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Abstract  
During the 20th century Sweden faced an increased proportion of workers 
registered as part-time unemployed, especially in the care sector. However, due 
to many valuable efforts, aimed at solving the problem of part time 
unemployment and political decisions, the number of people who are part-
time unemployed has declined since the late 20th century. We have 
investigated part-time workers preferential right to extending their working 
hours. According to Section 25 a of the Employment Protection Act, part-
time employees who have submitted an interest in increasing their working 
hours has a preferential right to increased working hours, with the 
assumptions that full-time employment with the employer will meet a labor 
need that the employee has sufficient qualifications for. 
 
Qualitative interviews have given us information about how Karlstad 
Community and a private care company deal with part-time unemployment 
and their workers preferential right to extending their working hours. We have 
found that people who work for Karlstad Community have an opportunity to 
choose their number of workings hours, thanks to a political decision made in 
Karlstad Community, aimed at solving the part time unemployment in the care 
sector. It is important to point out that the decision only effect workers who 
are connected to the collective agreement between the union, Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, and Karlstad Community. The private care 
company does not provide such a prospect. Instead it focuses on keeping its 
costs as low as possible, by only using the human resource when it is needed.     
 
Should part-time workers preferential right to increased working hours be 
strengthened through firmer legislation? Or should the social partners make 
further efforts to find solutions that cater for both employers’ and employees’ 
interests. Section 25 a of the Employment Protection Act is in our opinion, 
not an effective regulation in order to reach the goal with reducing part-time 
unemployment, since the intentions behind the Section have not been fully 
possible to realise. However, we do not believe that the workers right should 
be strengthened through legislation. Instead we would like the social partners 
to cooperate to a higher extent, in order to make collective agreements that 
suit different parts of the labor market.  If the problem with part-time 
unemployment continues to exist, the society has to decide how determined it 
really is to eliminate the part-time unemployment. 

 
 



 
 
 

 
 

 

Sammanfattning  
Under 1990-talet ökade andelen deltidsarbetslösa kraftigt, särskilt inom vård- 
och omsorgssektorn. Sedan 1990-talets senare del har det ofrivilliga 
deltidsarbetet emellertid minskat som en följd av lokala projekt och politiska 
beslut. I vår uppsats har vi utrett deltidsarbetandes företrädesrätt till högre 
sysselsättningsgrad enligt gällande rätt. Enligt 25 a § i lagen om anställningsskydd 
(LAS) har deltidsarbetande arbetstagare, som anmält intresse om att öka sin 
sysselsättningsgrad, företräde när arbetsgivaren vill tillgodose ett behov av 
arbetskraft. Det förutsätter dock att arbetsgivaren först fullgjort sin 
omplaceringsskyldighet gentemot arbetstagare som riskerar att sägas upp. Det 
förutsätter även att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att 
arbetstagaren går upp i tid, samt att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer 
för den nya tjänsten. Vidare har vi fördjupat våra studier av deltidsarbetandes 
företrädesrätt genom att undersöka den praktiska tillämpningen av gällande 
rätt. Resultatet av de kvalitativa intervjuer vi genomfört, av chefer för 
vårdenheter i Karlstads kommun och ett privat vårdföretag, har visat på klara 
skillnader när det gäller tillgodoseendet av deltidsarbetandes önskemål om en 
ökad sysselsättningsgrad. Karlstads kommun har å ena sidan fattat ett politiskt 
beslut som ger tillsvidareanställda arbetstagare, som arbetar med vårdnära 
arbete inom Svenska Kommunalarbetareförbundets avtalsområde, rätten att fritt 
välja sysselsättningsgrad. På det privata vårdföretaget håller sig arbetsgivaren å 
andra sidan precis inom de ramar LAS anger.  

Bör deltidsarbetandes företrädesrätt regleras hårdare i lagen, eller ska det vara 
upp till arbetsmarknadens parter att försöka minska deltidsarbetslösheten i en 
intresseavvägning mellan arbetsgivarens och arbetstagarnas intressen? Vi kom 
fram till att företrädesrätten, som den ser ut idag, är ett ineffektivt redskap för 
att minska det ofrivilliga deltidsarbetet. Vi tror inte heller att en förstärkning av 
företrädesrätten löser problematiken. Enligt vår mening vore det bäst om 
arbetsmarknadens parter kunde samarbeta i större utsträckning och träffa 
kollektivavtal i frågan, eftersom att förutsättningarna varierar på 
arbetsmarkanden. Visar det sig att det inte ger resultat handlar det i slutändan 
om värderingar. Hur långt är samhället redo att gå i strävan efter att minska 
deltidsarbetslösheten?  

 
 



 
 
 

 
 

 

Förord 
”Julnötter byttes mot tankenötter, en trerättersmeny och raketer varvades med 
timmar framför datorn. Så spenderade vi jul och nyår. Inte för att vi legat på 
latsidan och väntat in i det sista med att skriva, utan för att vi drevs av en stark 
vilja av att nå ända fram. Så här i efterhand har vi emellertid insett att det inte 
är vår uppgift att nå en slutgiltig lösning. Vår uppgift är snarare att bidra till en 
rättsutveckling.” 
 
Vi vill rikta ett särskilt tack till dem som stöttat oss längs vägen, de som 
bidragit med relevant information, samt de som ställt upp på att bli 
intervjuade. Ett stort tack till; 
 

 Bengt Garpe, vår handledare på rättsvetenskapen. 
 Karlstads kommun, och då särskilt Anna Lind, personalchef på 
arbetsgivarenheten som handledde oss under vår praktikperiod, samt 
avtalssekreterarna, Kerstin Eriksson, Vård- och omsorgsförvaltningen 
m.fl. 

 De enhetschefer vi intervjuat på den kommunala respektive den privata 
sidan. 

 Lotta Karlsson på Kommunal. 
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1 Inledning 
Att arbeta i en kommun skiljer sig från att arbeta på ett privat företag. Under 
vår praktik på Karlstads kommuns arbetsgivarenhet har vi lärt oss mer om vad de 
skillnaderna är och vad de innebär. Politiska beslut kan över en natt styra 
rodret åt ett nytt håll. Sedan är det upp till verksamhetscheferna att förändra 
och anpassa verksamheten efter de nya riktlinjerna. Ett exempel på ett sådant 
politiskt beslut är att undersköterskor och vårdbiträden som är anställda hos 
Karlstads kommun fritt skall få välja sysselsättningsgrad. Den rätten finns inte 
bland de arbetstagare som arbetar hos de privata entreprenörer, vilka bedriver 
exakt samma verksamhet på kommunens uppdrag. Vi tyckte därför att de 
skulle vara intressant att, med fokus på deltidsarbetandes företrädesrätt till 
högre sysselsättningsgrad, göra en jämförelse mellan den praktiska tillämpningen 
av gällande rätt hos Karlstads kommun och ett privat vårdföretag. Vidare såg 
vi en utmaning i att fördjupa oss i det politiska beslutet. Vår ambition har varit 
att problematisera kring beslutet, försöka tolka innebörden av det och dra 
några slutsatser kring konsekvenserna av ett eventuellt tillbakadragande.  
 
1.1 Ämne och bakgrund 

Arbetsmarknaden i Sverige har genomgått stora förändringar. Flexibilitet har 
blivit ett nyckelord i kampen om överlevnad i den ständigt hårdnande 
konkurrensen. När verksamheternas behov står i centrum frångås den 
traditionella anställningsformen fast heltid, till fördel för en maximal 
effektivisering av användandet av den mänskliga resursen.1 För den 
deltidsarbetslöse innebär det flera negativa konsekvenser. Vid sidan av att 
inkomstens storlek kraftigt reduceras, och att den enskilde får svårt att försörja 
sig själv genom arbetet, följer även negativa effekter i transfereringssystemet, 
där pensionen och ersättningar i t.ex. sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen 
försämras. Ett arbete på deltid innebär för många en fot in på 
arbetsmarknaden och kan på sikt leda till en heltidsanställning. Flera studier 
visar dock att många deltidsarbetslösa mot sin vilja blir kvar i en 
deltidsanställning under en längre tid.2 Problematiken har bland annat lett 
fram till att regeringen under 1998 tillsatte en utredning. Utredningen, som 
antog namnet DELTA-utredningen – Utredningen om deltidsarbete, tillfälliga 
jobb och arbetslöshetsersättning – hade till uppgift att göra en kartläggning av 

 
 
1 SOU 1999:27 s. 36 f. 
2 SOU 2005:105 s. 12 f. 
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deltidsarbeten och tillfälliga arbeten sedan 1980-talet.3 I utredningen 
konstaterades att antalet och andelen deltidsarbetslösa ökat kraftigt under 
1990-talet. 4 Det konstaterades även att drygt 80 procent av de ofrivilligt 
deltidsarbetande är kvinnor och att 50 procent av dessa kvinnor arbetar inom 
vård- och omsorgssektorn. Vård- och omsorgssektorn visade sig svara för mer 
än hälften av den ökande deltidsarbetslösheten mellan åren 1990-1998. Sedan 
1990-talets senare del har det ofrivilliga deltidsarbetet dock minskat till följd av 
politiska beslut.5 Dessa fattades delvis mot bakgrund av DELTA-utredningens 
slutsats; ”att en utveckling mot fler fasta heltidsanställningar är nödvändig för 
att arbetsgivarna skall kunna tillgodose behovet av arbetskraft i en 
konjunkturuppgång och för att tillgodose den offentliga sektorns behov av 
kompetensförsörjning”.  6

Våren 1998 tillkallade dåvarande regeringen en kommission, vilken bland 
annat fick i uppdrag att analysera vilka villkor som påverkar rekryteringen till 
vård och omsorg. I förslaget som återfinns i rapporten ”Den ljusnande framtid 
är vård” förordas krafttag för att erbjuda deltidsarbetslösa inom vård och 
omsorgssektorn heltidsanställning.7 År 2002 drog sedan regeringen igång ett 
samverkansprojekt mellan Arbetsmiljöverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, 
Arbetslivsinstitutet, Svenska ESF-rådet och Jämställdhetsombudsmannen. 
Projektet, som fick namnet HelaProjektet, syftade till att minska problemen 
med ofrivilligt deltidsarbete och deltidsarbetslöshet. Arbetet har bestått i lokala 
projekt inom främst offentlig sektor, handel samt hotell och 
restaurangbranschen. I projekten har fokus legat på kompetensutveckling, 
flexibla arbetsformer och strukturella förändringar i arbetsorganisationen. 
Projekten har haft ett positivt utfall, där många arbetstagare har fått möjlighet 
att öka eller minska sin sysselsättningsgrad. 8  

 
 
3 SOU 1999:27 s. 363. 
4 A.a. s. 9.
5 Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsrapport  2004:3 s. 1. 
6 SOU 1999:27 s. 355.
7 SOU 2005:105 s. 46. 
8 A.a. s. 93 ff.

 
 

2 



 
 
 

 

1.2 Syfte  

Syftet med vår uppsats är att utreda deltidsarbetandes företrädesrätt till högre 
sysselsättningsgrad enligt gällande rätt, samt att undersöka och jämföra den 
praktiska tillämpningen inom Karlstads kommun och det privata 
vårdföretaget. Vårt slutgiltiga mål är att i diskussionen föra ett de lege ferenda 
resonemang, där vi väver samman vår analys av gällande rätt (de lege lata) med 
analysen av resultatet av vår komparativa studie. 
  
1.3 Problemformulering 
Hur ser deltidsarbetandes företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad ut enligt 
gällande rätt? Det skall vi försöka svara på i den rättsdogmatiska analysen. 
Utifrån vårt empiriska material avser vi vidare att, mot bakgrund av gällande 
rätt, analysera Karlstads kommuns och det privata företagets praktiska 
tillämpning. Karlstads kommun har löst problematiken med 
deltidsarbetslöshet bland sina anställda genom ett politiskt beslut. Intressant 
för oss är därför att försöka utreda vad det politiska beslutet innebär, och vilka 
rättsverkningar ett eventuellt tillbakadragande av ett sådant beslut får. Våra 
slutsatser sammanfattas i en jämförande analys. 
 
I diskussionen ger vi oss i kast med de stora och svåra frågorna. Vi skall då 
dela med oss av vår syn på hur arbetsrätten bör utformas på området. Skall 
frågan om deltidsarbetandes företrädesrätt regleras hårdare i lagen, eller skall 
det vara upp till arbetsmarknadens parter att lösa problematiken kring 
deltidsarbetslösheten?  
 
1.4 Avgränsningar 
Vi har studerat deltidsarbetandes företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad 
bland de arbetstagare som arbetar med vårdnära arbete inom Svenska 
Kommunalarbetareförbundets (Kommunal) avtals område. Vidare har vi begränsat 
oss till två arbetsgivare; Karlstads kommun och ett privat vårdföretag. I och 
med vårt ämnesval har vi automatiskt avgränsat oss från att närmare studera 
den statliga sektorn.  
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1.5 Metod 

1.5.1 Traditionell juridisk metod 
I strävan efter att försöka fastställa gällande rätt har vi använt oss av den 
traditionella juridiska metoden, även kallad den rättsdogmatiska metoden. 
”Rättsdogmatiken tar sin utgångspunkt i de befintliga rättskällorna och går ut 
på att fastställa vilka rättsregler som finns (de lege lata) eller bör tillskapas av 
lagstiftaren (de lege ferenda) och precisera hur dessa närmare skall förstås och 
tillämpas.” 9 Vi har i vårt försök att tolka och systematisera gällande rätt utgått 
från de traditionella rättskällorna; lagtext, förarbeten, praxis, doktrin och sedvana.  
 
Kollektivavtal har som bekant även de ett rättskällevärde.10 I vår uppsats har vi 
emellertid valt att aktualisera dessa i samband med vår empiriska undersökning 
av den praktiska tillämpningen av gällande rätt.  

1.5.2 Kvalitativ metod 
Med anledning av att användandet av empiri inom rättsvetenskapen inte hör 
till vanligheterna, ansåg vi det relevant att först ge en kort introduktion i 
frågan. Därefter följer en genomgång av den metod vi använt, samt en 
beskrivning av hur vi mer konkret gått tillväga i våra undersökningar. 
 
