden där en 

turordningskrets ska skapas och det är antingen ur driftsenhet eller avtalsområde. 
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När väl det är gjort är det aktuellt att rangordna arbetstagarna ur det aktuella 

området för att upprätta en turordningslista som visar på vilka arbetstagare som 

kommer att bli uppsagda. Arbetsgivaren har möjlighet att göra undantag ifrån 

turordningsreglerna om premisserna godkänner det, vilka återfinns LAS 22-23 §§ 

samt FML 8 §. Arbetstagarens placering i turordningslistan baseras på 

anställningstid som räknas samman enligt LAS 3 §. Arbetsgivaren har dock en 

omfattande omplaceringsskyldighet i LAS vilket innebär att arbetsgivaren måste 

omplacera en arbetstagare till en ny tjänst inom företaget om det anses som skäligt 

och arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer. Därefter sker uppsägningarna 

enligt turordningslistan. Om det efter uppsägningsförfarandet uppkommer en 

situation där arbetsgivaren är i behov utav att nyanställa personal har de uppsagda 

arbetstagarna företrädesrätt enligt LAS 25-27 §§ och samma turordningslista 

används även i det förfarandet. Förutsatt att den för återanställning aktuelle 

arbetstagaren innehar tillräckliga kvalifikationer. 

I kapitlet återfinns även en beskrivning av vad saklig grund vid uppsägning på 

grund av arbetsbrist innebär. Kort beskrivet innebär det en inskränkning i 

arbetsgivarens fria rätt att leda och fördela arbetet. Vidare beskrivs förhållandet 

inom den offentliga sektorn där råder två avtal som står över LAS i vissa 

avseenden, AB 05 för det kommunala området och TurA-S för det statliga. 
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Kapitel III – Olika syner på ungdomsarbetslösheten 

 

 

3.1. LO & Svenskt Näringslivs syn & lösningar på 

 ungdomsarbetslösheten 

 

Det finns framförallt två stora aktörer som representerar arbetsmarknadens parter, 

LO och Svenskt näringsliv. Svenskt Näringsliv är en federation som representerar 

ett antal arbetsgivarorganisationer även LO är en federation men som 

representerar ett antal arbetstagarorganisationer. Vi har valt att titta närmare på 

vad de båda parterna anser vara bakgrunden till och lösningen på den höga 

ungdomsarbetslöshet som Sverige har idag. Anledningen till att vi valt de två är 

för att de är ledande aktörer och de kan också ses som varandras motparter och 

sitter ofta i förhandlingar med varandra samt att de har ett stort inflytande på den 

svenska arbetsmarknaden.  

  

 

3.1.1. LO:s syn & lösningar 

 

I rapporten Nitton diagram om ungas arbetslöshet inleder LO med att måla upp en 

bild av vad de anser att problemet med ungdomsarbetslösheten bottnar i. LO 

poängterar att för att få en rättvis bild av ungdomsarbetslösheten måste gruppen 

ungdomar delas in i flera olika undergrupper på grund utav att det är en mycket 

heterogen grupp. Uppdelningen exemplifieras med att situationen är helt 

annorlunda för en 15 åring som söker sommarjobb kontra en nyexaminerad 24 

åring som söker ett stadigvarande arbete. Vidare belyser LO att hälften av alla 

som räknas in som arbetslösa fortfarande är i gymnasieålder men att den mest 

överrepresenterade gruppen är personer i åldern 20-24 utan gymnasiekompetens. 

Avslutningsvis påpekar de att endast 20 % av den totala grupp som räknas som 

arbetslösa har trätt fullt ut på arbetsmarknaden. Vilket enligt LO innebär att 

gruppen är mellan 20-24 år, har gymnasiekompetens, inte studerar på heltid och 

kontinuerligt söker arbete.
122

 

  LO anser att det framförallt finns två generella utgångspunkter som påverkar 

ungas etablering på arbetsmarknaden, utbildning samt arbetslivserfarenhet. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet utgår LO ifrån i rapportens 

problembeskrivning och bryter ner de två utgångspunkterna i tre delar, utbildning, 

                                                 
122

 Carlén & Löfgren, Nitton diagram om ungas arbetslöshet, 2009, s. 4. 



Sida | 33  

 

arbetslivserfarenhet och arbetsmarknadspolitik. Efter varje del presenterar LO en 

rad åtgärder som syftar till att rätta till problemen.
123

 

Enligt LO är det av stor vikt att satsa på utbildning på grund av att det finns 

studier som visar på att det är lättare att få och behålla arbete om utbildningsnivån 

är hög. Vidare pekar LO på att det i framtiden kommer ställas större 

utbildningskrav vid nyanställningar och att det eventuellt kommer leda till en 

ökning av vad LO kallar för strukturell arbetslöshet. En problematik de ser i linje 

med detta är att det är att anse som ett minimikrav att ha gymnasiekompetens på 

dagens arbetsmarknad. Ett av problemen är att en fjärdedel av alla som går på 

gymnasiet hoppar av och således saknar denna avgörande kompetens. En person 

utan gymnasiekompetens som trätt in på arbetsmarknaden för att sedan bli 

arbetslös har då enligt LO endast två alternativ. Antingen att förbli arbetslös eller 

att komplettera sin gymnasieutbildning genom så kallade vuxenutbildningar. 

Följaktligen anser LO att situationen ställer höga krav på att det finns fungerande 

vuxenutbildningar som alla kan ta del utav. Vad gäller utbildningsfrågan har LO 

tagit fram två åtgärder som de anser är viktiga. Det första är att se till att samtliga 

ungdomar erhåller gymnasiekompetens det andra är att utföra ett omfattande 

utbildningslyft i syfte att höja den generella utbildningsnivån för att motverka den 

rådande ungdomsarbetslösheten.
124

 

 Etableringsfasen på arbetsmarknaden är långdragen i Sverige en del i 

problemet är att studenter inte arbetar särskilt mycket vid sidan av sina studier, 

speciellt inte i förhållande till andra länder. Dessutom så tar svenska studenter 

längre tid på sig att slutföra sina utbildningar än många andra länders studenter. 

