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Sammanfattning 

Uppsatsen tar avstamp i undersökningen av ståndpunkter från LO, TCO och Svenskt 

Näringsliv kring lagen om anställningsskydd och kompetens i relation till dagens 

arbetsmarknad och arbetsbristsituationer på företag. Utifrån en bakgrund av globalisering, 

stegrad internationell konkurrens samt arbetsmarknadens ökade krav på kompetens och 

flexibilitet utmanas välfärdssystemet och den arbetsreglering som kännetecknat och format 

Sverige.  

Uppsatsen frågar sig vad de olika parterna LO, TCO och Svenskt Näringsliv lägger i 

begreppet kompetens när de pratar om LAS och denna lag tar hänsyn till kompetens vid 

uppsägningar på grund av arbetsbrist i företag och i så fall hur.  

Slutsatser är att parterna verkar ha särdeles olika syn på hur begreppet kompetens i relation till 

LAS skall definieras och tillämpas. LO och TCO rör sig bort från det kompetensbegrepp som 

belyser resultaten i studien och framtonar mer tillräckliga kvalifikationer och allmänna 

yrkeskunskaper. Svenskt Näringsliv begreppsliggör mer kompetens som något som kan sättas 

i relation till personliga egenskaper. Detta kan bero på att de representerar olika grupper på 

arbetsmarknaden och att man företräder olika intressen och kanske även olika ideologier. 

En annan slutsats är att LO och TCO tycker att lagen om anställningsskydd tar hänsyn till 

kompetens vid arbetsbristsituationer på företag genom turordningsreglernas tillräckliga 

kvalifikationer och branschanpassade avtal. Svenskt Näringsliv tycker däremot inte att lagen 

tar hänsyn till kompetens och att detta beror på att anställningstiden är kriteriet i turordningen 

istället för kompetens, som i sig inte täcks av tillräckliga kvalifikationer.  
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Begreppsutredning 

Genom Nationalencyklopedin (NE) har jag valt att definiera termer och begrepp som 

kompetens, anställning, visstidsanställning, anställningsskydd, driftinskränkning, flexibilitet, 

arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation. Jag har bland annat använt mig av NE 

för att denna funktion är granskad samt begreppsutredande på ett adekvat sätt. 

 En anställning är definierad som en avtalad rättighet för någon att mot betalning 

utgöra särskilda arbetsuppgifter för en arbetsgivare under en vanligen längre men 

också kortare tid. (ne.se) 

 En visstidsanställning/tidsbegränsad anställning är en anställning som avtalats för 

bestämd tid och är i vissa fall tillåten enligt lagen om anställningsskydd. (ne.se) 

 Anställningsskydd är en arbetstagares rättsliga skydd mot osaklig eller godtycklig 

uppsägning från arbetsgivarens sida och detta är vidare reglerat i lagen om 

anställningsskydd. (ne.se) 

 Driftinskränkning innebär att en arbetsgivare helt eller delvis lägger ned 

produktionen av vissa varor eller tjänster vid företaget. Driftinskränkning eller 

omorganisation av verksamheten är sakliga skäl för uppsägning enligt lagen om 

anställningsskydd (ne.se) 

 Flexibilitet är synonym för rörlighet och smidighet, i arbetsrätt kan detta också ses 

som en form av avreglering av arbetsmarknaden som syftar till att anpassa en 

organisation till en föränderlig omvärld. (Peterson, 2007 & ne.se) 

 Arbetstagarorganisation definieras som en fackförening eller en facklig organisation 

och är en sammanslutning av arbetstagare och som enligt sina stadgar ska ta tillvara 

medlemmarnas intressen i förhållande till arbetsgivaren. (ne.se) 

 Arbetsgivarorganisation eller arbetsgivarförening är en sammanslutning av 

arbetsgivare som tillvaratar sina medlemmars intressen i förhållande till arbetstagarna. 