1.5.2.1 Empiri i rättsvetenskapen 
Rättsdogmatikern behöver inte begränsa sig till att enbart studera de klassiska 
rättskällorna, utan kan vid behov även söka kunskap om ”den verklighet i 
vilken reglerna fungerar”. Studier av den praktiska tillämpningen bidrar till en 
bättre förståelse kring de olika rättsreglernas praktiska funktion.11 Dock råder 
det inom rättsvetenskapen delade meningar om vilken roll empiriskt material 
skall spela inom disciplinen. Traditionellt sett har vetenskapliga arbeten inom 
det juridiska området haft få empiriska inslag.12 Sandgren visar på flera skäl till 
att det ofta saknas empiriska inslag i rättsvetenskapliga arbeten. Som första 
skäl anger han att det finns föreställningar om att rättsvetenskapen är praktiskt 
orienterad och endast skall utgöra ett stöd åt lagstiftningens tillämpning. 
Vidare ses ofta rättskällematerialet som rättsvetenskapens material och den 
juridiska metoden som dess metod. Sådana föreställningar leder till att 

 
 
9 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 38. 
10 Sandgren, Om empiri i rättsvetenskapen, s. 1041. 
11 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 38. 
12 Sandgren, Om empiri i rättsvetenskapen, s. 729. 
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undersökningar och val av ämnen regelmässigt tar sin utgångspunkt i 
rättsreglerna, och att undersökningarna därmed per automatik avskärmas från 
empiriska inslag. Sandgren menar att allt pekar på att vi lever i en positivistisk 
rättskultur.13 I sina sammanfattande synpunkter lyfter han fram att 
förskjutningar inom rättssystemet påkallar en förnyelse av rättsvetenskapen; ”I 
en sådan förnyelse ingår bl.a. att rättsvetenskapen i ökad grad låter 
verkligheten eller föreställningar – snarare än rättsreglerna – bestämma de 
problem, som rättsvetenskapen behandlar. Som redan påpekats leder en sådan 
omorientering till ett ökat bruk av empiriskt material.”14

 
Avgörandet för om och hur empiriskt material skall användas har sin 
utgångspunkt i syftet med arbetet och de problem som skall bearbetas15. Med 
andra ord skall metoden och valet av material tjäna ändamålet med det 
rättsvetenskapliga arbetet. Ett exempel på när empiriska undersökningar är 
motiverat, kan vara när man vill undersöka hur en rättskultur fungerar. Då kan 
empiriskt material ge en god bild av hur gällande rätt ser ut i faktisk mening. 
Det kan handla om att undersöka i vilken utsträckning en lagregel används 
eller hur dess reella funktion och tillämpning ser ut. Det kallar Sandgren att 
göra en funktionsanalys.16  
 
1.5.2.2 Metod, Tillvägagångssätt och Urval 
Vi har valt att använda oss av empiriskt material i form av kvalitativa intervjuer 
för att undersöka tillämpningen av gällande rätt. Under intervjuerna har vi 
utgått från ett frågeschema och sedan ställt följdfrågor utifrån det 
intervjupersonen svarat. Ordningsföljd och ordalydelse har varierat. 
Frågeschemat17 vi använt oss av har anpassats till de olika kategorierna 
intervjupersonerna representerat, d.v.s. enhetschef och facklig företrädare. 
Kort efter varje intervju gick vi igenom materialet, transkriberade utvalda 
delar, och sammanfattade resultatet enligt de nyssnämnda kategorierna. 
 
Vi har undersökt rutiner kring arbetskraftsbehov och tillgodoseende av 
önskemål om högre sysselsättningsgrad. Vi gör bedömningen att 
intervjuresultatet ej påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser, och 
att vår undersökning har en relativt hög reliabilitet i jämförelse med 

 
 
13 Sandgren, Om empiri i rättsvetenskapen, s. 730 f. 
14 A.a. s. 1056. 
15 A.a. s. 1036. 
16 A.a. s. 742. 
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undersökningar där man försökt mäta attityder, känslor eller liknande. En hög 
reliabilitet innebär att det är högst troligt att resultatet från vår undersökning 
blir densamma om undersökningen genomförs på nytt. Däremot skulle 
resultatet kunna bli något annorlunda om undersökningen genomfördes med 
andra intervjupersoner. Det kan inte nog understrykas att det är en kvalitativ 
undersökning vi genomfört, vilket ger som konsekvens att vi omöjligt kan dra 
några generella slutsatser utifrån vårt material. Det var vidare svårt att 
säkerställa en hög validitet genom att göra ett frågeschema som faktiskt ”mäter” 
den praktiska tillämpningen. Vi gjorde dock vårt bästa för att inte ställa frågor 
som var rätt fram, utan istället ställa frågor som via omvägar gav oss den 
information vi sökte. Fokus i våra intervjuer låg på att intervjupersonerna 
skulle svara ärligt, inte som de trodde att det förväntades svara.  
 
I urvalet tog vi hjälp av Vård- och omsorgsförvaltningen på Karlstads kommun. De 
gav oss kontaktuppgifter till enhetschefer både på den kommunala och på den 
privata sidan. Vi gjorde sedan slumpmässiga rundringningar för att boka 
intervjuer. På den fackliga sidan intervjuade vi Lotta Karlsson, som är 
ordförande för Kommunals sektion för vård- och omsorg i Karlstad.  
 

 
 
17 Se bilaga 6. 
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2 Gällande rätt  
Nedan följer en genomgång av innehållet i de traditionella rättskällorna, vilken kommer att 
ligga till grund för den rättsdogmatiska analysen i nästa avsnitt. Som nämnts tidigare har vi 
i vår uppsats för avsikt att särskilt problematisera kring det politiska beslut som fattats i 
Karlstads kommun. Därför kommer vi även att behandla omreglering av anställningsavtal, 
ett ämne som blir högst aktuellt i analysen av konsekvenserna av ett eventuellt 
tillbakadragande av beslutet. 
 
2.1 Gällande rätt inom EU  
Sverige har huvudansvaret för utformningen av landets sysselsättningspolitik. 
Dock måste EU:s sysselsättningsstrategi och dess riktlinjer beaktas. Ett av 
målen i sysselsättningsstrategin är att förbättra kvaliteten i arbetet, där 
människors möjlighet att påverka arbetstidens längd och förläggning ingått 
som ett delmål. Eu:s jämställdhetspolitik innebär vidare att män och kvinnor 
skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla områden.  För 
att män och kvinnor skall ges samma möjligheter till ekonomiskt oberoende 
krävs att skillnader mellan män och kvinnor i arbetslivet undandröjs. Eftersom 
att deltidsarbetslösheten är något som i huvudsak drabbar kvinnor, har 
jämställdhetspolitiken länge satt fokus på att minska det ofrivilliga 
deltidsarbetet.18  

Den 15 december antogs vid ett ministerrådsmöte direktiv 97/81/EG om 
ramavtal om deltidsarbete. Deltidsdirektivet, som det oftare omnämns som, är 
ett av de få direktiv som behandlar deltidsarbetande. Syftet med ramavtalet, 
som från början träffats mellan de branschöverskridande organisationerna på 
europanivå19, är enligt klausul 1: 

a) att säkerställa att all diskriminering av deltidsarbetande upphör och att förbättra kvaliteten 
på deltidsarbetet, och 

b) att underlätta utvecklingen av deltidsarbete på frivillig grund och att bidra till en flexibel 
organisering av arbetstiden på ett sätt som tar hänsyn till både arbetsgivarnas och 
arbetstagarnas behov.  

 
 
18 SOU 2005:105 s. 41f.
19 Samarbetsorganisationerna för europeiska arbetsgivareföreningar och industriförbund (UNICE), 
Europeiskt centrum för offentliga affärsverk och företag (CEEP) och Europeiska fackliga 
samarbetsorganisationen (EFS). 
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Direktivet innehåller vidare många andra bestämmelser. Arbetsgivaren skall, 
enligt Klausul 5 punkt 3, så vitt det är möjligt ta hänsyn till följande: 

a) En arbetstagares begäran att få övergå från ett heltidsarbete till ett deltidsarbete när ett 
sådant blir tillgängligt inom företaget. 

b) En arbetstagares begäran att få övergå från ett deltidsarbete till ett heltidsarbete eller att öka 
sin arbetstid om denna möjlighet uppkommer. 

c) Upplysningar om tillgängliga deltids- och heltidsarbeten inom företaget skall lämnas i god tid 
för att underlätta övergången från heltidsarbete till deltidsarbete eller omvänt. 

d) Åtgärder som kan underlätta övergång till deltidsarbete på alla nivåer inom företaget, även 
när det gäller kvalificerat arbete och ledande befattningar, och, när det är lämpligt, åtgärder 
som syftar till att underlätta för deltidsarbetande att genomgå yrkesutbildning för att öka 
sina karriärmöjligheter och sin yrkesmässiga rörlighet. 

e) De organisationer som representerar arbetstagarna skall på lämpligt sätt hållas informerade 
om deltidsarbete inom företaget. 

Svensk rätt uppfyller i stort sätt kraven som ställs ovan. Direktivets krav på att 
arbetsgivaren skall vidta åtgärder, som underlättar övergång till heltidsarbete, 
se punkten d ovan, har dock inte implementerats på något ställe i svensk rätt. 
Intressant är vidare frågan om huruvida de svenska rättsregler som utvecklats i 
domstolspraxis, vilka rör omreglering i anställningen, kan sägas strida mot 
deltidsdirektivets uppsägningsförbud i klausul 5.2. Enligt klausulen skall inte en 
vägran från en arbetstagare att övergå från heltidsarbete till deltidsarbete eller 
omvänt, utgöra en giltig grund för uppsägning. Dock skall detta inte påverka 
”möjligheten att, i enlighet med nationell lag, nationella kollektivavtal och 
nationell praxis, säga upp arbetstagaren av andra orsaker, som är hänförliga till 
det aktuella företagets drift”. Här finns två saker att anmärka på. För det första 
visar svensk praxis på att ensidiga initiativtaganden från arbetsgivarens sida 
rörande förändringar i anställningsavtalet är att likställa med uppsägning. 
Frågan är alltså om svensk praxis strider mot direktivet. Ensidiga 
initiativtaganden från arbetsgivarens sida och rättsverkningar som följer av 
dessa, kommer vi att gå närmare in på under rubriken 2.2.2. omreglering av 
anställningsavtal. För det andra ger den senare formuleringen i klausulen 
utrymme för vidsträckta undantag och anpassning av företagens 
förutsättningar. De gör det enkelt för företagen att hitta orsaker att säga upp 
en arbetstagare. Birgitta Nyström hävdar i boken EU och arbetsrätten att ”om 
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bestämmelsen inte skall anses vara helt utan innehåll borde de svenska 
rättsreglerna på denna punkt övervägas”20 Men den departementsutredning 
som låg till grund för förslaget om implementering av deltidsdirektivet, kom 
fram till att det vid nedsättning av arbetstid rör sig om en arbetsbristsituation 
och att det då föreligger saklig grund för uppsägning. I de fall saklig grund 
föreligger handlar det inte om att arbetstagaren motsätter sig förändrade 
anställningsförhållanden. I arbetsbristsituationer finns redan ett skydd för 
arbetstagarna enligt svensk lagstiftning och rättspraxis, och ett kollektivavtal 
som inskränker en arbetstagares rättighet till saklig grund är ogiltigt.21

2.2 Internationella avtal 
Sverige har även åtaganden inom ramen för Internationella 
arbetsorganisationen (ILO). ILO-konventionen om deltidsarbete (nr 175), som 
antogs 1994 av den Internationella arbetskonferensen, ställer krav på 
”främjandet av en sysselsättningspolitik som beaktar deltidsarbetets roll” och 
”bättre arbetsvillkor för deltidsanställda”. Artiklarna i konventionen tar sikte 
på liknande frågor som deltidsdirektivet. De ställer bl.a. krav på att 
deltidsarbetande skall ha lika rättigheter som en heltidsarbetande, en jämförbar 
grundlön och likvärdiga villkor när det gäller sociala trygghetssystem. Enligt 
konventionen är det även viktigt med en frivillighet hos arbetstagarna vid 
förändringar av sysselsättningsgraden. De bestämmelser som finns med skall 
införlivas i nationell lagstiftning eller kollektivavtal i enlighet med nationell 
praxis. Ett konventionsbrott kan leda till att en anmälan till Internationella 
arbetsbyrån. 22 Rekommendationen om deltidsarbete (nr 182), som hör till den 
ovan beskrivna konventionen, rör vidare bl.a. rådgivning med 
arbetstagarorganisationer i frågor som rör införande eller utvidgning av 
deltidsarbete i större omfattning. Där finns även angivet att fastställandet av 
arbetstidens förläggning och längd för deltidsarbetande, bör ske med hänsyn 
till såväl arbetstagarnas intressen som företagets behov.23  

 
 
20 Nyström, Eu och arbetsrätten, s. 303. 
21 Ds 2001:6 s. 55 f.  
22 SOU 2005:105 s. 107 ff.
23 A.a. s. 108.
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2.3 Svensk rätt  

2.3.1 Deltidsarbetandes företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad 
 
2.3.1.1 Deltidsarbete i svensk lagstiftning 
Enligt artikel 246 i EG-fördraget är ett direktiv bindande för de medlemsstater 
de riktar sig till. Dock ges medlemsstaterna möjligheten att egenhändigt 
utforma medlen för att nå målen.24 Det innebär att direktiven överförs till 
nationella regler, enligt den form eller det tillvägagångssätt som respektive land 
finner lämpligt.25 Deltidsdirektivet har delvis implementerats genom Lagen om 
förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med 
tidsbegränsad anställning (2002:293). Lagen har enligt dess 1 § ändamålet ”att 
motverka diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare 
med tidsbegränsad anställning när det gäller löne- och andra 
anställningsvillkor”. Ytterligare lagstiftning som omfattar deltidsanställda 
återfinns i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). I lagens 25 a § finns 
deltidsanställda arbetstagares företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad 
reglerad.26  
 