Det är enligt LO ett problem eftersom unga i ett tidigt skede ej tillägnar sig den 

arbetsliverfarenhet som krävs.
125

 

 Ett annat sätt för unga att tillägna sig arbetserfarenhet utöver att faktiskt arbeta 

är praktik dock preciserar inte LO huruvida praktiken skulle ske under utbildning 

eller som en del i arbetsmarknadspolitiken. Fördelen att det skulle ske inom 

eftergymnasialutbildningen är att de får en direkt koppling till det som studenterna 

ämnar att arbete med efter utbildningen. Att ha praktiken som en del i 

arbetsmarknadspolitiken skulle vara mer ekonomiskt gynnsamt för staten då 

antalet praktikplatser skulle reduceras och endast ges till de som behöver dem 

mest.
126

 

 För studenter som har en yrkesinriktad gymnasieutbildning är praktiken oerhört 

viktig och LO visar på att den praktik som finns nu inte alltid fungerar. År 2008 

skulle alla yrkesinriktade studenter ha 15 veckor praktik dock var det 40 % av 

eleverna som aldrig fick ta del av någon praktik över huvud taget. Av dem som 
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erhöll praktik var det endast 60 % som fick fullfölja samtliga 15 veckor.  LO anser 

att följande åtgärder är av vikt för att lösa problematiken 

 

- Se till att samtliga gymnasieelever får den praktik de har rätt till i sin utbildning. 

- Utreda varför svenska studenter inte arbetar utanför studierna i lika hög 

utsträckning som andra länder. 

- Utöka arbetsförmedlingens möjlighet att erbjuda dokumenterad praktik till fler 

arbetslösa ungdomar. 

- Införa att arbetsgivare som mottager praktikanter utsända av arbetsförmedlingen 

får ett så kallat handledarbidrag. 

- Se över huruvida det är av relevans att införa mer praktik i högskole- och 

universitetsutbildningar.
127

 

 

Utöver att erbjuda praktik som en del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder finns 

det ytterligare saker att förändra inom området, framförallt i arbetsförmedlingens 

arbete. LO menar att den största delen av arbetsförmedlingens insatser ryms under 

programmet Jobbgaranti för unga. Ett stort problem enligt LO är att det krävs tre 

månaders öppen arbetslöshet innan ungdomar får ta del av programmet. Väl i 

programmet tar det ytterligare cirka tre månader innan någon praktik eller 

arbetsmarknadsutbildning blir aktuell. LO anser att det är för lång tid men de 

poängterar samtidigt att det finns risker med att korta ner tiden allt för mycket. 

Det finns både en risk att bli fast i programmet samt om aktiviteten är förlagd på 

en arbetsplats kan det få en undanträngande effekt av ett riktigt arbete, det vill 

säga att arbetsplats endast använder sig utav praktikanter istället för att nyanställa. 

I linje med att utöka arbetsförmedlingens ansvar menar LO att man bör 

klassificera nyexaminerade gymnasiestudenter som inte har något arbete i 

anslutning till examen som varslade. LO menar att det vore gynnsamt för 

ungdomar att i ett tidigt skede få hjälp med arbetsmarknadsinträdet av 

arbetsförmedlingen. För att stävja problemen föreslås följande åtgärder 

 

- För att ungdomar lättare ska få hjälp av arbetsförmedlingen föreslås att regeln om 

tre månaders öppen arbetslöshet ska tas bort för dem utan gymnasiekompetens. 

- Utöka möjligheten till att ge kompetenshöjande satsningar utöver ordinarie 

aktiviteter i jobbgarantin för unga. Samt att kvalitén på programmet måste höjas. 

- Gymnasiestudenter som går sin sista termin bör anses som varslade och ges utökat 

stöd och information från arbetsförmedlingen. 

 

                                                 
127

 Carlén & Löfgren, Nitton diagram om ungas arbetslöshet, 2009, s. 6. 



Sida | 35  

 

- Göra arbetslöshetsförsäkringen mer tilltalande för ungdomar genom att återinföra 

studentvillkoren samt undersöka om det behövs förändringar i 

kvalificeringsvillkoren.
128

 

 

 

3.1.2. Svenskt Näringslivs syn & lösningar 

 

Svenskt Näringsliv som är arbetsgivarnas företrädare har tagit fram tre punkter för 

hur de anser att Sverige skall komma tillrätta med den rådande 

ungdomsarbetslösheten. De åtgärder som Svenskt Näringsliv vill se är en 

reformering av LAS, minska mismatchen mellan utbildning och arbetsliv samt 

lägre ingångslöner. 

 Den första åtgärden som Svenskt Näringsliv anser viktig är att reformera LAS. 

Det som i vissa fall sker idag är att genom att skydda de äldre arbetstagarna 

pressar systemet samtidigt ut den yngre generation som i vissa fall betyder att 

ungdomar helt stängs ute från arbetsmarknaden. I rapporter som Svenskt 

Näringsliv tagit fram visar de just på den problematiken. Svenskt Näringsliv 

menar att anställningsskyddet i Sverige är så starkt att det leder till olika typer 

utav hinder, speciellt då ungdomar skall försöka ta sig ut på arbetsmarknaden och 

in i arbetslivet. Den starka regleringen i LAS bidrar till att företag både säger upp 

samt nyrekryterar i allt lägre utsträckning vilket i sin tur leder till att den äldre 

arbetskraften får företräde gentemot ungdomarna. Det är både behäftat med 

svårigheter att ta tillbaka ett anställningsbeslut liksom dyrt att felrekrytera vilket 

leder till att företag i rekryteringssituationer är speciellt uppmärksamma och då 

kanske föredrar att rekrytera sökande personer som samlat på sig mer referenser 

eller erfarenheter och som företagen känner sig säkrare på, vilket ofta inte är fallet 

med ungdomar. En annan faktor Svenskt Näringsliv har tittat på är att reglerna 

kring tidsbegränsade- och tillsvidareanställningar inte ser ut på samma sätt. 

Reglerna för de tidsbegränsade anställningarna har succesivt gjorts allt mer fria 

till skillnad från reglerna kring tillsvidareanställningarna. Det är något som leder 

till att unga automatiskt hamnar i tidsbegränsade anställningar med sämre skydd. 

Två-undantagsregeln som infördes 2001 har dock gett små företag med max tio 

anställda möjligheten att undanta två personer från turordningen. Undantagsregeln 

är något som de har sett gett positiva effekter på ungdomsarbetslösheten där den 

yngre arbetskraftens sysselsättningsgrad gått upp med nästan tre procent.
129

 

Svenskt Näringsliv ser positivt på förslag om fler undantag utav den här typen. 