(ne.se) 

Kompetens definieras i denna uppsats som en personlig kvalificering i förhållande till krav i 

en specifik situation. Häri ingår en individs bedömningar, förhållningssätt och förmåga att dra 

nytta av sina personliga förutsättningar i relation till just arbetsuppgifter och problem som kan 

uppkomma i relation till arbetet. (Illeris, 2006)  

Lagen om anställningsskydd har till syfte att reglera anställningsförhållandet mellan 

arbetstagaren och arbetsgivaren på ett sådant sätt att båda parters intresse tas i beaktning.  

Lagen om anställningsskydd förkortas vanligtvis till LAS. (Prop 1973:129) 

Ett kollektivavtal är enligt medbestämmandelagen, ett skriftligt avtal mellan en 

arbetsgivarorganisation eller en arbetsgivare och en arbetstagarorganisation och handlar om 

anställningsvillkor för arbetstagare samt om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Kollektivavtal hindrar arbetsgivare att anställa arbetstagare med sämre villkor än 

det som står i just det rådande kollektivavtalet. Något som kan nämnas är att kollektivavtal för 

arbetare och tjänstemän hålls åtskiljda i den privata sektorn, även fast tjänstemännen och 

arbetarna skulle jobba på samma arbetsplats. (Sigeman, 2010 & ne.se) 

Omställning innebär att en arbetstagare vid anställnings upphörande i princip får ekonomisk 

ersättning och även hjälp att försöka hitta ett nytt arbete. Detta existerar genom avtal mellan 

parter och innehåller bland annat avgiftsbestämd omställningsförsäkring med 

omställningsstöd och avgångsbidrag samt även genom Arbetsförmedlingens verksamhet. 

(Rudeberg & Ingelskog, 2011) 
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Centrala samlingsorganisationer och 
sammanslutningar i studien 

De centrala samlingsorganisationerna och den sammanslutning som jag vidare undersöker i 

studien är Landsorganisationen (LO), Svenskt Näringsliv samt Tjänstemännens 

Centralorganisation (TCO).  Jag benämner ibland dessa tre som parterna för att förenkla 

och variera språket.  

LO är en sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer dit bland annat IF Metall, 

Kommunalarbetarförbundet, Fastighetsanställdas Förbund och Byggnadsarbetareförbundet 

räknas. Samlingsorganisationen har runt 1,5 miljoner medlemmar fördelat över sina fjorton 

medlemsförbund. LO:s uppgift är att tillvarata sina medlemmars intressen i förhållande till 

arbetsmarknaden och näringslivet, de bedriver en omfattande utredningsverksamhet i 

samhällspolitiska frågor som ett led i detta. (lo.se) 

TCO är en sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer precis som LO och till deras 

medlemmar räknas bland annat Vision, Vårdförbundet, Polisförbundet, Lärarförbundet, 

Teaterförbundet och Journalistförbundet. TCO samlar femton medlemsförbund under sig som 

i sin tur tillsammans har ca 1,2 miljoner medlemmar. Liksom LO har TCO i uppgift att 

tillvarata sina medlemmars intressen på arbetsmarknaden och i näringslivet men deltar inte 

som part i kollektivavtalsförhandlingar utan detta sköts av de enskilda förbunden. TCO:s 

huvudsakliga uppgifter är att tillsammans med sina medlemsförbund göra sina medlemmars 

intressen hörda i samhällsdebatten och slå vakt om fackliga rättigheter. (tco.se) 

Svenskt Näringsliv är en ideell förening och en samlingsorganisation för arbetsgivarförbund i 