2.3.1.2 Begränsningar i den fria anställningsrätten  
Den grundläggande principen är att det råder fri anställningsrätt, vilket innebär 
att arbetsgivaren fritt kan välja bland de arbetssökande. Det finns dock 
generella begränsningar som arbetsgivaren måste ta hänsyn till, bland annat 
lagstiftning som rör diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, 
funktionshinder eller kön.27 Dessutom har en deltidsarbetande arbetstagare 
företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad och tidigare anställda som sagts upp p.g.a. 
arbetsbrist en återanställningsrätt.28 Det första en arbetsgivare måste ta hänsyn 
till innan en nyanställning, är om det finns någon arbetstagare som riskerar att 
bli uppsagd. Om det finns någon arbetstagare som riskerar uppsägning har 
denna företrädesrätt till den nya tjänsten enligt 7 § 2 st. LAS regler om 
omplacering. För det andra har en deltidsanställd arbetstagare som anmält sitt 
intresse till ökad sysselsättningsgrad företrädesrätt till tjänsten. En 
förutsättning är dock att arbetsgivarens arbetskraftbehov tillfredsställs genom 

 
 
24 Nyström, Eu och arbetsrätten, s. 38. 
25 Hettne, m.fl., Eu-rättslig metod, s. 98. 
26 Ds 2001:6 s. 30. 
27 Andersson,  m.fl., Arbetsrätt, s. 83 f.  
28 Glavå,  Arbetsrätt, s. 218. 
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att den deltidsarbetande arbetstagaren får ökad sysselsättningsgrad.29 Vidare 
måste arbetstagaren ha tillräckliga kvalifikationer för de nya 
arbetsuppgifterna.30 En deltidsanställd kan inte åberopa sin rätt till högre 
sysselsättningsgrad om det medför att arbetsgivaren skulle överskrida reglerna 
i 5 § första stycket 3 eller 5 a § LAS.31 När flera deltidsanställda söker en högre 
sysselsättningsgrad rangordnas arbetstagarna efter anställningstidens längd, vid 
lika anställningstid går en äldre arbetstagare före en yngre.32  
 
Slutligen måste en arbetsgivare ta hänsyn till om det finns någon tidigare 
anställd arbetstagare som har återanställningsrätt innan en nyanställning kan 
ske. Det åligger arbetsgivaren att informera om det krävs ett skriftligt anspråk 
på företrädesrätten till återanställning.33 Försummar arbetsgivaren att 
informera arbetstagaren om sina möjligheter att åberopa sin företrädesrätt 
leder det till att arbetstagaren har kvar sin företrädesrätt utan att behöva göra 
en anmälan.34 För att en tidigare arbetstagare skall kunna åberopa sin 
företrädesrätt krävs att arbetstagaren sagts upp på grund av arbetsbrist. 
Arbetstagare som blivit uppsagda på grund av personliga skäl har alltså ingen 
återanställningsrätt.35 Ytterligare krävs det att den vakanta platsen finns inom 
den driftenhet där arbetstagaren tidigare varit sysselsatt. Har arbetsgivaren 
flera kollektivavtalsområden föreligger arbetstagarens återanställningsrätt bara 
inom det avtalsområde där arbetstagaren tidigare var sysselsatt.36  
 
Innan en arbetsgivare anställer en arbetstagare har denne även åtaganden 
gentemot facket. I 32 § i LAS finns angivet att arbetsgivaren är 
förhandlingsskyldig med berörda arbetstagarorganisationer enligt 11-14 § § 
lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) före en nyanställning. 
Skyldigheten gäller så länge det finns tidigare anställda som har en 
företrädesrätt till återanställning, eller deltidsarbetande som anmält intresse om 
högre sysselsättningsgrad, inom den verksamhet som anställningen berör. Om 
rekryteringen berör en annan verksamhet utgår arbetsgivarens 
förhandligskyldighet. Förhandlingsskyldigheten är till för att ge den fackliga 

 
 
29 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 643. 
30 Prop 1996/97:16 s. 45. 
31 Bylund, m.fl., Anställningsskyddslagen, s. 211. 
32 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 647.  
33 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 152. 
34 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 502. 
35 Bylund, m.fl., Anställningsskyddslagen, s. 200. 
36 A.a. s. 205. 
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organisationen en möjlighet till insyn och kontroll över att företrädesrätten 
efterlevs.37  
 
2.3.1.3 Deltidsarbetandes företrädesrätt enligt 25 a § LAS 
Lagstiftarviljan bakom 25 a § LAS är att heltidsanställningar bör eftersträvas 
och deltidsanställningar endast skall förekomma när det är befogat utifrån 
verksamhetens behov och arbetstagarens egna önskemål. Viktigt att lägga 
märke till är att arbetstagarsidan inte har någon rätt att styra arbetsgivarens 
verksamhet så att arbetstagarnas önskemål tillgodoses fullt ut.38 
Deltidsarbetandes företrädesrätt är inte begränsad till ett 
kollektivavtalsområde. För att en deltidsanställd skall ha företrädesrätt till ökad 
sysselsättningsgrad räcker det att den lediga tjänsten befinner sig inom den 
driftenhet där arbetstagaren är sysselsatt.39 Med en driftenhet avses varje del av 
ett företag som är lokaliserat inom ett och samma inhägnade område eller 
inom en och samma byggnad.40  
 
Som nämnts tidigare måste tre krav vara uppfyllda för att företrädesrätten skall 
gälla. För det första skall arbetstagaren ha anmält intresse till ökad 
sysselsättningsgrad till arbetsgivaren. Den sammanlagda sysselsättningsgraden 
får dock inte överskrida heltid.41 För det andra skall arbetsgivarens behov av 
arbetskraft tillgodoses genom att arbetstagen får ökad arbetstid. Ett 
arbetskraftbehov kan uppstå av flera olika anledningar, t.ex. när nya 
arbetsuppgifter uppstår, eller när en redan anställd slutar eller minskar sin 
arbetstid.42 Slutligen skall arbetstagaren som önskar ökad sysselsättningsgrad 
ha tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna.  Begreppet tillräckliga 
kvalifikationer innebär att arbetstagaren i fråga skall ha de allmänna 
kvalifikationerna som krävs för att klara av arbetet.43 En arbetstagare anses 
normalt ha tillräckliga kvalifikationer om arbetstagaren tidigare har arbetat med 
samma uppgifter eller uppgifter av samma art. Kravet på tillräckliga 
kvalifikationer innebär inte att arbetstagaren fullständigt skall behärska 
arbetsuppgifterna från början. Arbetstagaren skall ha en rimlig chans att lära 
sig de nya arbetsuppgifterna under en inskolningsperiod.44  

 
 
37 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 673 ff. 
38 Prop 1996/97:16 s. 45. 
39 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 643. 
40 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 144. 
41 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, s. 642. 
42 Prop 1996/97:16 s. 44. 
43 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 146. 
44 Prop 1973:129 s. 260. 
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Huruvida en arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer och rätt till fortsatt 
arbete i en viss befattning togs upp i AD domen 1995:59. Målet handlade om en 
arbetsgivare som skulle göra om fyra arbetsledartjänster till tre nya 
befattningar, vilka skulle innebära nya arbetsuppgifter. En arbetstagare, som 
hade längre anställningstid än sina två kollegor, blev förbigången vid 
tillsättandet utav två av de nya befattningarna. Arbetstagarsidan hävdade att 
arbetstagaren hade tillräckliga kvalifikationer för de nya tjänsterna. Under de 
centrala tvisteförhandlingarna visade arbetsgivaren fram vilka brister denne 
ansåg att arbetstagaren hade. Dock lyckades inte arbetsgivaren att styrka de 
olika bristerna. Arbetsdomstolen ansåg att bristerna, som snarare var 
anmärkningar från olika projekt, var enstaka företeelser som kunde ha drabbat 
vem som helst. Arbetsgivaren hävdade vidare även att de nya befattningarna 
var förändrade, så arbetstagaren inte hade tillräckliga kvalifikationer. 
Arbetsgivaren lyckades inte visa att det förelåg skillnader mellan de gamla och 
de nya tjänsterna. Arbetsdomstolen ansåg därmed att arbetsgivaren misslyckats 
med att bevisa att arbetstagaren saknat tillräckliga kvalifikationer enligt LAS 
mening. Arbetsgivaren ådrog sig att betala 75 000 kronor i allmänt skadestånd, 
samt ett ekonomiskt skadestånd på 18 075  kronor per månad fr.o.m. den 19 
september 1993 t.o.m. den 9 mars 1995. I domen klargörs att arbetsgivaren har 
bevisbördan om en arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer eller ej. 
 
Frågan om en deltidsanställd arbetstagare med en tidsbegränsad anställning 
kan göra anspråk på en anställning med högre sysselsättningsgrad togs upp i 
AD domen 2000 nr 51. Målet gällde om en arbetstagare som var visstidsanställd 
hade rätt till anställning med högre sysselsättningsgrad. Arbetstagaren arbetade 
som ekonomilärare inom en verksamhet som sålde kurser till olika företag och 
myndigheter. Arbetstagarsidan ansåg att arbetsgivaren brutit mot 25 a § LAS 
genom att anställa andra lärare i ekonomiska ämnen, trots att arbetstagaren 
anmält sitt intresse om högre sysselsättningsgrad. Arbetsgivaren ansåg att 
arbetstagaren inte kunde göra gällande någon företrädesrätt eftersom 
arbetstagaren inte var tillsvidareanställd, samt att arbetstagaren inte hade 
tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna. Arbetsdomstolen 
avslog arbetsgivarens resonemang att någon begränsning till att bara 
tillsvidareanställda skulle ha rätt till företrädesrätten. Dock lyckades 
arbetsgivaren visa att arbetstagaren saknade kvalifikationer till fyra utav de fem 
tjänsterna. Arbetsdomstolen konstaterade att arbetsgivaren hade brutit mot 25 
a § när det gällde en kurs i rättskunskap. Genom att inte erbjuda arbetstagaren 
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tjänsten ådrog sig arbetsgivaren att betala ett ekonomiskt skadestånd på 9848 
kronor, samt ett allmänt skadestånd på 5000 kronor. 
 
Calleman menar i sin artikel Turordningsreglerna och flexibiliteten att begreppet 
kvalifikationer har en relativt vid innebörd. Rättstillämpningen har förutom 
utbildning och yrkeserfarenhet även accepterat hälsa, kroppsstyrka och vissa 
personliga egenskaper som kvalifikationer. En följd av att 
kvalifikationsbegreppet fått ett stort användningsområde, är att skillnaden 
mellan uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägning av personliga skäl 
har minskat. Detta återspeglar sig framförallt på områden med kvalificerade 
och starkt individualiserade arbetsuppgifter. Där är kvalifikationskraven bland 
annat samarbetsförmåga, stresstålighet och socialkompetens, faktorer som har 
betydelse för arbetsuppgiften och kan hänföras till arbetstagaren personligen.45 
AD domen 1984 nr 133 behandlade en arbetstagare som sagts upp med 
anledning av att arbetsgivaren ansåg att arbetstagaren saknade egenskaper som 
var viktiga för yrket, så som snabbhet och förmåga att arbeta under stress. 
Arbetstagarens normala arbetsuppgifter försvann när en ny dator 
införskaffades. Arbetsgivaren försökte då bereda plats för arbetstagaren på 
annat ställe i verksamheten. Bland annat fick arbetstagaren en fullgod 
upplärning för att klara av en receptionist tjänst. Tyvärr visade det sig att 
arbetstagaren var nervös och inte klarade av att ta emot utländska samtal. 
Arbetsdomstolen ansåg att arbetsgivaren lyckades bevisa att arbetstagaren 
saknade tillräckliga kvalifikationer. Genom att försöka bereda en ny plats för 
arbetstagaren men att denna inte lyckats uppfylla kraven som ställdes på 
arbetsuppgiften. 

 
 
45 Calleman, JT, 2000 s. 813. 
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2.3.2 Omreglering av anställningsavtal 
Anställningsförhållandet får sitt innehåll från lagar, kollektivavtal och 
personliga avtal. Arbetslagstiftningen är i stora delar tvingande till arbetstagarens 
förmån, vilket innebär att parterna inte kan träffa bindande avtal som ger 
arbetstagaren sämre villkor än vad lagen föreskriver. Avvikelser från lagens 
tvingande verkan får endast göras genom kollektivavtal, under förutsättning att 
lagen är semidispositiv. Kollektivavtalet ger parterna på arbetsmarknaden 
möjlighet att komma överens om andra anställningsvillkor, vilka är anpassade 
efter branschens eller företagets förutsättningar.46 Det ges vidare möjligheter 
att genom det personliga avtalet utveckla eller komplettera, det som står 
skrivet i kollektivavtalet. Ändamålet med det personliga avtalet är att 
komplettera kollektivavtalet på de punkter där avvikelser är tillåtna.47  
 
När en arbetsgivare vill åstadkomma en förändring av anställningsvillkoren i 
det personliga avtalet måste först en överläggning ske med arbetstagaren. Nås 
ingen överenskommelse kan arbetsgivaren säga upp arbetstagarens 
anställningsavtal, i kombination med att arbetstagaren erbjuds en ny 
anställning med förändrade villkor och/eller omfattning. Det brukar då kallas 
att arbetsgivaren gör en uppsägning för omreglering.48 En sådan uppsägning 
medför inga rättsverkningar eftersom LAS ej är tillämplig i dessa fall.49 
Kommer inte parterna överens om de nya anställningsvillkoren har 
arbetsgivaren möjlighet att säga upp arbetstagaren. Först då blir 
uppsägningsreglerna i LAS aktuella, vilket innebär att arbetsgivaren måste 
beakta saklig grund för uppsägningen.50 Det finns dock vissa möjligheter för 
arbetsgivaren att med stöd av arbetsledningsrätten ensidigt besluta om 
förändringar som berör arbetstagaren, under förutsättning att förändringarna 
håller sig inom ramen för anställningsavtalet och det rådande kollektivavtalet.51 
Ett exempel på ett sådant beslut kan vara ett tillbakadragande av gynnande 
förmåner som inte reglerats i avtal, s.k. ensidigt reglerade förmåner. I de fall 
förmånen dras in som konsekvens av ett arbetsledningsbeslut kan inte 
arbetstagaren göra någon rättslig prövning. 52  

 
 
46 Adlercreutz, Svensk arbetsrätt, s. 54f. 
47 A.a. s. 69. 
48 Glavå, Arbetsrätt, s. 431-432. 
49 Prop 1973:129 s. 238. 
50 Bylund, m.fl., Anställningsskyddslagen, s. 69. 
51 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 192. 
52 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 190. 
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Arbetsgivaren måste vid införandet av regleringen klarlägga i vilken 
utsträckning arbetsgivaren äger ändra regleringen eller inte.53 En förmån som 
utgått under en längre tid kan nämligen vara svår att dra tillbaka, om inte 
arbetsgivaren redogjort för villkoren kring förmånen.54 I AD domen 1992 nr 27 
hade en arbetsgivare tillhandahållit subventionerande lunchkuponger till sin 
personal under en längre tid. Arbetsgivaren ville försämra förmånen på grund 
av en ny skatteomläggning, som skulle innebära ökade kostnader för 
arbetsgivaren. Frågan var om arbetsgivaren i det här fallet hade rätt att ensidigt 
minska subventionen. Arbetsdomstolen kom fram till att de subventionerande 
lunchkupongerna inte kunde anses ingå som en del i de enskilda 
anställningsavtalen. Arbetstagarsidan ålades att ersätta arbetsgivarparternas 
rättsgångskostnader med 24 525kr. 
 