Det önskvärda vore dock att helt avveckla turordningsreglerna och utreda LAS. 
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Det skulle ge företagen möjligheten att hålla kvar den kompetens som spelar en 

central roll i företaget för att på så sätt få organisationen att utvecklas.
130

        

 Den andra åtgärden är komma till rätta med den så kallade mismatchen på 

arbetsmarknaden. Matchningen av vilken kompetens företagen efterfrågar och 

vilka utbildningar som finns till förfogande är en problematik som Svenskt 

Näringsliv anser vara en faktor för den rådande ungdomsarbetslösheten. De anser 

att det är viktigt att utbudet utav utbildningar möter kraven från arbetsmarknaden 

och att studenten väl i skolbänken blir ordenligt rustad för ett arbete. Kunskapen 

skall inte tillägnas genom enbart teori utan den praktiska kunskapen genom 

exempelvis praktik är minst lika viktig. Kopplingen och utbytet mellan skolans- 

och arbetslivets värld är något som Svenskt Näringsliv anser vara extra viktigt och 

menar att det råder en brist på området.
131

 Siffror pekar på att elever som går 

utbildningar där det ingår ett frekvent utbyte mellan arbetslivet och skolan ökar 

sina möjligheter till ett behörigt arbete med 87 % eller att inom tolv veckor hitta 

ett arbete med 71 %.
132

 Utöver kopplingen med arbetslivet anser Svenskt 

Näringsliv även att informationen om vilka utbildningar som finns, vad de innebär 

samt möjligheten till att efter avslutad utbildning tillägna sig ett arbete bör stärkas. 

Detta för att det höga antalet studenter som efter ett eller två år inser att de valt en 

utbildning som de inte är nöjda med och således väljer att byta utbildning bidrar 

till att genomsnitts åldern på de utexaminerade hela tiden stiger. Siffror visar att 

runt var tredje student inte är tillfredsställd med valet utav utbildning och hade 

gärna sett att de valt annorlunda om de hade kunnat.
133

 Den här trenden leder i sin 

tur att fler och fler faktiskt byter utbildning innan de är klara, idag tar det runt sex 

år för en studerande att slutföra en utbildning på fyra år. Vilket bidrar till att 

åldern på de som utexamineras och dess studielån tenderar att hela tiden öka.
134

   

 Lönerna och dess utveckling är den tredje åtgärden Svenskt Näringslivs 

bedömer vara en orsak till ungdomarnas ställning på arbetsmarknaden. Totalt sett 

ligger lönerna i Sverige på en hög nivå jämfört med andra länder samt att 

lönespridningen är jämförelsevis låg. Det skulle enligt Svenskt Näringsliv kunna 

ha en negativ effekt på ungdomsarbetslösheten på grund av att den lägre graden 

produktivitet som är kopplad till en oerfaren arbetstagare inte kan jämföras med 

produktiviteten hos en erfaren arbetstagare. Höga ingångslöner bidrar således till 

att företagen i hög utsträckning väljer att anställa en person med mer erfarenhet 

för att på så sett få ut maximal produktivitet till bästa pris hellre än att anställa en 

person som har lägre produktivitets nivå för samma kostnad. Regeringens har i 

syfte att försöka stävja problemet genom sänkta arbetsgivaravgifter för 
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arbetstagare som inte fyllt 26 år. Svenskt Näringsliv har sett att åtgärden har gett 

viss verkan men problemet kvarstår när lagen kräver att företagen rättar sig efter 

turordningsreglerna fast de skulle tjänat mer på att undanta de yngre 

arbetstagarna.
135

 Svenskt Näringsliv anser att lönerna på arbetsmarknaden ska 

vara en avbild utav arbetstagarens prestation och vill således ha en mer 

anpassningsbar lönesättning som bör förhandlas fram mellan arbetstagaren och 

arbetsgivaren. Det skulle bidra till att fler unga får arbete och företagen skulle 

kunna öka sin produktion för att på så sätt få in mer pengar vilket i sin tur leder till 

att arbetstagarna kan gå upp i lön.
136

    

 

 

3.2. Parterna om varandras förslag 

 

Parterna har olika förslag och lösningar till problematiken med 

ungdomsarbetslöshet. LO:s satsningar ligger främst på utbildning och satsningar 

från myndigheter medans Svenskt näringsliv har större fokus på arbetsrätt, löner 

och att utbildning ska matchas mot arbetsmarknaden.  

 LO riktar kritik mot två utav de tre punkter som Svenskt Näringsliv använder i 

sin argumentation och inleder med att rikta sig mot Svenskt Näringslivs syn på 

LAS turordningsregler och menar först och främst att det inte går att se någon 

enkel och direkt koppling mellan en stark arbetsrätt och hög ungdomsarbetslöshet. 

LO hävdar snarare det motsatta eftersom lagstiftningen har gått mot att bli mer 

flexibel har ändå ungdomsarbetslösheten ökat under de senaste 15 åren. LO 

styrker påståendet med statistik från Organisation for Economic Co-operation and 

Development, OECD över hur hårt reglerad arbetsrätten är i OECD:s 

medlemsländer. I statistiken hamnar Sverige på tionde plats av 30 i mest flexibel 

arbetsrättslig lagstiftning. Vid ranking av hur hög flexibiliteten är för små och 

medelstora företag ligger svensk lagstiftning på fjärde plats. Vidare poängterar de 

också att OECD:s tillvägagångssätt vid datainsamling inte har möjlighet att ta 

hänsyn till flexibiliteten som återfinns genom kollektivavtal vilket är viktigt då 

LAS är semi-dispositiv. LO fortsätter med att kritisera på undantagsregeln
137

 i 

turordningsreglerna och menar med stöd av forskning att lagändring inte har gjort 

upphov till fler nyanställningar. Vilket LO i sin tur tolkar som att LAS inte 

hämmar sysselsättningsgraden.
138

 

 Tjänstemännens centralorganisation, TCO har gjort en undersökning angående 

LAS påverkan på ungdomsarbetslösheten som LO lyfter fram. Undersökningen 
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visar att 21,5 % av de arbetslösa ungdomarna hade ett arbete i direkt anslutning 

till sin arbetslöshet. Av de 21,5 % var den största delen av anställningarna 

visstidsanställningar och endast 2,5 % av samtliga arbetslösa ungdomar hade 

direkt drabbats av sist-in-först-ut-principen i LAS. Undersökningen visar även att 

cirka 50 % av alla arbetslösa ungdomar var mellan 16-19 år och att denna grupp 

till största del var heltidsstuderande innan arbetslösheten.
139

 

 Vidare förs ett resonemang om i vilken utsträckning gruppen äldre arbetstagare 

skulle drabbas vid ett slopande av turordningsreglerna. LO hävdar att Sverige har 

en mycket hög sysselsättningsgrad bland äldre arbetstagare sett ur ett 

internationellt perspektiv och att LAS och pensionssystemet är att tacka för detta. 