Sverige. Till deras 50 förbund räknas bland annat Almega Tjänsteförbunden, 

Bemanningsföretagen, Livsmedelsföretagen, Läkemedelsindustriföreningen, Medieföretagen 

och Stål och Metall Arbetsgivareförbundet. Organisationen deltar inte som part vid löne- och 

avtalsförhandlingar utan verksamheten bedrivs genom opinionsbildning inom områden så som 

arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor, kompetensförsörjning, EU, internationell handel och 

skattefrågor. När det handlar om branschöverskridande avtal som tjänstepensions- och 

försäkringsavtal kan Svenskt Näringsliv vara avtalsslutande part. Svenska 

Arbetsgivarföreningen (SAF) som kan sägas vara föregångaren till Svenskt Näringsliv, 

tillkom för att tillvarata och organisera landets arbetsgivare och deras förbund för att på så sätt 

kunna agera som motpol till arbetstagarföreningarna och deras intressen. (svensktnaringsliv.se 

& ne.se) 
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Inledning 

I inledningen av uppsatsen ringar jag först in mitt problemområde för att sedan successivt 

närma mig och definiera syftet med studien. Därefter kommer jag presentera mina 

frågeställningar samt min studies avgränsningar. Inledningen avslutas med en kortare 

beskrivning av min förförståelse. 

Intresset för arbetsrätten som studieämne väcktes när jag insåg att lagen om anställningsskydd 

på intet sätt är självklar utan livligt omdebatterad samt ifrågasatt. Jag som med min 

förförståelse inte visste mer än att arbetsrätten bygger på arbetstagares, arbetsgivares och 

statens delvis olika intressen fick under en konversation med en arbetsgivare veta att 

anställningsskyddslagen enligt dennes utsago var problematisk på olika sätt. Hen hävdade att 

anställningsskyddet präglades av särskilda motsättningar mellan fack och arbetsgivare samt 

att lagen i sig var kantig och försvårande för arbetsgivare. Denna information, från ett 

arbetsgivarperspektiv, fick mig att vilja undersöka ämnet vidare och att fördjupa mig i olika 

tolkningarna av lagen. Jag undrade vad för motsättningar som fanns i anslutning till lagen om 

anställningsskydd och vilka som företrädde dessa åsiktsskillnader specifikt.  

Efterforskningar i juridiska och fackliga tidsskrifter samt sökning i andra tidningar uppdagade 

debattartiklar som bekräftade att motsättningar kring lagen i hög grad existerade. I en 

debattserie diskuterades det livligt mellan fack och arbetsgivarföreträdare om lagen om 

anställningsskydd var ett monster eller en ängel. De olika perspektiven gav ljud åt helt olika 

synsätt och intressen, något som väckte mitt intresse ytterligare.  (Lag & Avtal, nr 12/2009, nr 

1/2010 & Dagens Industri, 2010/10/06). 

I debatten representerades arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan av företrädare från bland 

annat de fackliga samlingsorganisationerna Landsorganisationen (LO) och Tjänstemännens 

Centralorganisation (TCO) samt den centrala sammanslutningen för arbetsgivare, Svenskt 

Näringsliv. Tillnärmelsevis verkade den fackliga sidan mena att LAS inte erbjuder ett 

tillräckligt högt skydd för den anställde medan arbetsgivarsidan hävdade att det inte går att 

leda en verksamhet i rimlig utsträckning om reglerna i LAS tillämpas strängt och onyanserat, 

särskilt på en allt mer dynamisk och kunskapsbaserad arbetsmarknad. I debatten 

problematiserades anställningsskyddet och fokus sattes särskilt på en arbetsgivares kontroll 

vid arbetsbristuppsägningar och huruvida denna kunde ta hänsyn till och behålla den 

nödvändiga kompetensen i företaget vid arbetsbristsituationer. TCO verkade föra fram åsikten 

att lagen visst gav rum för behållandet av kompetens inom en verksamhet vid en 

arbetsbristsituation medan Svenskt Näringsliv motsade sig detta. (Lag & Avtal, nr10,12/2009, 

nr 1/2010 & Dagens Industri, 2010/10/06) 

Landsorganisationen (LO) säger samtidigt att mytbildningen kring turordningsreglerna i LAS 

är stor. Anställningsskyddet vid uppsägning på grund av arbetsbrist ligger i 

turordningsreglerna där anställningstid är det objektiva kriteriet. För att få vara kvar vid en 

driftsinskränkning krävs idag främst tillräckliga kvalifikationer och dessa tar bara hänsyn till 

just kompetens. Istället kritiserar LO anställningsskyddet för inte täcka visstidsanställningar. 