 
 
53 A.a. s. 190. 
54 Malmberg, Anställningsavtalet, s. 297. 
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3 Rättsdogmatisk analys 
Nedan följer en rättsdogmatisk analys med utgångspunkt ur föregående kapitels genomgång 
av innehållet i de traditionella rättskällorna. 
 
3.1 Deltidsarbetandes företrädesrätt 
För att en deltidsarbetande skall kunna åberopa sin rätt till högre 
sysselsättningsgrad måste tre krav vara uppfyllda. För det första måste 
arbetstagaren anmäla sitt intresse till ökad sysselsättningsgrad. För det andra 
måste arbetsgivarens arbetskraftsbehov tillgodoses genom att arbetstagaren 
utökar sin arbetstid. När ett behov av arbetskraft uppstår har en 
deltidsarbetande företräde framför en arbetstagare med återanställningsrätt, 
oavsett om den deltidsanställde har kortare anställningstid eller har sämre 
kvalifikationer. Deltidsarbetandes företrädesrätt är inte heller begränsad till ett 
visst kollektivavtalsområde, utan avser arbetsgivarens hela driftenhet. 
Deltidsarbetandes företrädesrätt är alltså mer långtgående i jämförelse med 
arbetstagare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist och har 
återanställningsrätt.   
 
För det tredje måste arbetstagaren ha tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. 
Om arbetstagaren har arbetat med samma arbetsuppgifter tidigare eller 
uppgifter av samma art, förutsätts att kvalifikationskravet är uppfyllt. I de fall 
arbetsgivaren anser att arbetstagaren inte har tillräckliga kvalifikationer har 
arbetsgivaren bevisbördan att visa detta.  
 
Enligt svensk lagstiftning kan inte en arbetsgivare nyanställa innan hänsyn 
tagits till deltidsanställdas företrädesrätt. Det överensstämmer väl med vad 
som är angivet deltidsdirektivet. Där står det att arbetsgivaren skall bereda 
deltidsarbetande en heltid eller ökad arbetstid om möjlighet uppstår. Enligt vår 
tolkning går emellertid direktivet längre än svensk rätt, i avseende att 
underlätta en övergång från deltid till heltid. Enligt direktivet är arbetsgivaren 
skyldig att underlätta en övergång på alla nivåer inom ett företag, såväl när det 
gäller kvalificerat arbete som ledande befattningar. Om möjligt skall 
arbetsgivaren underlätta för arbetstagaren att öka sin mobilitet genom att 
erbjuda denne kompetensutveckling i form av exempelvis yrkesutbildningar. 
En sådan form av utbildningsrätt för arbetstagaren, ger den svenska 
lagstiftningen inte uttryck för. Däremot har arbetstagaren enligt förarbetena till 
LAS rätt till en viss upplärningstid till den nya anställningen.  
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Begreppet kvalifikationer har ett stort användningsområde och en vid 
definition. Förutom utbildning och yrkeserfarenhet kan arbetsgivaren ställa 
krav på kvalifikationer som hälsa och kroppsstyrka. Så länge arbetsgivaren kan 
visa att en viss egenskap är viktig för tjänsten kan inte arbetstagaren göra sin 
rätt gällande. Enligt vår tolkning stämmer en sådan utvidgning av begreppet 
tillräckliga kvalifikationer, väl överens med vad som är angivet i 
deltidsdirektivet. Enligt direktivet skall möjlighet finnas att säga upp en 
arbetstagare av anledningar som kan hänföras till företagets drift. 
Formuleringen ger som vi ser det utrymme för en vid tolkning av innebörden 
av begreppet tillräckliga kvalifikationer.  
  
3.2 Omreglering av anställningsavtal 
När en arbetsgivare utgivit en förmån under en längre tid är frågan om 
arbetsgivaren ensidigt kan dra tillbaka beslutet. Arbetstagaren har byggt upp en 
förväntan kring förmånen och litar på att kunna ta del av den även i framtiden. 
I vissa fall kan det till och med vara så att förmånen varit en av anledningarna 
till att arbetstagaren tog anställning från första början. Samtidigt har 
arbetsgivaren ett intresse av att kunna dra tillbaka förmånen, för att anpassa 
verksamheten till förändrade förutsättningar. Balansgången mellan 
arbetstagarens och arbetsgivarens intressen är svår. Enligt gällande rätt så kan 
arbetsgivaren fatta ensidiga beslut inom ramen för arbetsgivarens 
arbetsledningsrätt. Den rätten begränsas genom de åtaganden som finns i 
lagar, kollektivavtal och personliga avtal. I de fall arbetsgivaren fattar ensidiga 
beslut som rör frågor som arbetstid, arbetsuppgifter och arbetsplats rör det sig 
inte om ett ensidigt tillbakadragande av ett arbetsgivarbeslut, utan om en 
omplacering. Går arbetsgivaren så pass långt att denne ämnar sänka 
sysselsättningsgraden, utan arbetstagarens samtycke blir LAS regler kring 
uppsägning tillämpliga. Gränsen mellan vad som räknas som uppsägning för 
omreglering och uppsägning i traditionell mening avgörs alltså i första hand av 
om beslutet ligger inom ramen för anställningen. Ligger beslutet utanför 
arbetsgivarens arbetsledningsrätt måste arbetsgivaren komma överens med 
arbetstagaren. Kommer de inte överens rör det sig om en uppsägning i 
traditionell mening och LAS regler blir tillämpliga.  
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4 Empiri 
I följande avsnitt ges först en kort introduktion till innebörden av kollektivavtal, samt hur 
rättsväsendet går tillväga vid tolkningen av dessa. Vidare redogörs kortfattat för den 
särskilda regleringen kring kollektivavtal inom den kommunala sektorn. Därefter följer en 
presentation av tillämpliga kollektivavtal som Kommunal slutit med arbetsgivarparterna på 
den kommunala sidan respektive den privata. Slutligen presenteras intervjuresultatet av 
enhetscheferna och av Kommunal, samt en redogörelse för en tvisteförhandling mellan 
Karlstads kommun och Kommunal. 
 
4.1 Kollektivavtal 

4.1.1 Allmänt om kollektivavtal och kollektivavtalstolkning  
Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare eller 
arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation som rör anställningsvillkor 
för arbetstagare eller förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och 
arbetstagare.55 Även överenskommelser i justerade protokoll kan ge de säregna 
rättsverkningar som följer av ett kollektivavtal, eftersom formkravet då anses 
vara uppfyllt.56 Dessa rättsverkningar är medlemsbundenhet, fredsplikt, 
allmänt skadestånd vid avtalsbrott, samt reglering kring medbestämmande 
m.m.57 Avtalet binder förutom den organisation som slutit avtalet även 
medlem i organisationen, oavsett om denne slutit medlemskap före eller efter 
avtalets tillkomst. Dock är bundenheten begränsad till ett visst 
tillämpningsområde, d.v.s. till ett yrke och ett territoriellt område. Ytterligare 
undantag förekommer om medlem redan är bunden av annat kollektivavtal. 
Oavsett om arbetstagare är bundna eller ej kan kollektivavtalet få betydelse 
även för dem, ty de överenskommelser som träffats inom ramen för den 
semidispositivitet som lagen ger utrymme för, har arbetsgivaren rätt att 
tillämpa på en icke bunden arbetstagare.58 Arbetsdomstolen har till och med 
gått så långt att de slagit fast att kollektivavtal i ”allmänhet innebär att 
arbetsgivaren är rättsligt förpliktigad i förhållande till fackföreningen att tillämpa 
kollektivavtalets bestämmelser om anställningsvillkor även i fråga om 
utanförstående arbetstagare”.59  

 
 
55 Adlercreutz, Svensk arbetsrätt, s. 56 ff. 
56 Se AD 1990 nr 67 
57 Glavå & Töllborg, Arbetsrätt, s. 73. 
58 Adlercreutz, Svensk arbetsrätt, s. 63 ff. 
59 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 178. 
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Vid tolkning av avtalet går den gemensamma partsavsikten före den direkta 
ordalydelsen. Det är alltså tvärt om mot förhållandet mellan lag och 
förarbeten, där lagens ordalydelse väger tyngre.60 Om kollektivavtalsparternas 
gemensamma uppfattning om avtalets innebörd inte går att styrka läggs stor 
vikt vid ordalydelsen i avtalet. Finner man inte vägledning av det skrivna, 
använder AD istället andra tolkningsregler för att bestämma avtalets innehåll. 
Som exempel kan nämnas att AD ofta anser att ”det åligger den part som velat 
få till stånd en ändring av innehållet i avtalet att upplysa motparten om sin 
egen uppfattning om bestämmelsens innebörd”. En annan tolkningsregel är att 
uttryck som hämtats ur lagtext får samma innebörd i kollektivavtalet. Vidare 
låter sig AD även vägledas av den praxis som avtalsparterna utvecklat vid 
tvisteförhandlingar. Som en sista utväg görs ett allmänt övervägande av vad som 
”utifrån sett verkar vara den aktuella bestämmelsens ändamål och vilka 
praktiska följder olika tolkningsalternativ får”.61

4.1.2 Särskilt om kollektivavtal i den kommunala sektorn 
Kommunen är en juridisk person som på många sätt kan liknas vid ett privat 
företag. Dock föreligger viktiga skillnader mellan kommunen och det privata 
företaget. För tydligheten skull kan kommun och landsting beskrivas som 
offentligrättsliga juridiska personer, då innehållet och formerna för deras 
verksamhet är fastlagd i offentligrättslig lagstiftning. Kommunernas agerande 
styrs således av civilrättsliga regler, när det exempelvis gäller 
anställningsförhållanden, men måste samtidigt beakta de offentligrättsliga 
reglerna.62 Exempel på offentligrättslig lagstiftning som har betydelse i 
arbetsgivarsammanhang är lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA), 
förvaltningslagen (1986:223), kommunallagen (1991:900) och sekretesslagen 
(1980:100).63

 
Innan MBL och LOA tillkom fanns lagstiftning som förbjöd de offentligt 
anställda att träffa kollektivavtal. Syftet bakom lagstiftningen var att värna om 
den politiska demokratin. Inom den offentliga sektorn råder idag ett s.k. tyst 
avtalsförbud, vilket innebär att det inte får träffas avtal om sådan som rör 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Det var i samband 
med tillkomsten av 1976 års LOA som frågan om intressekollisionen mellan 

 
 
60 Glavå & Töllborg, Arbetsrätt, s. 81. 
61 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s.166. 
62 Andersson, A, m.fl, Kommunal arbetsrätt, s. 21. 
63 A.a. s. 24. 
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den politiska demokratin och arbetstagarnas intresse av att ha inflytande över 
verksamheten behandlades. Då gjordes uttalandet att de anställda inte skall 
utöva något inflytande över verksamhetens mål inriktning eller omfattning.64 
Rent konkret innebär det exempelvis att undersköterskor eller vårtbiträden 
inte kan utöva inflytande över beslut som rör organiseringen vårdnära arbete.65 
Det är upp till arbetsmarknadspartnernas omdöme att dra gränserna för hur 
mycket inflytande arbetstagarna får ha.66  

4.1.3 AB05 och Vårdföretagare 
Det centrala kollektivavtal som gäller på det kommunala området kallas AB05 
(Allmänna bestämmelser). Avtalet är slutet mellan Sveriges Kommuner och 
Landsting på den ena sidan och de centrala arbetstagarorganisationerna på den 
andra.67 På den privata sidan finns ett centralt kollektivavtal mellan Föreningen 
Vårdföretagarna på arbetsgivarsidan och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, SKTF, Vårdförbundet, samt Kommunal på 
arbetstagarsidan. I kollektivavtalen regleras, liksom i lagen, deltidsarbete och 
deltidsarbetandes situation i en begränsad omfattning. Nedan följer en 
genomgång av regleringen i AB05, det centrala kollektivavtalet på det 
kommunala området, respektive det centrala kollektivavtalet på det privata 
området. Båda avtalen gäller undersköterskor och vårdbiträden. 
Deltidsarbetandes företrädesrätt regleras inte i något lokalt avtal, varken på 
den kommunala eller den privata sidan. 
 