Vidare hävdar LO att det skulle leda till stora samhällskostnader om LAS 

slopades och i och med det skulle sysselsättningen hos äldre sjunka.
140

 

 Angående ingångslöner tycks inte LO överhuvudtaget ställa sig bakom Svenskt 

Näringslivs argumentation om att de svenska ingångslönerna negativt skulle 

påverka ungdomsarbetslösheten. LO anser istället att det inte går att se någon 

enkel och ensidig korrelation mellan höga ingångslöner och arbetslöshet. Vidare 

för LO ett resonemang kring att samtliga nordiska länder har relativt höga 

ingångslöner men att ungdomsarbetslösheten ändå skiljer sig mycket länderna 

emellan.
141

 

 LO har undersökt minimilönebettets
142

 förändringar mellan 1975-2003. 

Minimilönebettet visar en antydan på hur långt in minimilönen sträcker sig i 

medianlönen. Är bettet högt minskar skillnaderna mellan minimilönen och 

medianlönen vilket skulle kunna minska incitamentet för en arbetsgivare att 

anställa en oerfaren arbetstagare när arbetsgivaren lika gärna kan anställa en 

erfaren arbetstagare för i stort sett samma pris. Det LO kom fram till i 

undersökningen var att det fanns stora skillnader inom de olika avtalsområdena 

men att det i fyra av de fem avtalsområdena hade bettet minskat. Det anser LO 

visar på en motsättning i det Svenskt Näringsliv argumenterar för, eftersom det 

inte finns en direkt och entydig ökning som kan sättas i relation till en ökad 

ungdomsarbetslöshet finns det inte något självklart samband.
143

 

 Angående synen på ingångslöner så finner vi att de diskuterar utifrån två olika 

ändar på samma rep. Svenskt Näringsliv presenterar förslaget som en del i ett 

lösningspaket och LO angriper det som ett enskilt svar på 

ungdomsarbetslöshetsproblematiken. I en rapport som LO och Svenskt 

Näringslivs skrivit ihop framkommer det dock att det finns både för- och 
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nackdelar kring ingångslönerna. Från arbetsgivarens synsätt blir en centralt satt 

hög ingångslön ett problem då lönen är en kostnad som arbetsgivaren inte kan 

balansera genom att minska lönen på de anställda som inte presterar för den 

kostnaden. För arbetstagarna kan däremot en centraliserad lönesättning gynna 

sysselsättningen då insiders
144

 inte har samma möjlighet att pressa upp lönerna till 

en nivå som drabbar personer utanför arbetsmarknaden.
145

  

I sak ser de ut som att de båda parterna är överens om att mismatchen är ett stort 

problem. Det har varit svårt att få fram konkreta åtgärder som LO vill använda sig 

av för att bekämpa mismatchen. Vi har inte heller hittat någon egentlig kritik mot 

kärnan i Svenskt Näringslivs argumentation. Även om LO med bakgrund till deras 

syn på utbildning inte bör hålla med i ett av lösningsförslagen i den omtalade 

rapporten Konsten att strula till ett liv
146

 som släpptes av Svenskt Näringsliv i 

augusti 2011. Det förslaget löd att proportionerna mellan studielån och 

studiebidrag skulle ändras om den blivande studenten valde en utbildning som 

arbetsmarknaden efterfrågade. Det skulle kunna resultera i som de också 

exemplifierar i rapporten att civilingenjörer premieras med högre bidragsdel 

medan konst- och humaniora studenter skulle få högre lånedel.
147

  

 

 

3.3. Det danska arbetsmarknadssystemet 

 

Varför vi valde just Danmark som exempel beror dels på att när man ser till 

statistik över EU ländernas ungdomsarbetslöshet så hittar man Danmark på femte 

plats med 13,9 % ungdomsarbetslöshet jämfört med Sveriges 22,2 % och 

trettonde plats.
148

 Då Danmark även ligger geografiskt nära Sverige och skiljer så 

pass mycket ansåg vi att Danmark är ett bra land att jämföra med. 

 Det danska anställningsskyddet skiljer sig till stor del ifrån det skydd som 

återfinns i Sverige. Modellen de använder sig utav i Danmark har kommit att 

kallas för flexicurity, namnet har uppkommit genom en sammanslagning utav 

engelskans benämningar för flexibilitet (flexibility) samt säkerhet (security) vilket 

även genomsyrar modellen.
149

 

 Den främsta skillnaden mellan det danska och svenska systemet är att det i 

Danmark saknas en motsvarighet till LAS. Istället regleras 
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anställningsförhållandena genom olika kollektivavtal eller direkt mellan 

arbetsgivaren och arbetstagaren i anställningsavtalet. Undantaget är den så kallade 

Funktionaerloven som innehåller generella regler för tjänstemän med en privat 

anställning.
150

 Till skillnad från Sverige saknar Danmark det allmänna lagskydd 

som säger att en uppsägning skall vara sakligt grundad. Det regleras istället på ett 

liknande sätt genom de olika avtalen, dock så menar forskare att det kan antas att 

många på den danska arbetsmarknaden saknar kollektivavtal. Ännu en stor 

skillnad är att Danmark saknar någon motsvarighet till de svenska 

turordningsreglerna. Arbetsgivarna kan således själva välja vem eller vilka som 

skall få lämna arbetsplatsen oberoende utav vederbörandes anställningstid. Även 

återanställningsrätten saknas i dansk lagstiftning, en del utav avtalen innehåller 

dock regler som behandlar förfarandet. Exempelvis kan det vid omfattande 

nedskärningar utav arbetsstyrkan ibland förekomma att arbetstagare får företräde 

till andra tjänster i organisationen eller regler som säger att en person som varit 

anställd inom organisationen i över 25 år har speciella rättigheter.
151

 

 Den danska modellen vilar på tre ben vilka är en aktiv arbetsmarknadspolitik, 

ett generöst ersättningssystem för den som blir arbetslös samt en i övrigt flexibel 

arbetsmarknad. Figuren nedan ger en bra bild över hur den danska modellen ser ut 

och hur de olika delarna står i relation till varandra.  