(Dagens Industri, 2010/10/06).  
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Det blev tydligt för mig att lagen om anställningsskydd är en lag som engagerar och väcker 

känslor hos olika parter på olika sätt, vilket i sin tur bekräftade delar av vad arbetsgivaren 

påstod under samtalet vi hade i den initiala fasen av forskningsprocessen. Lagen är 

omkringgärdad av motsättningar och olika åsikter, som företräds av bland annat centrala 

organisationer och sammanslutningar som LO, TCO och Svenskt Näringsliv. Min studie 

behandlar denna påtagliga polemik mellan arbetstagarperspektivet och arbetsgivarperspektivet 

och jag finner det relevant att undersöka vidare med en fördjupad studie eftersom ämnet berör 

olika intressen på så olika sätt. 

Samtidigt som debatten kring lagen om anställningsskydd fortgår där TCO, LO och Svenskt 

Näringsliv i allra högsta grad är deltagande sker det en utveckling i samhället där lärande och 

kompetens i princip har blivit synonymer med tillväxt och global konkurrenskraft. På en allt 

mer kunskapsbaserad arbetsmarknad har traditionella företagsstrukturer blivit mer flytande 

samtidigt som global konkurrens fått större påverkan. Samhällsutveckling har gett skäl till att 

arbetsmarknaden i större omfång kräver en flexibilitet både vad gäller företags förmåga att 

anpassa sig till en föränderlig omvärld men också krav på en arbetstagares förmåga att kunna 

mer. På många sätt har fokus flyttat från anställningstrygghet till att snarare beröra en individs 

förmåga att anpassa sig efter nya förutsättningar i och med omvärldens och arbetsmarknadens 

ständiga förändring. Detta innebär att det inte på samma sätt som förut finns en livslång 

anställning och allt fler arbetstagare arbetar deltid eller i visstidsanställningar. Samtidigt finns 

det ett annat krav än förut på att den enskilde arbetstagaren vidareutbildar sig och därmed tar 

ett större personligt ansvar för sin kompetens och sin egen trygghet i anställningen. Dessa 

förändringar har i sin tur lett till debatter där fackliga och arbetsgivarföreträdare på sina olika 

sätt propagerar för förändringar i arbetsrätten och särskilt i lagen om anställningsskydd. 

(Nyberg & Lagerholm, 2008 & Illeris, 2006) 

Syftet med lagen om anställningsskydd, visar sig i den tydliga ambitionen att skapa 

lagstiftning som faktiskt tar hänsyn till olika parters intresse i anställningsförhållandet. 

Samtidigt ger debatten ändå uttryck för att arbetsrätten har delats in i olika läger beträffande 

lagens utformning, tillämpning och framförallt dess framtida utveckling. Dessutom verkar 

kompetens vara en stötesten och en tvistefråga som jag i hög grad drar paralleller till 

kompetensens och lärandets allt större roll i det som benämns som kunskapssamhällets 

framväxt.  

Jag vill se vad olika centrala sammanslutningar för arbetstagare och arbetsgivare lägger i 

begreppet kompetens när de pratar om LAS och hur de skiljer sig åt i åsikter kring just 

utformning, tillämpning och förändring av lagen ur detta perspektiv. Fokus ligger på huruvida 

kompetensen tas i beaktning vid arbetsbristuppsägningar med turordning och hur lagen i sin 

helhet är anpassad till de förhållanden som präglar dagens arbetsmarknad där just kompetens 

får ett allt högre värde. Studien jag har genomfört är en jämförande sådan och tar sin 

utgångspunkt i uppfattningar från dels LO-kollektivet samt från Tjänstemännens 

Centralorganisation och Svenskt Näringsliv.  