I AB05 regleras deltidsanställning i 5 § 68. Enligt Mom. 1 punkten a skall en 
genomsnittlig arbetstid på 17 timmar per vecka eftersträvas vid bestämning av 
arbetstiden. Reglering kom till med anledning av att vissa förmåner, till 
exempel rätten till medlemskap i en arbetslöshetskassa, är beroende av 
arbetstidens längd. Vidare går punkten b in på deltidsarbetandes företrädesrätt 
till högre sysselsättningsgrad; ”Vid behov av arbetskraft skall det, innan 
nyanställning sker, prövas om arbetstagare som är anställd på arbetsstället och 
som anmält intresse skall erbjudas höjd sysselsättningsgrad”. Det gäller dock ej 
arbetstagare som arbetar deltid p.g.a. delpension eller förtidspension. Med 
arbetsställe menas i det här fallet en organisatorisk enhet som leds av en 
arbetsledare eller motsvarande som har behörighet att besluta om 

 
 
64 Andersson, A, m.fl, Kommunal arbetsrätt, s. 25. 
65 A.a. s. 108. 
66 Glavå & Töllborg, Arbetsrätt s. 47. 
67 Andersson, m.fl., Kommunal arbetsrätt, s. 24.  
68 Se bilaga 1. 
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nyanställning. Ett exempel på en sådan arbetsledare är en enhetschef på ett 
äldreboende. Det är till enhetschefen arbetstagarna anmäler sitt intresse till 
högre sysselsättningsgrad, och det är han eller hon som prövar om 
arbetstagaren som anmält intresse skall erbjudas högre sysselsättningsgrad. 
Prövningen består av tre delar. För det första prövas om arbetstagaren har 
tillräckliga kvalifikationer. I vårdnära arbete som utförs av undersköterskor och 
vårdbiträden får det i de allra flesta fall antas, att samtliga har tillräckliga 
kvalifikationer för att ge vård inom ramen för verksamheten. För det andra 
skall arbetstagarens utökade arbetstid tillgodose arbetsgivarens behov av arbetskraft. 
Det innebär att en arbetstagare inte kan ges förtur till arbete på förmiddagar 
om arbetstagaren redan arbetar under denna tid på dygnet. Slutligen gör 
arbetsledaren en prövning utifrån sedvanliga rekryteringsprinciper, i de fall där fler 
än en arbetstagare har anmält intresse för höjd sysselsättningsgrad.69 Den 
senare formuleringen innebär ett avsteg från turordningsreglerna i LAS, där 
det i första hand är anställningstid och i andra hand ålder som avgör 
turordningen. 
 
I Vårdföretagare, kollektivavtalet som det privata företaget varit med och 
tecknat, regleras anställning m.m. under 3 §. Mom. 5 under nämnd paragraf 
reglerar ökad sysselsättningsgrad. Där står det att arbetsgivaren i första hand 
bör undersöka om behovet av vikarie kan lösas genom att en deltidsarbetande 
arbetstagare med erforderliga kvalifikationer för det arbete som skall utföras. 
Arbetsgivaren skall dessutom eftersträva att deltidsarbetande, såvitt möjligt, 
erbjuds arbete som omfattar ett genomsnitt på 20 timmar per vecka.70  
 

 
 
69 Svenska Kommunförbundets kommentarer till AB05, Kapitel 2 Allmäna anställningsvilkor  4:1, 
se bilaga 2. 
70 Kollektivavtalet Vårdföretagare 3 § Mom.5, se bilaga 3. 
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4.2 Karlstads kommun 
Under våren 1999 startade Vård- och omsorgsförvaltning i Karlstads kommun 
projektet Attraktiva vårdjobb. Tanken bakom projektet var att göra 
verksamheten mer attraktiv i syfte att tackla rekryteringsbehovet och 
pensionsavgångarna. Projektet bestod i fyra delprojekt varav ett delprojekt 
rörde högre sysselsättningsgrad. När projektet startades under hösten 1999, 
gjordes enkätundersökningar för att undersöka om det fanns intresse bland 
personalen att ändra sin sysselsättningsgrad. Därefter valde förvaltningen ut 
fyra enheter som deltog i projektet.71 En projektledare anställdes som ledare 
för en styrgrupp där Kommunal, som länge drivit frågan om möjlighet till 
heltidstjänstgöring för samtlig vårdpersonal, deltog tillsammans med de 
berörda enhetscheferna72. I januari 2000 startade projektet på allvar. Fram till 
projektets slutdatum 2002-01-31, fick de anställda möjlighet att öka sin 
tjänstgöringsgrad enligt önskemål, dock högst till heltid.73  
 
I samarbete med Institutet för Kvalitets- och Utvecklingsarbete (IKU) vid 
Karlstads universitet gjordes en utvärdering av projektet. Utvärderingen kom 
sedan att ligga till grund för ett politiskt beslut om huruvida projektet skulle 
övergå till att bli permanent, d.v.s. om det i framtiden skulle gälla all 
tillsvidareanställd personal inom Kommunals avtalsområde som arbetar med 
vårdnära arbete. Innan beslutet fattades förlängdes projekttiden till 2003-01-
31.74 2003-02-26 beslutade till sist Vård- och omsorgsnämnden att; ”möjligheten 
att välja sysselsättningsgrad permanentas för tillsvidareanställd personal (inom 
Kommunals avtalsområde) i vårdnära arbete fr.o.m. 2003-04-01” 75.  

4.2.1 Intervjuresultat 
Vi intervjuade två enhetschefer för två kommunala äldreboenden vid två separata 
tillfällen. Det ena äldreboendet var av ett mindre slag, medan den andra 
enheten var större och även innefattade hemtjänst. Redan innan vi startade 
intervjuerna var vi medvetna om det politiska beslutet. Därför var vi inte 
förvånade över att båda enhetscheferna på våra första frågor, rörande 
tillgodoseende av deltidsarbetandes önskemål om högre sysselsättningsgrad, 
omedelbart kom in på förmånen som ger deras personal rätten till heltid. En 
av enhetscheferna, Enhetschef A, svarade; ”Karlstad kommun har ju den 

 
 
71 Institutet för Kvalitets- och Utvecklingsarbete vid Karlstads universitet, IKU 2002:1 s. 3. 
72 A.a. s. 12 f. 
73 A.a. s. 3. 
74 A.a. s. 3 f.  
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policyn att alla skall jobba heltid, som vill och kan”. Vi frågade vidare hur 
många som valde att ta möjligheten att öka sin sysselsättningsgrad när det 
kom? ”Mellan tummen och pekfingret, 90%”, svarade Enhetschef B. 
Enhetschef A kunde inte svara på det eftersom att hon inte var chef för 
verksamheten då. Däremot kunde hon tala om att hon hade många heltider. 
Enhetschef B utvecklade; ”Väldigt många har ju heltid, idag. Så här på enheten 
tror jag att det finns 40 heltider, och sen dom andra 7 är deltider”. 
Medvetenheten hos personalen om sina möjligheter är hög. På båda enheterna 
informeras arbetstagaren vid nyanställning, om att han eller hon kan välja 
sysselsättningsgrad. De fyller då i en blankett; ”överenskommelse om önskad 
sysselsättningsgrad”76. Den sysselsättningsgrad de då väljer är inte definitiv, 
utan kan ändras om arbetstagaren lämnar in en anmälan om ny 
sysselsättningsgrad. Enhetschefen skall då tillgodose önskemålet om den nya 
sysselsättningsgraden inom sex månader från det att anmälan gjordes. På båda 
enheterna förekom det att arbetstagarna fick sina önskemål tillgodosedda 
tidigare än utlovat. När det gällde i vilken ordning arbetstagarna får sina 
önskemål tillgodosedda först, svarade de lite olika. Vi frågade hur 
turordningen såg ut mellan arbetstagare som gjort en anmälan om att öka sin 
sysselsättningsgrad vid olika tillfällen, om det var möjligt att tillgodose 
önskemålet tidigare än sex månader. Enhetschef A svarade; ”Då brukar jag se 
till den som varit längst anställd, faktiskt, jag går efter det”. Enhetschef B 
svarade att hon tillämpade principen om att den som först anmält intresse fick 
sin ökade sysselsättnings grad först. På frågan hur de gör med arbetstagare 
som anmält intresse samtidigt, kunde Enhetschef A inte svara exakt på hur 
hon gjorde. ”Det brukar alltid lösa sig”, hävdade hon. Enhetschef B svarade; 
För rättvisans skull så skulle jag nog välja att bägge får samma tidpunkt, annars 
blir det ju orättvist… för det går ju liksom inte, det finns ju inga regler för att 
någon har förtur på det”. När det gällde bedömningen av kvalifikationer 
gjorde Enhetschef B ingen skillnad mellan undersköterskor och vårdbiträden. 
De har samma rättigheter till högre sysselsättningsgrad, menade hon. Alla med 
en tillsvidareanställning har rätt till heltid och kvalifikationskraven spelar ingen 
roll vid turordningen till högre sysselsättningsgrad. Enhetschef A nämnde 
heller inte kvalifikationer som något att väga in i bedömningen.  
Att många har heltid gör att det vissa tider på dygnet eller på vissa avdelningar 
finns en överbemanning. Överskottet hanteras på båda enheterna som en 

 
 
75 Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2003-02-26, § 29, se bilaga 4. 
76 Se bilaga 5. 
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resurs, vilken kan dirigeras inom verksamheten efter verksamhetens behov. 
Resursen gör även att de ofta slipper att ta in vikarier när någon är 
korttidssjuk. Enhetschef B underströk särskilt, att det var helt nödvändigt att 
hantera sjukfrånvaron på det sättet för att få ekonomin att gå ihop. När det 
gällde längre vikariat svarade båda att de var tvungna att anställa dem på en 
tjänstgöringsgrad efter behovet av arbetskraft. ”Om någon här är långtidssjuk, 
eller föräldraledig, och jag vet att jag har övertalighet kan jag dra ner på 
vikariens tid. För där finns ingenting som säger att jag måste erbjuda vikarien 
heltid”, svarade Enhetschef B.  
 
Det är ett evigt pusslande för båda cheferna att få scheman att fungera och 
ekonomin att gå ihop. Enhetschef A konstaterade; ”Om en ser det krasst 
alltså, som arbetsgivare skulle jag ju önska att det var halvtider allt, jag behöver 
dem på morgon, jag behöver dem på middagen, jag behöver dem på kväll”. 
Enhetschef B fällde en liknande kommentar; ”Skulle jag ha bara deltider här, 
då skulle jag ha många fler personer, och vi skulle ha mycket mycket bättre 
arbetscheman utav det. Men det går ju inte, verkligheten är inte så”, ”Skulle 
alla 47 vilja jobba heltid, så har jag automatiskt ett problem”. Det finns även 
andra problem som uppstår som en konsekvens av att många valt att jobba 
heltid. Enhetschef A lyfte tydligt fram hur betungande det är att arbeta heltid 
inom vården, och att flera av dem som arbetar heltid tvingas att göra det av 
ekonomiska skäl, fast de egentligen skulle må bättre av att ha en lägre 
sysselsättningsgrad. Det har lett till en hög sjukfrånvaro enligt Enhetschef A; 
”För jag märker ju nu när de jobbar heltid, det märks ju också på 
sjukfrånvaron, det måste jag ju säj”. 

4.2.2 Fallet med kokerskorna 
Under tiden vi skrev på vår uppsats meddelade vår handledare, Anna Lind 
personalchef på Karlstads kommuns arbetsgivarenhet, att det uppkommit en 
tvist som berörde det ämne vi skriver om. Hon erbjöd oss att sitta med i 
tvistförhandlingen, ett erbjudande vi omöjligt kunde tacka nej till. 
Arbetsgivaren representerades av Anna Lind och av oss två som bisittare. Den 
fackliga sidan, Kommunal i det här fallet, representerades av en ombudsman 
och en förtroendevald ordförande. Det bör påpekas att arbetstagarna i tvisten 
inte berörs av det politiska beslutet och att nedanstående exempel endast syftar 
till att belysa hur Karlstads kommun väljer att lösa turordningsproblematiken.  
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Tvisten handlade om två kokerskor vid en skolbespisning. Den 
ena av dem, vi kan kalla henne Eva, har varit anställd som 
kokerska inom kommunen i ca 10 år. Den andra kokerskan, som 
vi kan kalla Lena, har nyligen tillträtt sin tjänst som kokerska vid 
samma skolbespisning som Eva. Båda har likvärdig utbildning och 
en deltidsanställning på 50 %. På arbetsstället har en möjlighet för 
en av dem att gå upp till en tjänstgörningsgrad på 90 % 
uppkommit. Eva, som har en betydligt längre anställningstid än 
Lena, har tidigare anmält intresse till att gå upp i tid. Hon har 
passerat femtioårsåldern och vill gärna arbeta mer medan hon vill 
och orkar. Tvisten uppkom med anledning av att arbetsgivaren 
istället erbjudit Lena tjänsten. Eva kände sig då orättvist 
behandlad, och som plåster på såren erbjöd arbetsgivaren henne 
en tjänst på 75 % vid en annan skolbespisning. Eva tackade nej till 
tjänsten, med anledning av att hon enbart var intresserad av en 
tjänstgöringsgrad på minst 90%. Representanterna för den fackliga 
sidan lät meddela att Kommunal kommer att ta tvisten till 
domstol om parterna inte kommer överens. Anna Lind menade 
att det nog vore intressant få saken prövad, men att det bästa för 
alla parter vore att hitta en annan lösning, genom att barn- och 
ungdomsförvaltningen i planeringen inför nästa termin försöker 
ordna så att Eva också kan gå upp i tid. Parterna kom överens om 
att de låter tvisten ligga till dess att arbetsgivaren hittat en tjänst åt 
Eva. Då tas förhandlingen upp och i protokollet kommer det stå 
att parterna enats om att Eva får en ny tjänst.  
 