 

 

Figur 1 - Den danska flexicurity-modellen, översatt till svenska.
152

 

 

Alla tre benen måste fungera tillsammans för att modellen skall få den verkan som 

den är ämnad för. Utgångspunkten är att de olika aktörerna på arbetsmarknaden 

själva kommer överens med varandra utan statlig inblandning och på så sätt stiftar 

de olika avtal som ligger till grund för relationen mellan parterna. Vidare sätts 

fokus på fortlöpande utbildning samt vidareutveckling utav den existerande 

kompetensen hos de befintliga arbetstagarna. I Danmark arbetas det även aktivt att 
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kontinuerligt försöka få in de arbetslösa på arbetsmarknaden igen genom att 

exempelvis uppdatera eller höja dess kompetenser.
153

  

Vad gäller lönerna i Danmark så är det endast minimilönerna som förhandlas fram 

på central nivå. I övrigt så förhandlas lönesättningen samt dess utveckling på lokal 

nivå.
154

  

 I Danmark återfinns även något som kallas för efterlön som innebär att en 

arbetstagare som varit sysselsatt, medlem i a-kassan samt betalat in en speciell 

avgift har möjlighet att ta ut sin pension tidigare. För att få ta del av den så kallade 

efterlönen krävs det dock att man betalt sin avgift i minst 25 utav 30 år som denne 

arbetat. Har arbetstagaren gjort det finns möjligheten att exempelvis ta ut sin 

pension vid fyllda 60 år och bibehålla 91 % utav sin tidigare lön upp till det tak 

som a-kassan satt. Systemet lanserades som ett steg för att få in fler ungdomar på 

arbetsmarknaden då de äldre självmant valde att lämna plats åt den yngre 

generationen arbetstagare. Det var inte en helt lyckad reform då det har visat sig 

att Danmark har ett motsatt problem än Sverige nämligen att få de äldre 

arbetstagarna att stanna kvar på arbetsmarknaden.
155

 

 Det danska utbildningssystemet brister i att studieresultaten inte alls når upp till 

en önskvärd nivå. Det är något som det arbetas aktivt med och innan 2015 har den 

danska regeringen ett mål att 50 % utav en årgång elever skall vidareutbilda sig på 

universitetsnivå samt att 95 % av ungdomarna skall tillgodoräkna sig en 

ungdomsutbildning.
156

   

 En ytterligare skillnad från Sverige är att en större andel studerande i Danmark 

jobbar vid sidan utav sina studier, vilket medför att de har lättare att ta sig in på 

arbetsmarknaden men att de istället tar längre tid på sig att ta sig igenom sin 

utbildning.
157

 De arbetande studenterna kallas för studentmedarbetare och har 

funnits sedan 1900-talets mitt. Idén om att studenter skulle ha tillfälle att arbeta 

vid sidan utav sina studier växte fram då den danska staten kom underfund med 

att de studerande faktiskt kunde tillföra både nya teoretiska infallsvinklar samt ett 

tillskott i arbetsstyrkan där de även skulle kunna tillägna sig praktiska 

erfarenheter. Studentmedarbetare är en helt egen grupp avlönade arbetstagare och 

har ingen koppling till det lärosäte de studerar vid. Det är följaktligen inte frågan 

om en arbetsplatsförlagd utbildning där eleven tillägnar sig betyg eller andra intyg 

som en del i sin utbildning. Det enda kravet för att få ingå i anställningsformen är 

att arbetet i fråga kan härledas till elevs utbildning.
158
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Som ett ytterligare led i att försöka få in den yngre generationen i antingen 

utbildningssystemet eller på arbetsmarknaden implementerades 1996 en ny regel. 

Regeln innebär att alla under 25 år som erhåller ersättning ifrån a-kassan har sex 

månader på sig att börja en utbildning och får då hälften utav a-kassebidraget. 

Allternativet blir således att om den arbetslöse underlåter sig utbildning minskar 

socialbidraget. Det har visat sig att den här regeln har haft stor inverkan på antalet 

ungdomar som valt att utbilda sig har ökat på grund utav minskade inkomster. 

Samma år kom även förslaget att utvidga regeln till personer mellan 25-29 år som 

erhåller socialbidrag som också skulle gå miste utav delar av sin ersättning. 

Användningen utav den här typen av medel är något som till stor del skiljer sig 

ifrån Sveriges sätt att arbeta.
159

 

 

 

3.4. Egna reflektioner 

 

Utbildning och erfarenhet tycks vara ledord för LO och deras argumentation, de 

för ett bra resonemang kring problematiken. Men vi stötte på en omedelbar 

fundering när de startar sin argumentation med att bryta ner 

ungdomsarbetslösheten till mindre beståndsdelar. I sak är det naturligtvis rätt att 

presentera en så pass korrekt bild som möjligt men det ger den nackdelen att de 

går ifrån den svenska (likväl som internationella) standarddefinitionen. Det märks 

att uppstyckningen LO gjort har gjorts i syfte att passa argumentationen bättre och 

det ger inte ett seriöst intryck. Det finns vissa kriterier för att vara arbetslös till 

exempel att referenspersonen inte får vara sysselsatt, har möjlighet att påbörja ett 

arbete inom 14 dagar samt att personen aktivt ska ha sökt ett arbete under de 

senaste fyra veckorna eller inväntar att påbörja ett arbete inom tre månader ifrån 

mätveckan.
160

 Det LO gör i ett inledande skede är alltså att förminska denna siffra 

genom att ta bort vissa kriterier och presentera en egen siffra något som vi finner 

ger en förmildrande effekt av ett reellt och vedertaget problem.  

 Vikten av en bra utbildning är genomgående i hela LO:s argumentation och en 

stor anledning till detta är just att utbildade ungdomar har det lättare att få och 

behålla ett arbete samt att en mycket stor grupp av dem som är arbetslösa är den 

grupp ungdomar som inte har gymnasiekompetens. De påpekar också risken för 

en ökad strukturell arbetslöshet i framtiden i och med höga krav vid anställning. 

Den här problematiken anser vi kan belysas från två olika håll. Antingen som LO, 

att ungdomar behöver utbildas för att möta arbetsmarknadens krav. Eller 

alternativet som Svenskt Näringsliv förespråkar, det vill säga att göra det lättare 
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och billigare för arbetsgivare att anställa genom till exempel lägre ingångslöner 

och ett avsteg från turordningsreglerna. Vi anser att de belyser samma 

problematik men ifrån två olika håll. Tröskeln är för hög men ska det byggas 

högre stegar för att ta sig över den eller ska tröskeln sänkas? Problematiken vi ser 

är att om det fortsätter att byggas stegar riskeras kompetenskraven att öka i takt 

med det vilket i sin tur skulle kunna leda till en överkvalificerad och dyr 

arbetskraft.  