Genom att LO, TCO och Svenskt Näringsliv alla ägnar sig åt intresse- och sakfrågor kring 

arbetsrätt, arbetstagare och arbetsgivare fast på olika sidor och att alla genom detta deltar i ett 

offentligt samtal kring ämnena torde det vara intressant att genom en studie jämföra 

ståndpunkter och åsikter för att granska och åskådliggöra detta närmare. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka ståndpunkter från LO, TCO och Svenskt Näringsliv 

kring lagen om anställningsskydd och kompetens i relation till dagens arbetsmarknad och 

arbetsbristsituationer på företag. 

 Vad lägger de olika parterna i begreppet kompetens när de pratar om LAS och dagens 

arbetsmarknad? 

 

 Tar LAS hänsyn till kompetens vid arbetsbristsituationer i företag enligt LO, TCO och 

Svenskt Näringsliv och i sådana fall hur?  Om inte, varför? 

 

Avgränsningar  

Jag har i min framställning valt att inte redogöra mer detaljerat för den debatt som härledde 

mig till att skriva en jämförande studie i ämnet än vad jag kortfattat redogjorde för i 

inledningen av uppsatsen. Detta beror på att jag tror de olika intressen som präglar de olika 

sidorna ändå på ett tydligt sätt kommer synliggöras i bakgrundsavsnittet. Vidare kommer jag 

inte i min uppsats att redogöra för rättsfall som berör anställningsskyddet och jag har heller 

inte valt att mer än förklara och beskriva lagtexten också citera dessa eftersom jag anser att 

arbetet redan innehåller ett explicit och tydliggörande bakgrundsavsnitt där meningen med 

och åsyftandet av lagen om anställningsskydd redogörs för.  

 Min förförståelse 

I och med att jag som personalvetarstudent läst arbetsrätt inom min utbildning hade jag redan 

som novis i ämnet en viss förkunskap och förståelse kring lagar, begrepp och de skilda 

intressen som kan prägla arbetstagare och arbetsgivare. Jag hade dock inte någon djupare 

inblick i rättssystemet och anställningsskyddets utveckling innan jag började studera detta 

djupare. Inte heller kunde jag något mer om de olika parternas ståndpunkter än vad deras 

korta utfall mot varandra i de nämnda debatterna kunde ge mig och således blev detta också 

syftet att undersöka närmare. 

Bakgrund 

Jag kommer i bakgrunden förklara och redogöra för delar av lagen om anställningsskydd för 

att sedan beskriva och gå igenom anslutande litteratur som kan anses vara relevanta 

beträffande studiens syfte. 

Lagen om anställningsskydd  

Lagen om anställningsskydd har till syfte att reglera anställningsförhållandet mellan 

arbetstagaren och arbetsgivaren på ett sådant sätt att båda parters intresse tas i beaktning. 

Denna lag, som instiftades 1974, är baserad på två huvudprinciper, närmare bestämt att 

uppsägning får ske endast om saklig grund föreligger (7§ LAS) samt att anställningen normalt 

sett ska anses gälla tillsvidare (4§ LAS). (Källström & Malmberg, 2009 & Prop 1973:129). 
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När man läser i lagpropositionen kan man skönja de olika intressen som präglar lagen. Ett av 

ändamålen med LAS hänger samman med intresset av ekonomisk effektivitet i företag och 

behovet av produktiv drift för den aktuella arbetsgivaren med rätt kompetens i företaget, 

vilket är tänkt att tillgodoses genom dels arbetsgivarens rätt att avgöra om arbetsbrist 

föreligger samt genom kravet på tillräckliga kvalifikationer. (Göransson & Garpe, 2013 & 

Prop 1973:129) 