4.3 Det privata vårdföretaget 
Som tidigare nämnts i bakgrunden, har den allt mer hårdnande konkurrensen 
mellan företagen frambringat ett behov av flexibel personal för att hålla nere 
personalkostnaderna. Privata arbetsgivare bedriver verksamheter med ett 
vinstintresse, vilket gör att de hela tiden utgår från verksamhetens behov. De 
ser det sällan som sin uppgift att minska deltidsarbetslösheten. Inte heller 
Kooperationens förhandlingsorganisation (KFO), som är en 
förhandlingsorganisation som träffar kollektivavtal med fackliga organisationer 
för sina medlemmars räkning, anser att det är deras uppgift att öka de 
anställdas tjänstgörningsgrad. Deltidsarbetslöshet är helt enkelt inte en 
prioriterad fråga inom verksamhetsområdet. Med verksamheten satt i fokus 
blir det istället nära relaterade frågor som jämställdhet, framtida 
kompetensförsörjning och arbetsmiljö som ges mer utrymme i diskussionerna 
mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. 77 Att problematiken kring 

 
 
77 Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsrapport 2004:3, s. 4 f. 
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personalrekrytering och kompetensförsörjning har klara samband med 
deltidsarbetslöshet uppmärksammas inte, enligt en kartläggning 
Arbetslivsinstitutet gjort av lokala projekt för att minska deltidsarbetslösheten 
inom vård och omsorg.78   

4.3.1 Intervjuresultat 
På den privata sidan intervjuade vi vid det ena tillfället en enhetschef och en 
verksamhetsledare för ett större äldreboende som även hade hemtjänst. Vid ett 
annat tillfälle intervjuade vi en enhetschef för en nystartad 
hemtjänstverksamhet. Enhetschefen för den sistnämnda verksamheten ville 
inte att vi skulle spela in henne på band. Därför kommer vi nedan enbart att 
citera de två intervjupersonerna som är knutna till den förstnämnda 
verksamheten.  
 
Vi började liksom vid intervjuerna med de kommunala enhetscheferna att 
ställa frågor kring hur de försöker tillgodose deltidsarbetandes önskemål om 
högre sysselsättningsgrad. Enhetschefen och verksamhetsledaren för 
verksamhet C svarade; ”som vi har det nu så har vi ett behovsbaserat 
önskeschema, och det betyder ju då att vi har ju ett visst antal timmer på 
gruppen. Är det så att någon vill vara ledig, så har ju någon annan möjlighet att 
plocke på sej timmer”. De förklarade att det finns en timbank som ger 
utrymme för arbetstagarna att arbeta mer eller mindre. Det finns även alltid 
s.k. ”lufttid” som ingen är schemalagd på, vilket gör det fritt fram för den som 
känner att de vill har mer timmar att utöka sin arbetstid. Det är helt enkelt upp 
till arbetsgruppen, att inom ramen för schemat och timbanken, fördela de 
timmar som finns. Enhetschefen D, verksamhetsledaren för den nystartade 
hemtjänstverksamheten, förklarade att personalen tillsammans planerar 
verksamheten och hur schemat skall se ut. Hon har tagit över personal från 
kommunen som har heltid, vilket gjorde att vi frågade om det var svårt att 
planera scheman under de förutsättningarna. Hon upplevde inga svårigheter i 
nuläget med att få schemat att gå ihop. Det finns att göra än så länge, menade 
hon.  
 
Vi gick vidare till att undersöka hur situationen såg ut kring anmälningar från 
arbetstagare om att de vill ha en högre sysselsättningsgrad. Enhetschefen och 
verksamhetsledaren för verksamhet C svarade att; ”det händer då och då att de 
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gör de´. Det har vi då i som regler lite svårt att ge mer procent då”. Båda 
enhetscheferna uppgav att det är verksamhetens behov som styr helt och 
hållet. De menar att heltid eftersträvas men att det är en svår uppgift. 
Anställningar sker efter verksamhetens behov, där behovet av arbetskraft är 
störst när de gamla skall upp på morgonen och när de skall lägga sig på 
kvällen. Det leder till att många anställs på deltid. Enhetschefen D svarade att 
om det finns intresse om högre sysselsättningsgrad, kommer arbetstagare in 
och meddelar det. På båda enheterna är omständigheterna kring anmälningar 
informella. De vet vilka som är intresserade och meddelar om någon möjlighet 
för dem att arbeta mer dyker upp. Enhetschefen på verksamhet C gjorde en 
bedömning om att antalet anmälningar på deras enhet uppgick till cirka ett par 
till tre i stycken kvartalet. Enhetschefen och verksamhetsledaren för 
verksamhet C, underströk att det inte fanns någon större efterfrågan av ökad 
sysselsättningsgrad för deltidsarbetande; ”Sen har vi ju då, på just den här 
arbetsplatsen, rätt så mycket äldre personal som inte vill överhuvudtaget ha 
mer än vad dom har. Vi står inte så mycket inför detta, utan de är rätt nöjda 
med sina deltider”. Vi undrade vidare hur de kommer att hantera den yngre 
generationen som är på väg in i arbetslivet, som i större utsträckning vill arbeta 
heltid för att kunna försörja sig på sin lön. ”Då stannar det vid ett annat 
problem utan tvekan, för det har vi inte så vi kan erbjuda”, menade 
enhetschefen på verksamhet C. Enhetschef D återkom till schemaläggningen 
och personalens fria händer att skapa mer sysselsättningen åt dem som vill. 
 
Ett sätt att tillfälligt tillgodose deltidsarbetandes önskemål om en högre 
sysselsättningsgrad, är att erbjuda arbetstagare ett vikariat utöver deras 
ordinarie arbetstid. Hanteringen av turordning mellan flera arbetstagare som 
anmält sin önskan om ökad sysselsättningsgrad, skiljde sig då åt mellan 
verksamheterna. Enhetschef C skulle välja den arbetstagaren som arbetat 
längst. Medan Enhetschef D för den mindre verksamheten skulle välja att ge 
båda arbetstagarna lite mer tid, istället för att ge en arbetstagare full tid. Ingen 
av verksamheterna skulle ställa kvalifikationskrav på arbetstagare som söker 
ökad sysselsättningsgrad, då arbetstagarna redan kan arbetsuppgifterna.  
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4.4 Sveriges Kommunalarbetareförbund  
Kommunal är fackförbundet som sluter kollektivavtal för undersköterskor och 
vårdbiträden, både mot Sveriges Kommuner och Landsting och privata 
företag. Inom Kommunal har man länge kämpat för rätten till heltidsarbete. 
Man anser att det är dålig planering och personalpolitik att bara avlöna 
personal precis när det finns ett behov av arbetskraft och när det plötsligt 
behövs ersättare för någon annan. De ser hellre att man räknar ut ett 
genomsnittligt behov av arbetskraft och vikarier, och sedan anställer 
tillsvidareanställda på heltid för att täcka det behovet.79 Vi träffade Lotta 
Karlsson som är ordförande för Kommunal i Karlstad, för att ta del av fackets 
syn på och påverkan kring företrädesrätten för de deltidsarbetande inom 
Kommunals avtalsområde. Under intervjun var vi noga med att hela tiden 
hålla isär hur det ser ut på det privata, respektive det kommunala området.  

4.4.1 Intervjuresultat 
Vi började med att ta reda på hur mycket information facket får från 
arbetsgivarna kring hur situationen med deltidsarbetande ser ut och utvecklas. 
Lotta förklarade att det på den kommunala sidan finns ett politiskt beslut, så 
där finns inget behov av information så länge situationen se ut som den gör 
idag. På den privata sidan å andra sidan är det inte ordnat på det sättet. Lotta 
svarade att ”den information vi får är i samband med löneförhandling, där 
man ser sysselsättningsgraden… men någon information får vi inte”. Vi gick 
sedan vidare till frågan om de informerar sina medlemmar om deras 
företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad. ”Ja det gör vi, det står redan på 
deras anställningsavtal”. Lotta menade vidare att har man på den privata sidan 
lyckats påverka arbetsgivarna att försöka tillgodose önskemål om ökad 
sysselsättning bland dem som anmält intresse, innan de tar in timvikarier. När 
det gäller en permanent höjning av sysselsättningsgraden har man försökt lösa 
det genom att någon som jobbar dagtid kommer in på natten, eller tvärt om. 
Men hon var noga med att påpeka att det tar tid att få arbetsgivarna att vara 
med på ”tänket” och att omständigheter med många chefsbyten gjort det 
svårare att påverka. Lotta tog även upp att de försöker påverka arbetsgivarna 
när de ser att anställda har en märklig sysselsättningsgrad; ”När vi ser att det 
finns anställda med en konstig sysselsättningsgrad… så tar jag kontakt med 
arbetsgivaren och frågar varför man inte fått heltid”. Men det är ibland 
svårjobbat menar hon vidare; ”De har ju en verksamhet med vinstsyfte, så de 

 
 
79 Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsrapport 2004:3, s. 7. 
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försöker ju hålla det så tajt som det går. Vi kan inte göra mer än att ta kontakt 
med arbetsgivaren och fråga varför en viss person inte har högre 
sysselsättningsgrad, eftersom det inte finns reglerat någonstans. När någon har 
drabbats av en sänkning av sin sysselsättningsgrad, så har vi ju möjlighet att gå 
förhandlingsvägen.” . Lotta upplevde också att det är svårare att komma in 
som fackligt ombud i den privata världen i jämförelse med den kommunala. 
”Vissa saker får inte de lokala cheferna förhandla eller prata om, utan då måste 
man upp, då finns dom kanske i Stockholm… då blir det svårare att driva dom 
frågorna”.  
 
Det råder även skillnader mellan den kommunala och den privata sidan när det 
gäller kollektivavtalen. ”Lokala kollektivavtal inom den privata världen 
förekommer väldigt sällan, det är inom den kommunala världen”. Slutligen 
frågade vi om hur hon ansåg att deltidsfrågan skall lösas. ”Svårt att säga vad 
som är bäst, genom lag eller kollektivavtal. Det är så många frågeställningar, så 
det är svårt att säga att lag eller kollektivavtal är bäst.” Lotta menar att det 
finns mycket kvar att göra, och då särskilt på den privata sidan där hon gör 
bedömningen att arbetsgivarna inte anstränger sig tillräckligt för att skapa 
förutsättningar för att deltidsarbetande skall få möjlighet att permanent höja 
sin sysselsättningsgrad. 
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5 Rättslig analys av empiri 
Nedan analyseras det empiriska resultatet mot bakgrund av den rättsdogmatiska 
analysen80. Kapitlet avslutas med en jämförande analys av den praktiska tillämpningen hos 
Karlstads kommun och det privata vårdföretaget. 
 
5.1 Analys av den praktiska tillämpningen 

5.1.1 Karlstads kommun 
Enligt det första kriteriet i 25 a § LAS skall arbetsgivarens behov av arbetskraft 
tillgodoses genom att arbetstagaren som anmält intresse om ökad 
sysselsättningsgrad går upp i tid. I Karlstads kommun har man genom det 
politiska beslutet infört ett system som ser till det totala arbetskraftsbehovet. 
Tanken är att de heltidsanställda på ett smart sätt skall nyttjas så att behovet av 
vikarier minimeras, och så att mertid och övertid inte behöver tas ut. 
Enhetscheferna i våra intervjuer upplever ändå att det under vissa tider på 
dygnet finns en överkapacitet bland personalen. Vi kan därför utan tvekan 
konstatera att Karlstads kommun gått bra mycket längre än vad lagen kräver i 
tillmötesgåendet av sin personals önskemål om högre sysselsättningsgrad.  
 
Eftersom att alla tillsvidareanställda som vill har möjlighet att arbeta mer, 
behövs ingen turordning mellan arbetstagarna när det gäller vem som har rätt 
att utöka sin sysselsättningsgrad. Arbetsgivarna på enheterna ansåg sig heller 
inte behöva göra en bedömning av om arbetstagarna har tillräckliga 
kvalifikationer, eftersom alla arbetstagare har samma arbetsuppgifter. Dock 
finns en tidsram på sex månader som avgör när en arbetstagare får gå upp i tid. 
Den finns till för att arbetsgivaren skall ges en möjlighet att planera 
verksamheten och anpassa den efter att en eller flera arbetstagare går upp eller 
ner i tid. Intressant är att enhetschefens rätt att organisera, leda och fördela 
arbetet alltså påverkas av arbetstagarnas sysselsättningsgrad istället för tvärt 
om. Lyckas enhetschefen med att finna en möjlighet för en arbetstagare att 
utöka sin arbetstid i förtid, d.v.s. innan sex månader löpt ut, väcks vidare 
frågan kring hur enhetschefen skall utse den som först får gå upp i tid. En 
rättviseprincip, som också tillämpas av en av de kommunala enhetscheferna, 
vore att den som gör en anmälan först också blir den som får gå upp i tid 
först. Dock lyder turordningsreglerna enligt LAS annorlunda. Som nämnts 
tidigare har den arbetstagare med längst anställningstid företräde framför en 
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arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid är det den 
äldsta av dem som står först i turordningen. Enligt kommentarerna till AB05 
ges å andra sidan utrymme för arbetsgivaren att tillämpa rekryteringsprinciper 
vid avgörandet av vilken arbetstagare som skall ges förtur till högre 
sysselsättningsgrad. I fallet med kokerskorna har arbetsgivaren avvikit från de 
bestämmelser som finns enligt LAS. Arbetsgivaren har tillämpat sedvanliga 
rekryteringsprinciper, vilka givit arbetsgivaren möjlighet att fritt välja mellan 
arbetstagarna så länge beslutet ej verkat diskriminerande. Hittills har inget 
liknande fall prövats i domstol. Varken Kommunal eller Karlstads kommun 
vet hur AD skulle döma i frågan. Det är för det första inte säkert att 
kollektivavtalet alltid går före lagen. Om det skett förändringar i lagen och 
parterna i kollektivavtalsförhandlingarna inte övervägt de nya bestämmelserna 
i lagen, kan det enligt vår mening finnas anledning för AD att hävda att avtalet 
inte är anpassat efter de nya förutsättningarna i LAS. Om AD trots allt skulle 
komma fram till att kollektivavtalet gäller framför lagen, har de fortfarande att 
ta ställning till hur avtalets innehåll skall tolkas.  
 