 Angående LO:s arbetsmarknadspolitiska argument bygger de mycket på att ge 

en arbetslivskoppling till studierna som bedrivs men även att ge de arbetslösa en 

möjlighet att få praktik genom arbetsförmedlingen. Arbetslivskopplingen i skolan 

finner vi inget konstigt med, vi vet själva genom egen erfarenhet att det är väldigt 

nyttigt och ger en kontext till det teoretiska arbetet. För de yrkesinriktade 

gymnasieutbildningarna ska det redan i led med LO:s resonemang ges möjlighet 

till 15 veckors praktik och en av åtgärderna de föreslår är att se till så att samtlig 

får elever får ta del av praktiken. Men de beskriver också att det är svårt att finna 

platser till alla elever. Att det är ett problem känns självklart och det presenterar 

LO också men de beskriver ingen lösning och inte heller något annat sätt att 

kringgå problemet så att bristen på arbetslivskoppling tillgodoses. 

 Ett problem vi ser med Svenskt Näringslivs argumentation om sänkta 

ingångslöner är att oavsett hur gammal en arbetstagare är så är fortfarande 

levnadskostnaderna densamma. Om man inte räknar med försörjningskravet på 

barn och liknande som i större grad återfinns hos den äldre gruppen arbetstagare 

så är levnadskostnaden densamma för alla människor. Bensinen, maten och så 

vidare kostar lika mycket för samtliga arbetstagare och i och med det är det viktigt 

att lönen hålls på en sådan nivå att den yngre arbetstagaren kan känna sig delaktig 

i samhället och har möjlighet att leva ett normalt liv.  

Men å andra sidan vem bestämmer vad som är normalt och naturligtvis ska det 

vara högre belönat om en arbetstagare har högre kompetens, så väl informell som 

formell. Vidare tror vi även att det är viktigt att ha en differens i lönenivåerna på 

grund av att en ökad lön skulle kunna fungera som en morot för fortsatt 

engagemang i arbetet samt att det skulle kunna öka incitamentet för arbetsgivaren 

att investera i ung arbetskraft som i det fallet är billigare. 
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Kapitel IV – Avslutning 

 

 

4.1. Sammanfattning & avslutande diskussion 

 

Globalisering är en allt mer tilltagande företeelse som har till följd att även 

samhället måste hänga med i utvecklingen. Då det finns människor i andra delar 

utav världen som har mycket sämre anställningsvillkor än vad vi har i Sverige 

idag betyder det att svenska företag kan få samma arbete utfört men för en 

avsevärt mindre kostnad genom att flytta hela eller delar utav sina verksamheter 

utomlands. Det är något som vi ser allt mer utav och det är naturligtvis inget fel i 

att företag rör sig utomlands. Problemet ligger dock i att det drabbar det svenska 

samhället då arbetstillfällena försvinner utom räckhåll för de svenska 

arbetstagarna. Frågan är dock vilka som drabbas först när det händer, de som 

redan har ett arbete och ett skydd eller de som saknar arbete, arbetslivserfarenhet 

och som dessutom har en skyddslagstiftning som vi anser vänds emot dem. LAS 

är skriven under en period då arbetsmarknaden var mer statisk och då det gick 

förlita sig på stora industriföretag som hade möjlighet att sysselsätta stora 

mängder människor. Tiderna har förändrats och det ser inte alls ut på samma sätt 

som det gjorde förr. De stora industriföretagen har bytts ut mot en mer 

tjänsteinriktad och teknologisk sektor som ställer mycket högre krav på 

föränderlighet och anpassningsbarhet på arbetsmarknaden. 

 Det svenska anställningsskyddet bidrar till en ökad trygghet för de arbetstagare 

som varit anställda under en längre tid. Lång anställningstid bidrar även till att 

arbetskraften tenderar att åldras inom företaget vilket leder till en statisk 

arbetskraft som kan göra att ett företag får svårt att utvecklas och på så sätt svårt 

att konkurrera med andra företag vilket på sikt kan resultera i att de inte överlever. 

Att skydda en specifik grupp av arbetstagare tror vi kan resultera i en automatisk 

utstötning av en annan grupp arbetstagare även om det inte var avsikten med 

lagregeln. Vi ser förhållandet på två sätt dels så tror vi att de arbetstagare som 

varit anställda ett antal år och vet att de har klättrat högre i turordningslistan 

känner sig säkrare i sin anställning. Det skapar för dem en trygghet i att veta att de 

troligtvis kommer att ha en anställning att gå till under en längre tid framöver om 

inget oväntat skulle ske. Dock så tror vi att denna trygghet i vissa fall kan bidra 

till att man känner sig så pass säker i sin anställning att arbetstagaren tappar 

motivationen att utvecklas och fortbilda sig. Arbetstagaren kanske till och med 

stannar kvar på en arbetsplats med arbetsuppgifter som denne inte trivs med 

enbart på grund utav att man är rädd för att vara den som först kommer sägas upp 

i en arbetsbristssituation. Det tror vi inte enbart hämmar den personliga 

utvecklingen och tillfredställelsen utan även företagets utveckling och 
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konkurrenskraft. Vad har då ett starkt anställningsskydd och turordningsreglerna 

för inverkan på ungdomsarbetslösheten? I och med att arbetskraften tenderar att 

bli statisk tror vi att det inte bara hämmar ungas förmåga att ta sig in på 

arbetsmarknaden utan även dess möjligheter att hålla sig kvar när de väl kommit 

in. Vi tror dock att unga har den fördelen att de snabbare än den äldre 

generationen arbetstagare kan ställa om sig eller omskola sig vilket betyder att de 

lättare kan hitta ett nytt arbete. Det är något som speglas i statistiken vilket visar 

att ungdomar är arbetslösa avsevärt kortare tid än äldre.
161

 Men varför skall enbart 

unga spela på en ofrivilligt flexibel arbetsmarknad där de tvingas ut i arbetslöshet 

och in i nya arbeten och där den äldre generationen sitter tryggt på sina 

anställningar och inte lämnar dem i första taget. Har nu denna skyddslag vars 

syfte från början var att skydda arbetstagare istället utvecklats till att utsätta en 

annan grupp för arbetslöshet? Det är en fråga som är mycket svår att svara på, vi 

är dock övertygade om att det inte var lagstiftarens tanke när lagen stiftades.  

 Som redogjorts för tidigare i uppsatsen har vi valt se till Danmark och deras 

sätt att lösa problematiken kring ungdomsarbetslösheten. Danmark har ett helt 

annorlunda system än vad vi har i Sverige. Systemet kallas för Flexicurity och 

man lägger stor vikt vid en flexibel arbetsmarknad. Då Danmark saknar en 

motsvarighet till LAS regleras istället förhållandet mellan parterna genom olika 

typer utav avtal eller kollektivavtal. Arbetsgivarna i Danmark har möjligheten att 

själva avgöra vilken eller vilka utav arbetstagarna de vill säga upp eller ha kvar. 