De kommentarer som finns till AB05, som både facket och Karlstads kommun 
tar hjälp av, är författade av Svenska Kommunförbundet och utgör alltså 
arbetsgivarpartens ensidiga tolkning av avtalet. Dock använder sig som sagt även 
facket av kommentarerna, och kommentarerna har onekligen haft en påverkan 
på den praxis och sedvänja som utvecklats vid tillämpning och tolkning av 
avtalet. Dessa kommer därför troligtvis spela roll om AD vid en prövning skall 
försöka bestämma den gemensamma tolkningen av kollektivavtalet. Den 
gemensamma partsavsikten väger, som nämnts tidigare, tyngst i ett mål som 
rör tolkning av kollektivavtal i AD. Om partsavsikten inte går att styrka 
kommer AD att gå på den direkta ordalydelsen i avtalet. I AB05 finns i den 5 § 
ingen lydelse innehållande termen rekryteringsprincip, eller någon annan 
lydelse som skulle kunna tolkas som att arbetsgivaren fritt kan välja mellan 
arbetstagarna. Med utgångspunkt i avtalets ordalydelse menar vi därför att LAS 
regler kring turordning blir tillämpliga. Skulle AD inte finna vägledning i 
formuleringen i kollektivavtalet, kan AD tillämpa tolkningsregeln; att ”det 
åligger den part som velat få till stånd en ändring av innehållet i avtalet att 
upplysa motparten om sin egen uppfattning om bestämmelsens innebörd”. 
Om facket tar strid mot att arbetsgivaren gör en prövning utifrån sedvanliga 
rekryteringsprinciper, och samtidigt är medvetna om att kommenterarna som 
arbetsgivarsidan författat innehåller en tolkning som ger arbetsgivaren rätt att 
tillämpa rekryteringsprinciper, skulle man kunna hävda att det är upp till facket 
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att förtydliga att det inte skall tillämpas rekryteringsprinciper när det gäller 
deltidsarbetandes företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad, utan att 
turordningsreglerna i LAS skall gälla. Ännu har inte bestämmelsen medfört 
några allvarliga konsekvenser. Praxis vid tvisteförhandlingar har blivit att 
parterna försökt undvika att ta frågan till domstol och istället lösa frågan vid 
förhandlingsbordet. Så löses ju även traditionellt sett de flesta 
tvisteförhandlingar. Arbetsgivarens generösa agerande i fallet med kokerskorna 
skulle kunna tolkas som att denne är osäker på vem som har rätt, eller rent av 
känner på sig att agerandet varit fel att de kommer att förlora i domstol.  
 
Relevant i sammanhanget är även tolkning av vad som menas med arbetsställe 
enligt AB05. Enligt vår tolkning ligger det närmast att hävda att arbetsstället i 
fallet med kokerskorna är den skolbespisning där kokerskorna arbetar. Den 
utgör en del av en organisatorisk enhet som leds av en arbetsledare. Dock 
menade facket i förhandlingen att det inte alltid är helt enkelt att fastställa 
arbetsstället. I vissa fall ligger flera enheter i nära anslutning till varandra. En 
av de enhetschefer vi intervjuade vid ett äldreboende, talade om att hon 
samarbetade med närliggande äldreboenden vid omplacering av arbetstagare. 
Även i fallet med kokerskorna försökte arbetsgivaren, i det fallet barn- och 
ungdomsförvaltningen, att finna en tjänst på ett annat arbetsställe. Vi vill mena 
att man i sådana fall genom praxis eller sedvänja byggt upp en definition av 
arbetsställe. Det har blivit naturligt för arbetsgivaren att anstränga sig för att 
hitta möjligheter även utanför den enhet som arbetstagaren är sysselsatt. 
Kanske kan det tolkas som att arbetstagaren kan förvänta sig att sådana 
ansträngningar görs även i framtiden. I en domstolsprövning där AD får i 
uppgift att tolka arbetsställe, är det enligt vårt antagande inte helt omöjligt att 
det förfarande som enhetscheferna hittills tillämpat påverkar AD:s tolkning av 
vad som utgör driftsenheten eller arbetsstället.  
 
5.1.1.1 Analys av det politiska beslutet 
När en arbetstagare på ett äldreboende i Karlstads kommun gör en 
överenskommelse med arbetsgivaren om att ändra sin sysselsättningsgrad, sägs 
avtalet upp för omreglering. Det ingår inte i arbetsgivarens arbetsledningsrätt 
att ensidigt göra sådana ändringar. Men frågan är hur det politiska beslutet 
skall tolkas. Kan arbetsgivaren ensidigt dra tillbaka arbetstagarnas förmån att 
fritt välja sysselsättningsgrad? Eller rör det sig även i detta fall om en 
uppsägning för omreglering? En förutsättning för att arbetsgivaren i det här 
fallet ensidigt skall kunna dra tillbaka förmånen, är att denne inte har några 
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åtaganden gentemot arbetstagarna i det personliga avtalet eller gentemot facket 
i kollektivavtalet. Som nämnts tidigare har Kommunal varit delaktiga i 
projektet som senare permanentades. Dock träffades inga överenskommelser i 
något kollektivavtal. Däremot vill vi hävda att Karlstads kommun, i och med 
att de samarbetat med facket, ändå har åtaganden gentemot dem om de skulle 
dra tillbaka beslutet. Det som protokollförts är i det här avseendet väldigt 
intressant, eftersom överenskommelser i protokoll uppfyller formkravet som 
ställs på kollektivavtal.  Om Karlstads kommun har åtaganden gentemot 
Kommunal kan de inte ensidigt dra tillbaka beslutet, utan att beakta vad som 
regleras enligt MBL.  
 
När det gäller diskussionen kring huruvida arbetsgivaren har några åtaganden 
gentemot arbetstagarnas personliga avtal, menar vi att det finns två aspekter att 
ta hänsyn. Dels hur länge arbetstagarna haft förmånen att välja 
sysselsättningsgrad, och dels hur tydlig arbetsgivaren varit att klargöra villkoren 
kring förmånen, d.v.s. om arbetsgivaren äger rätten att ensidigt dra tillbaka 
den.  Ju längre förmånen existerar desto mer självklar blir den för 
arbetstagarna. Någon som tillfälligt sänker sin sysselsättningsgrad förutsätter 
att det när som helst finns en möjlighet att öka den igen. Vi drar slutsatsen att 
beslutet som ger så stora konsekvenser för arbetstagarnas anställningsvillkor, 
och som är så pass förankrat bland de berörda arbetstagarna, inte ensidigt kan 
dras tillbaka. Enligt vår uppfattning har inte heller Karlstads kommun tydligt 
klargjort villkoren kring förmånen. Dock är nog de flesta arbetstagare 
medvetna om att ett nytt politiskt beslut kan fattas. Sammanfattningsvis menar 
vi att de rättsliga konsekvenserna av ett tillbakadragande av förmånen är svåra 
att överblicka. 

5.1.2 Det privata vårdföretaget 
På det privata företaget är det verksamheten som styr, vilket innebär att de enbart 
anställer efter behov. Eftersom behovet varierar under dygnet krävs det att 
arbetsstyrkan är flexibel, vilket i sin tur innebär att personal anställs på deltid. 
Enligt gällande rätt har inte en deltidsarbetande arbetstagare förtur till högre 
sysselsättningsgrad, om arbetskraftsbehovet uppstår under den del av dygnet 
som arbetstagaren redan arbetar. I vården dyker ofta behovet av arbetskraft 
upp under mornar eller kvällar, tider på dygnet som de flesta redan är 
sysselsatta. Det gör det svårt för deltidsarbetande att utöka sin arbetstid. 
Eftersom att det privata företaget strävar efter att hålla verksamheten så tajt 
som möjligt, håller de sig precis inom ramen för vad som krävs av dem enligt 
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gällande rätt, när det gäller att tillgodose deltidsanställdas önskemål om en 
högre sysselsättningsgrad. Arbetsgivaren är enligt gällande rätt inte skyldig att 
organisera om sin verksamhet, eller att ge deltidsarbetande en utökad arbetstid 
utan att det finns något reellt behov av arbetskraft.  
 
Utöver vad de har att rätta sig efter enligt LAS, görs på det privata företaget 
alltså få ansträngningar för att tillgodose anställdas önskemål om en ökad 
sysselsättningsgrad. Dock finns det en reglering i kollektivavtalet som säger att 
arbetsgivaren skall eftersträva att deltidsarbetande skall erbjudas arbete som 
omfattar ett genomsnitt på 20 timmar per vecka. Dessutom bör arbetsgivaren 
när ett behov av vikarie uppstår, i första hand undersöka om behovet av 
vikarie kan lösas genom att deltidsarbetande arbetstagare med erforderliga 
kvalifikationer ges utökad arbetstid. Lydelsen berör endast vikariat, men det är 
ändå intressant att göra en jämförelse med lagen, som enligt 25 a § LAS ger 
deltidsarbetande företrädesrätt. ”Bör” har en mycket svagare innebörd än 
”rätt”, som ligger närmare vad i lagen annars brukar benämnas som skall. 
Lagen är alltså avsevärt strängare mot arbetsgivaren än kollektivavtalet i det 
här fallet. Den mer fria lydelsen i kollektivavtalet återspeglas vidare i det 
förfaringssätt kring deltidsarbetandes företräde hos det privata företaget. Det 
finns inget regelrätt system, utan det hela sker mera informellt i samarbete 
mellan enhetschefen och de arbetstagare som är intresserade av att arbeta 
mera. På företaget finns även ett system med en timbank som ger 
arbetstagarna möjlighet att variera sin arbetstid med ett visst antal timmar 
under en schemaperiod. Men systemet kan knappast räknas som en höjning av 
sysselsättningsgraden på lång sikt. Det ger arbetstagarna vissa möjligheter men 
garanterar inte mer arbetstid.  
 
De enheter på den privata sidan som varit föremål för vår undersökning, utgör 
enligt vår tolkning enligt definitionen i LAS var för sig en driftsenhet. Den 
företrädesrätt som de deltidsarbetande har till högre sysselsättningsgrad, 
sträcker sig alltså till den arbetsplats, den enhet, där de är anställda. På båda 
enheterna är antalet anmälningar till högre sysselsättningsgrad få. 
Intervjuresultatet visar att det dels kan bero på en omedvetenhet bland 
arbetstagarna om sin företrädesrätt. Ingen av de privata enhetscheferna 
informerar sina arbetstagare om deras företrädesrätt. Enligt gällande rätt har 
de ingen skyldighet att aktivt informera sina arbetstagare, som de har när 
någon har företrädesrätt till återanställning. Dock uppgav Lotta Karlsson på 
Kommunal att det på det privata företaget, i de anställdas anställningsavtal 
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finns information om deras företrädes rätt enligt 25 a § LAS. Hon uppgav 
även att de på den fackliga sidan informerar sina medlemmar om deras 
rättigheter. En annan anledning till att det gjorts få anmälningar kan vara att 
det i flera fall inte finns önskemål om en utökad arbetstid. Ytterligare en 
anledning till att görs så få anmälningar, kan vara att arbetstagarna vet om att 
det är svårt för arbetsgivaren att ge dem mer tid och att de därför inte gör sig 
besväret.  
 
Mellan facket och arbetsgivaren verkar det vidare som om dialogen kring 
problematiken är ljummen. Det bedrivs inget generellt arbete med att höja 
sysselsättningsgraden för de deltidsarbetslösa på det privata företaget. Facket 
får heller ingen information om den generella utveckling, utan frågan lyfts 
istället vid förhandlingar kring enskilda individer i löneförhandlingar eller om 
någon är missnöjd med sin sysselsättningsgrad. Här ser vi en brist gentemot 
vad som är angivet i deltidsdirektivet, där det står ”att de organisationer som 
representerar arbetstagarna skall på lämpligt sätt hållas informerade om 
deltidsarbete inom företaget”. Vi anser att det vore lämpligt att facket ges en 
helhetsbild av hur stor deltidsarbetslösheten är på arbetsplatsen och en 
generell bild av hur utvecklingen kring deltidsarbete ser ut, så att de kan 
påverka på en bredare front. Den möjligheten, till en mer övergripande 
samverkan med arbetsgivaren, har de inte idag. Men vad som egentligen menas 
med lämpligt enligt direktivet är svårt att avgöra. 
 
I bedömningen av om arbetstagarna hade tillräckliga kvalifikationer gjorde 
ingen av enheterna skillnad mellan undersköterskor och vårdbiträden. De 
ansåg att båda kategorierna var lika kvalificerade att utföra arbetsuppgifterna 
på arbetsplatsen. Om möjlighet att gå upp i tid uppstod var det på den ena 
enheten den arbetstagare med längst anställningstid som hade förtur till högre 
sysselsättningsgrad. Den tillämpningen går helt i linje med de turordningsregler 
som finns enligt gällande rätt. Arbetstagare med längst anställningstid går först, 
vid lika anställningstid går äldst arbetstagare före.  Den andra enhetschefen 
skulle, i de fall fler arbetstagare anmält intresse, låta flera gå upp lite i tid var. 
En sådan lösning är rätt intressant att diskutera. Är det så att den arbetstagare 
som anmält intresse, och som har längst anställningstid, har förtursrätt till att 
fylla arbetsgivarens arbetskraftsbehov så långt det är möjligt, dock högst till 
dess att arbetstagaren nått en heltidssysselsättning? Enligt vår bedömning har 
arbetstagaren i detta fall enligt gällande rätt förtur så länge denne inte nått 
heltid, och kan därmed hävda sin företrädesrätt till dess att arbetskraftsbehovet 
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är fyllt. En sådan tillämpning, som beskrevs ovan, är alltså inte tillåten enligt 
gällande rätt om det inte avtalats om annat i kollektivavtal. I det kollektivavtal 
som det privata vårdföretaget är anslutet finns ingen reglering som utrymme 
för en sådan lösning av turordningen. 
 
5.2 Jämförande analys   
Vårdverksamheten som bedrivs av Karlstads kommun och av entreprenörerna 
på kommunens uppdrag är den samma. Det som skiljer sig är de villkor under 
vilka personalen arbetar. På den privata sidan ligger verksamheten i fokus, 
medan kommunen vid sidan av verksamheten även prioriterar de anställdas 
möjlighet att fritt välja sysselsättningsgrad. Även strategin för att täcka 
arbetskraftsbehovet skiljer sig. Medan Karlstads kommun valt att göra en 
övergripande bedömning av det sammanlagda arbetskraftsbehovet, har det 
privata företaget använt sig av kortsiktiga lösningar där man valt att anställa 
personal vid behov. Lagen inskränker inte rätten för arbetsgivaren, att 
organisera verksamheten så som arbetsgivaren finner lämpligast. Dock ger 32 
§ i MBL facket möjlighet att träffa kollektivavtal som rör ”verksamhetens 
bedrivande i övrigt”. Vidare finns det, som nämnts tidigare, vissa 
bestämmelser enligt LAS kring hur arbetsgivaren skall täcka ett 
arbetskraftsbehov som uppkommer. På den kommunala sidan uppstår endast i 
undantagsfall ett behov av arbetskraft, och frågan kring turordning aktualiseras 
därför inte i fråga om vem som har rätt att gå upp i tid. Turordningsfrågan blir 
dock aktuell om någon arbetstagare kan ges möjlighet att gå upp i tid innan sex 
månader passerat, från dess att arbetstagaren anmält intresse om att öka sin 
sysselsättningsgrad. Medan turordningsreglerna följer LAS reglering på den 
privata sidan, med undantag vid tillsättning av vikarie, finns det på den 
kommunala sidan istället en reglering enligt kommentarerna i AB05 som säger 
att arbetsgivaren skall tillämpa allmänna rekryteringsprinciper. Frågan om det 
är ett rättmätigt förfaringssätt från arbetsgivarens sida har redan diskuterats 
och lämnas därför därhän.81

 
Begreppet tillräckliga kvalifikationer får föga betydelse i sammanhanget. 
Varken den kommunala eller den privata vårdverksamheten gjorde någon 
skillnad mellan undersköterskorna eller vårdbiträdena. Båda kategorier ansågs 
kunna utföra arbetsuppgifterna. Tolkningen av driftsenhet, eller arbetsställe 
som det heter i AB05, kan vidare göras på samma sätt på den kommunala 

 
 
81 Se avsnitt 5.1.1.  
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respektive den privata sidan. Dock har det betydelse att Karlstads kommun 
bedriver vårdverksamhet i en större omfattning i Karlstad och har därför 
större möjligheter att omplacera sin personal. Inom kommunen görs ofta 
ansträngningar för att finna gemensamma lösningar med kringliggande 
enheter. 
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6 Diskussion 
Nedan avser vi att redogöra för hur vi anser att arbetsrätten bör utformas när det gäller 
deltidsarbetandes företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad. Skall företrädesrätten regleras 
hårdare i lagen, eller skall det vara upp till arbetsmarknadens parter att lösa 
problematiken? 
   
Enligt vår mening är deltidsarbetandes företrädesrätt relativt tydlig enligt 
gällande rätt. En anmälan skall göras, ett arbetskraftsbehov skall täckas och 
arbetstagaren skall ha tillräckliga kvalifikationer för den nya tjänsten. I de allra 
flesta fall borde det vara enkelt för arbetsgivaren att tillämpa denna reglering 
på ett korrekt sätt. Det som kan vara svårt att avgöra, är hur tillräckliga 
kvalifikationer skall tolkas och hur långt arbetsgivaren är skyldig att sträcka sig 
i sina ansträngningar för att bereda arbetstagaren möjlighet att utföra nya 
arbetsuppgifter. Vi ser en poäng i att tillräckliga kvalifikationer har ett stort 
användningsområde och att det är arbetsgivaren som sätter upp 
kvalifikationskraven, eftersom arbetsgivaren måste ges möjlighet att värna om 
företagets drift. Dock menar vi inte att arbetsgivaren skall kunna utforma 
kravspecifikationen på ett godtyckligt sätt, utan att kraven ställs i proportion 
till arbetsuppgifterna. Ett sådant förfarande skulle medföra att arbetstagare på 
ett otillbörligt riskerar att sätt falla utanför sin rätt. Hur skall då begreppet 
tillräckliga kvalifikationer hanteras? Vi ser varken en snävare tolkning av 
begreppet tillräckliga kvalifikationer till arbetstagarens fördel, eller en vidare 
tolkning till arbetstagarens nackdel, som den rätta vägen att gå. Vi anser heller 
inte att en närmare definition av tillräckliga kvalifikationer i lagen är 
nödvändig, eftersom praxis redan idag på ett lämpligt och anpassningsbart sätt 
leder vägen för hur begreppet skall tolkas. Vidare bör det enligt vår mening i 
stor utsträckning vara upp till arbetsmarknadens parter att komma överens i 
tolkningsfrågan, samt avgöra hur långt arbetsgivarens skyldighet att ge 
arbetstagaren utbildning och upplärning sträcker sig. Det förutsätter att facket 
har tillräcklig insyn i verksamheten, en möjlighet MBL:s nuvarande utformning 
redan ger. 
 
I introduktionen till empiri i rättsvetenskapen tog vi upp att empiriskt material 
kan tjäna ett syfte i undersökningar av hur gällande rätt ser ut i faktisk mening. 
Resultatet av våra empiriska undersökningar ger en fingervisning om i vilken 
utsträckning 25 a § LAS används och hur paragrafens reella funktion och 
tillämpning ser ut. En funktionsanalys av den praktiska tillämpningen hos 
Karlstads kommun, visar att deltidsarbetandes företrädesrätt enligt gällande 
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rätt inte längre fyller någon funktion. Det politiska beslutet har redan till fullo 
åstadkommit vad som eftersträvas enligt lagstiftar viljan bakom 25 a § LAS. En 
funktionsanalys av den praktiska tillämpningen på den privata sidan, visar på 
en omedvetenhet bland såväl arbetsgivare som arbetstagare om 
deltidsarbetandes företrädesrätt. Ett sätt för att komma till rätta med det, 
skulle kunna vara att ställa högre krav på arbetsgivarna att informera de 
arbetstagare som anställts på deltid om deras företrädesrätt, på samma sätt 
som arbetsgivaren idag är skyldig att informera arbetstagare, som sagts upp 
p.g.a. arbetsbrist, om deras återanställningsrätt. Vi tror att en ökad 
medvetenhet kring företrädesrätten skulle ha en normerande effekt på 
arbetsmarknaden. Om arbetstagare ställer högre krav och utnyttjar sin 
företrädesrätt, samtidigt som arbetsgivarens ges en informationsplikt, skulle 
problemet med deltidsarbetslöshet uppmärksammas på ett helt annat sätt. 
Dock tror vi inte att förändringen skulle vara tillräcklig för att minska det 
ofrivilliga deltidsarbete. 25 a § i LAS är, enligt vår uppfattning, ett 
verkningslöst verktyg för att fullt ut komma tillrätta med problematiken. Så 
länge arbetsgivaren har rätt att organisera, leda och fördela arbete kan inte 
arbetsgivare tvingas att ge arbetstagare heltid när det inte finns något behov av 
arbetskraft. En stärkt företrädesrätt ger just bara en företrädesrätt till högre 
sysselsättningsgrad, inte en rättighet till heltidsanställning.  
 
Vår uppgift var att i diskussionen resonera kring förändringar i 
deltidsarbetandes företrädesrätt. Vi kom fram till att det trots ett 
medvetandegörande kring och en mer frekvent tillämpning av 25 a § i LAS, 
ändå krävs andra åtgärder om samhället vill komma till rätta med 
deltidsarbetslösheten. De förutsättningar som ges för en minskning av det 
ofrivilliga deltidsarbetet avgörs av vilken politik som bedrivs. Om politiker på 
nationell nivå driver frågan att alla skall ha rätt till heltid, som man gjort i 
Karlstads kommun, finns möjlighet att utöva påtryckningar på 
arbetsmarknadens parter för att lösa frågan. Vi anser att en sådan lösning är att 
föredra, då det öppnar upp för möjligheter att anpassa överenskommelserna 
efter skiftande förutsättningar på arbetsmarknaden. Skulle det inte fungera är 
en annan utväg att lagstifta om en stärkt rätt till heltid, exempelvis enligt det 
förslag som presenterades i Stärkt rätt till heltidsanställning82. Allt handlar i 
slutändan om en intresseavvägning mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas 

 
 
82 SOU 2005:105 
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behov, samt om hur långt samhället är berett att gå i syfte att minska 
deltidsarbetslösheten.  
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Intervjufrågor 
 

Enhetscheferna 
 
1. Vilka rutiner har ni för att tillgodose ett behov av arbetskraft när det 

uppstår? 
Syfte: Att undersöka om/hur rutinerna stämmer överens med gällande rätt.  

2. Bedriver ni ett generellt arbete i syfte att verka för att tillgodose 
arbetstagares önskemål om en ökad sysselsättningsgrad? Hur ser det 
arbetet i så fall ut? Finns det några exempel projekt som bedrivits i syfte 
att minska deltidsarbetslösheten på arbetsplatsen? 
Syfte: Att undersöka hur långt arbetsgivaren sträckt sig för att öka 
sysselsättningsgraden för de deltidsarbetslösa.  

3. Ungefär hur stor andel av de deltidsanställda har anmält intresse om att 
få en högre sysselsättningsgrad? Kan en uppskattning göras eller finns 
det någon form av statistik? 
Syfte: Att ge en aning om hur vanlig tillämpningen av 25 a § är. 

4. Vidtas åtgärder för att försöka att tillgodose dessa önskningar? Vilka är 
de i sådant fall? 
Syfte: Att ta reda på vilka konkreta åtgärder som vidtas, för att enskilda eller 
grupper av individer som gjort en anmälan om att de önskar att öka sin 
sysselsättningsgrad ska få sina önskningar uppfyllda.  

5. Om möjlighet att erbjuda arbetstagare högre sysselsättningsgrad 
uppkommer; Hur ser då turordningen ut? 
Syfte: Att undersöka om/hur arbetsgivaren tillämpar turordningsreglerna enligt 
gällande rätt. 

6. Hur gör ni bedömningen om personen som önskat högre 
sysselsättnings grad har tillräckliga kvalifikationer? 
Syfte: Att ta reda på hur arbetsgivaren tolkar innebörden av ”tillräckliga 
kvalifikationer”.  

7. Finns det regler eller en sedvänja inom företaget som säger att ni ska 
informera arbetstagare om deras företrädesrätt till högre 
sysselsättningsgrad göras? Hur informeras arbetstagarna i sådant fall? 
Syfte: Att undersöka om arbetsgivaren, trots att denne inte har någon skyldighet att 
informera arbetstagaren, ändå uppmärksammar arbetstagaren om dennes 
företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad.  

 
 



Bilaga 6 
 
 
 

 

8. Regleras deltidsarbete och/eller deltidsarbetandes företrädesrätt till 
högre sysselsättningsgrad i centrala och/eller lokala kollektivavtal? Hur 
i sådant fall? 

9. Finns muntliga överenskommelser? Vilka i sådant fall? 
10. Regleras deltidsarbete och/eller deltidsarbetandes företrädesrätt till 

högre sysselsättningsgrad i policys eller liknande? Hur i sådant fall? 
Syfte (fråga 8-10): Att utreda gällande rätt. 

11. Hålls facket informerade om hur situationen kring deltidsarbete ser ut 
och utvecklas inom företaget? Hur och i vilken utsträckning i sådant 
fall? 
Syfte: Att ta reda på om/hur arbetsgivaren tillämpar de regler som finns kring 
arbetsgivarens skyldighet att informera arbetstagarorganisationer om deltidsarbete på 
arbetsplatsen. 

12. Diskuteras deltidsarbetandes önskemål om högre sysselsättningsgrad 
med facket? Hur förs diskussionen i sådant fall? 
Syfte: Att få några ledtrådar kring hur parterna samverkar i syfte att komma till 
rätta med deltidsarbetslösheten. Diskuteras eventuella regleringar kring frågan i 
kollektivavtal eller andra metoder för att minska den?  

13. Varför tror ni att deltidsarbetslösheten inom vård och omsorg är så stor 
i jämförelse med andra yrkeskategorier? 
Syfte: Att ge oss en djupare förståelse för varför deltidsarbetslösheten är så stor inom 
vård och omsorg.  

14. Vad tror ni krävs för att man ska komma till rätta med problematiken? 
Hur ser ni på en starkare reglering i lag? Hur ser ni på en starkare 
reglering i kollektivavtal? 
Syfte: Att ta reda på vilka möjligheter och/eller begränsningar de som tillämpar 
gällande rätt ser när det gäller att komma till rätta med deltidsarbetslösheten. 
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Facket 
 

1. Hålls ni informerade om hur situationen kring deltidsarbete ser ut och 
utvecklas på företaget?  
Syfte: Att ta reda på om arbetsgivaren uppfyller sin skyldighet att informera 
arbetstagarorganisationen om deltidsarbetet på arbetsplatsen. 

2. Informerar ni era medlemmar om deras företrädesrätt till högre 
sysselsättningsgrad? 
Syfte: Att undersöka vilken roll facken tar när det gäller att informera 
arbetstagarna. 

3. Regleras deltidsarbete och/eller deltidsarbetandes företrädesrätt till 
högre sysselsättningsgrad i centrala och/eller lokala kollektivavtal? Hur 
i sådant fall? 

4. Finns muntliga överenskommelser? 
Syfte (fråga 3-4): Att utreda gällande rätt. 

5. Försöker ni att påverka arbetsgivaren att tillgodose av deltidsarbetandes 
önskemål om högre sysselsättningsgrad? Hur i sådant fall? 
Syfte: Syftet är att ta reda på hur parterna samverkar i frågan, och vilka eventuella 
krav facket ställer på arbetsgivaren när det gäller deltidsarbetandes önskemål om 
högre sysselsättningsgrad.  

6. Hur upplever ni arbetsgivarens ansträngningar för att tillgodose 
arbetstagarnas önskningar om högre sysselsättningsgrad? 
Syfte: Att ta reda på hur facket upplever arbetsgivarens ansträngningar för att öka 
sysselsättningsgraden bland de deltidsarbetslösa. 

7. Varför tror ni att deltidsarbetslösheten inom vård och omsorg är så stor 
i jämförelse med andra yrkeskategorier? 
Syfte: Att ge oss en djupare förståelse kring varför deltidsarbetslösheten är så stor 
inom vård och omsorg.  

8. Hur tycker ni att man ska komma till rätta med problematiken? Hur ser 
ni på en starkare reglering i lag? Hur ser ni på en starkare reglering i 
kollektivavtal? 
Syfte: Att ta reda på vilka möjligheter och/eller begränsningar de som tillämpar 
gällande rätt ser när det gäller att komma till rätta med deltidsarbetslösheten. 
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