Det bidrar till att de kan behålla den mest åtråvärda kompetensen inom företaget, 

vilket då kan vara en yngre eller en äldre arbetstagare oberoende om denna varit 

anställd i ett eller tio år. Arbetsmarknaden blir således mer flexibel med ökad 

arbetskraftsrotation vilket vi tror ökar pressen på arbetstagarna att kontinuerligt 

vidareutvecklas och tillägna sig nya kompetenser. Dock så tror vi att det system 

som finns i Danmark kan hämma det interna kompetensutbytet mellan 

arbetstagarna inom en organisation då arbetstagarna kanske helt enkelt inte vågar 

dela med sig av sina kunskaper på grund av att arbetstagarna är rädda för att sin 

kollega skall bli den som kommer att få stanna kvar i en eventuell 

arbetsbristssituation.  

 Konceptet med studentmedarbetare som det danska systemet använder sig utav 

ser vi mycket positivt på. Att unga får en ökad möjlighet till att arbeta vid sidan 

utav sina studier är något som både gynnar ungdomarna och företagen. 

Ungdomarna får tillfälle att komma ut i verkligheten och praktiskt använda sig 

utav sina teoretiska kunskaper samtidigt som de tillägnar sig viktiga kontakter för 

framtida arbeten. Företagen som anställer studentmedarbetare får in helt nya 

kompetenser i organisationen som de kanske inte tidigare haft. Att det är ”riktiga” 
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avlönade anställningar och inte en praktik som ofta är fallet i Sverige tror vi också 

kan öka motivationen för den studerande att faktiskt genomgå sin utbildning för 

att snabbare komma ut i arbetet vilket troligen också kan minska antalet omval 

utav utbildningar då de studerande i ett tidigt stadie får testa på det yrke de 

utbildar sig till. Vi tror att de studerande i Sverige ska ha tur om de skall hitta ett 

arbete vid sidan utav sina studier som både är kopplat till det de ämnar utbilda sig 

till samt att få arbetstiderna att gå ihop med studierna. Därför tror vi att många 

studenter söker en behovsanställning hos olika bemanningsföretag där 

arbetstiderna kan vara mer flexibla men där själva arbetet inte har någon koppling 

till dess utbildning. Det blir således bara ett sätt att tjäna extra pengar för att dryga 

ut studiemedlet. Det är absolut inget fel i sig, men det optimala anser vi vore om 

det kunde kombineras med arbetslivserfarenhet inom det område studenten valt att 

studera. För att på så sätt tillägna sig en mer användbar och specifikt inriktad 

arbetslivserfarenhet än den erfarenhet de annars får. Vår uppfattning är att de 

platsannonser som ligger ute på arbetsförmedlingen ofta innehåller krav på ett 

eller ett par års arbetslivserfarenhet inom det aktuella området. Då det är svårt för 

att inte säga omöjligt, för en ung person som precis avslutat sina studier och inte 

har haft möjlighet att arbeta inom området tidigare att få ett sådant arbete. Om 

studenter istället har möjligheten att arbeta vid sidan av sin utbildning inom det 

område studenten ämnar verka inom får denne direkt den yrkeserfarenhet som en 

framtida tjänst fordrar. Därför skulle vi se positivt på att Sverige utvecklade en 

egen anställningsform av studentmedarbetare under liknande former som återfinns 

i Danmark. En sådan anställningsform skulle kunna gynna många unga studenter 

då det idag finns kollektivavtal som inskränker arbetsgivaren från att använda sig 

av anställningsformen allmän visstidsanställning upp till ett visst antal anställda. 

En sådan inskränkning kan hindra unga ifrån att få ett arbete och då skulle en 

anställningsform likt studentmedarbetare kunna vara en lösning. Studenterna har 

då möjlighet att tillägna sig den arbetslivserfarenhet de behöver samt att det skulle 

ge ett mervärde till de teoretiska studierna i och med den praktiska återkopplingen 

som ett arbete ger.  

 Om Flexicurity och den danska modellen skulle lösa problemet med 

ungdomsarbetslösheten på den svenska arbetsmarknaden är mycket svårt att säga. 

Säkerligen skulle det uppstå nya eller andra problem om Sverige helt och hållet 

skulle ändra arbetsmarknadssystemet. Det bästa tror vi är om Sverige skulle 

implementera vissa delar av det danska systemet som till exempel göra det lättare 

för arbetsmarknadens parter att själva avtala förhållandet mellan dem. Det har 

visserligen skett försök att genomföra förändringar i turordningsreglerna genom 

två-undantaget i 22§ 2 st. LAS som ger ett företag med högst tio anställda 

möjligheten att fritt undanta två personer som de anser att de vill ha kvar inom 

organisation från turordningslistan. Vad vi har förstått så säger LO nej till ett 
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utökade undantag till skillnad från Svenskt Näringsliv som helst ser att 

turordningen inte är lagreglerad. Vi föreslår en kompromiss då vi inte förstår 

varför undantaget är begränsat till endast mindre företag. Kompromissen kan 

bestå i ett stegrande av antalet undantag från turordningen som baseras beroende 

på hur många anställda det finns i företaget. Det skulle exempelvis innebära att ett 

företag med tio anställda ha möjligheten att undanta två stycken, ett företag med 

20 anställda skulle kunna undanta fyra stycken, ett företag med 60 anställda har 

möjligheten att undanta tolv stycken och så vidare. Ett sådant system tror vi skulle 

tillföra mer flexibilitet som vi anser att den svenska arbetsmarknaden behöver. På 

så sätt skulle ett steg tas ifrån den statiska utformningen på arbetsmarknaden som 

vi ser idag. Det skulle även ge plats till ungdomar och ge dem den morot som vi 

tror krävs för att visa framfötterna då de genom att visa att dess kompetens behövs 

och att de faktiskt har en möjlighet att bli undantagna ifrån turordningen.  

 Utöver studentmedarbetare anser vi även att det bör finnas en kontinuerlig 

kontakt mellan skola och näringsliv redan tidigt i åldrarna genom exempelvis 

praktik. En tidig kontakt med arbetslivet leder till att ungdomar redan i ett tidigt 

stadium lär sig hur arbetsmarknaden fungerar och vad som kommer att förväntas 

utav dem. Det ger också unga en chans att praktiskt ta reda på vad de vill arbeta 

eller studera med när de blir äldre. Utöver praktik är det även viktigt att flytta 

näringslivet till skolan i form utav näringslivsdagar eller olika typer utav 

gästföreläsare som kommer utifrån verkligheten och på så sätt bidrar till att stärka 

elevernas framtidsplaner. En tidig och kontinuerlig kontakt med näringslivet 

bidrar också till att unga som inte haft möjligheten att tillägna sig referenser får 

chansen att knyta de viktiga och kanske avgörande kontakter för om de skall få ett 

arbete eller ej efter avslutade studier. 

 Vi har reflekterat över den maktkamp som råder mellan Svenskt Näringsliv och 

LO. Eftersom de är varandras motparter och har en intressegrupp att företräda blir 

det per automatik en maktkamp i syfte att främja sin respektive intressegrupp. 

Men parallellt med denna maktkamp fyller de också en funktion som 

inflytelserika aktörer i utgångspunkten för såväl politiska åtgärder som i 

skapandet av avtal som berör stora grupper arbetstagare. Det betyder att de har ett 

stort samhällsansvar och vi undrar om det alltid är kompatibelt i och med deras 

position. Det finns två sidor på arbetsmarknadsmyntet, arbetstagarna och 

arbetsgivarna, men myntet är fortfarande arbetsmarknaden och arbetsmarknaden 

är fundamental del i samhället. Därför är det också viktigt att arbetsmarknaden är 

välmående i samhällets intresse. Problemet vi har sett är att det stundvis ser ut 

som att parterna istället för att diskutera kärnfrågor och bemöta varandras 

resonemang med saklighet använder sig av retoriska strategier och 

argumentationer som endast syftar till att vinna argumentationen. Det ser vi bland 

annat genom LO:s sätt att bemöta Svenskt Näringslivs paketlösning som 
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beskrivits tidigare. Det framkommer tydligt när vi läser rapporterna från Svenskt 

Näringsliv att de har tre grundförslag som tillsammans ämnar minska 

ungdomsarbetslösheten. Men att LO trots det argumenterar mot dem som separata 

lösningar och bemöter förslagen med motargument som riktar sig mot ett specifikt 

förslags korrelation med ungdomsarbetslöshet. Med andra ord ser vi att 

maktkampen övertar samhällsintresset och i och med de centrala avtal som 

påverkar ett så pass stort antal arbetstagare anser vi inte att det är adekvat. Vi vill 

poängtera att det naturligtvis sker från båda håll då Svenskt Näringsliv precis som 

LO agerar åt respektive intressegrupps vägnar. Vidare anser vi också att det här 

förhållningssättet är helt naturligt och kanske är mer nödvändigt än av ondo. 

 Det är viktigt att framhålla att vi inte tror att bara för att de är varandras 

motparter så kan inte deras intressen sammanflyta per definition, arbetstagare 

måste ha en arbetsgivare för livnära sig precis som arbetsgivare måste ha 

arbetstagare för att få sina verksamheter att gå runt. Därför torde de även värna för 

varandras intressen på en nivå men samtidigt är arbetstagaren i realiteten klart den 

svagare parten i förhållandet och det är därför regeringen har sett behovet av den 

anställningsskyddslagstiftning som Sverige har idag.  Men det är på 

arbetsgivarens bekostnad som det sker vilket naturligtvis inte är bra, ett 

åtstramande av arbetsgivarnas möjlighet att utveckla sina verksamheter skapar 

inte fler arbetstillfällen. Det kan givetvis ha varit väldigt viktigt att LAS tillkom 

men det skedde under en tid av mer statiska marknadssektorer och då omvärldens 

tryck inte var lika högt som vi tror det är idag. Till exempel den teknologiska 

sektorn som idag är väldigt snabb i sin utveckling och måste ställa höga krav på 

kvalificerad, kompetent och uppdaterad arbetskraft. Med den restriktiva 

lagstiftningen Sverige har idag finner vi anledning till att tro att den har en negativ 

inverkan. Om kravet på uppdaterad kompetens är stort i teknologisektorn finns det 

också anledning att tro att denna kompetens i stor utsträckning kommer ifrån 

nyexaminerade studenter, med andra ord ungdomar som är överrepresenterade i 

denna grupp. Det tror vi är ett stort problem idag som kommer att öka i takt med 

en ökande teknologisk framfart. Men det gäller inte bara tekniksektorn i och med 

att stora krav ställs på tekniksektorn ställs det också ökade krav på de övriga 

sektorerna som är beroende av tekniksektorn i sitt arbete.  

 Både Svenskt Näringsliv och LO har sin syn på vilka faktorer det är som 

påverkar ungdomsarbetslösheten och i vissa fall kan det se ut som att parterna 

snarare motarbetar varandra än förändrar arbetsmarknaden till det bättre. Parterna 

pekar på olika faktorer som ligger bakom läget på arbetsmarknaden och har 

sålunda egna lösningar på hur man på bästa sätt skall lösa problematiken. Enligt 

oss vore det önskvärda att de börja samarbeta mer med varandra i kärnfrågor och i 

vissa fall kompromissa då deras syfte ändå inte går helt isär varandra, speciellt 

inte i den här frågan. Arbetsgivarna vill ha ny fräsch kompetens på sina företag 
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och de unga arbetstagarna vill ha arbete. Men kanske är det så att den tidigare 

synen om det fasta arbetet inte är möjlig i samma utsträckning i dagens läge som 

det en gång varit. Men det är kanske inte något helt negativt, utökade 

arbetskraftsförflyttningar mellan företagen skulle mycket väl kunna gynna 

arbetstagarna som grupp i och med den bredare utbildningen och den ökande 

arbetslivserfarenheten. Om det ska bli en realitet krävs det dock andra insatser. Att 

helt slopa LAS och inte införa något annat tror inte vi skulle vara gynnsamt men 

vi tycker att Sverige delvis bör ta efter det avtalssystem som råder i Danmark som 

vi tror är en stor framgång till att de har lägre ungdomsarbetslöshet. Vidare är det 

viktigt att komma ihåg att det inte bara är Svenskt Näringsliv och LO som kan 

påverka arbetsmarknaden. Den politiska makten är stor i Sverige och vår 

uppfattning är att ett parti som berörde LAS-frågan skulle bli mycket utsatt och 

det kan möjligtvis vara så att det hindrar en utveckling i frågan. 

 Det vi tror och hoppas på i framtiden är att arbetsmarknadens parter börjar 

samarbeta på ett närmare plan, att de släpper gamla ideologiska motsättningar och 

försöker hitta lösningar för samhället och arbetsmarknaden. Det tycker vi i för sig 

att vi kan se redan idag om än i mindre mån en önskvärt med tanke på deras 

gemensamma rapport om turordningsreglerna
162

.  
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