Samma lag beaktar även tryggheten hos den enskilda arbetstagaren som företrädesvis 

arbetstagarorganisationer trycker på. Genom varsel, förhandlingar mellan fack och 

arbetsgivare samt lagregler kring turordning skall en förutsägbarhet, rättssäkerhet och någon 

mån av rättvisa konkretiseras. (Göransson & Garpe, 2013 & Prop 1973:129) 

Äldre arbetstagare tas det även särskilt hänsyn till och dessa är tänkta att tillgodoses genom 

turordningens kriterium; anställningstidens längd hos arbetsgivaren. Detta är något som i 

propositionen benämns som en viktig del av anställningsskyddet eftersom äldre individer 

anses behöva bättre möjligheter att behålla eller erhålla anställning och detta är vidare ett av 

statens välfärdsintressen (Rudeberg & Ingelskog, 2011 & Prop 1973:129). 

Saklig grund för uppsägning 

Kravet på saklig grund är som nämnt vad anställningsskyddet i LAS är uppbyggt och format 

kring vad gäller uppsägning av tillsvidareanställda. Tillsvidareanställningens upphörande, 

som antingen kan ske på grund av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist, måste 

hänvisas till antingen den ena eller den andra av dessa huvudgrupper. (Prop 1981/82:71)  

En driftinskränkning eller en omorganisation av verksamheten är sakliga skäl för uppsägning. 

När en arbetsgivare tar beslut om driftinskränkning avses ett beslut om att på grund av 

arbetsbrist minska antalet anställda i företaget. Arbetsbristens uppkomst avgörs av 

arbetsgivaren som en del i dennes rätt att arbetsleda och därför är det rimligt att hävda att 

arbetsgivaren principiellt kan avgöra när det föreligger saklig grund för uppsägning och i en 

situation som denna ligger arbetstagarens trygghet i anställningen i arbetsgivarens händer. Det 

kan framhållas att arbetstagarens trygghetsintresse i anställningen beaktas och tillgodoses 

genom andra rättsregler, bland annat turordningen och återanställningsrätten. (Källström & 

Malmberg, 2009)  

Turordningsreglerna i anställningsskyddet 

I lagen om anställningsskydd finns sedan 1974 de centrala reglerna om turordning vid 

uppsägning vid arbetsbrist och vid återanställning. Reglerna blir tillämpliga vid en 

arbetsbristsituation, som bestäms av arbetsgivaren när det är fråga om att välja mellan flera 

företrädesrättsberättigade arbetstagare. (Källström & Malmberg, 2009) 

Lagen innehåller dels regler om vilka arbetstagare som berörs av arbetsbrists- eller 

återanställningssituationen, dels regler för hur arbetstagarna ska rangordnas sinsemellan. 

Vilka arbetstagare som berörs bestäms utifrån vilken driftsenhet och vilket 

kollektivavtalsområde som arbetstagarna tillhör. Turordningen mellan arbetstagarna sker 

genom grundsatsen att längre anställningstid ger företräde till fortsatt arbete eller 

återanställning. (Källström & Malmberg, 2009) 
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Vid arbetsbristuppsägningar blir det ibland aktuellt med just omplacering för en del av de 

arbetstagare som bereds plats att stanna hos arbetsgivaren men de kan då få andra 

arbetsuppgifter än tidigare.  Rätten till att få behålla ett jobb på arbetsplatsen gäller bara så 

länge arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna. (Källström & 

Malmberg, 2009)  

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare, 

oberoende av antalet turordningskretsar, undanta högst två arbetstagare som enligt dennes 

omdöme är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Den eller de arbetstagare 

som undantas har företräde till fortsatt anställning. Några motsvarande regler finns inte vid 

företrädesrätt till återanställning. Även vid återanställning till andra arbetsuppgifter än de som 

arbetstagaren tidigare hade gäller att arbetstagaren måste ha tillräckliga kvalifikationer för 

arbetet. (Rudeberg & Ingelskog, 2011) 

Lagens regler är utformade som en stupstock med betydelsen att om arbetsgivaren och den 

fackliga organisationen inte kan enas om en annan turordning så sker urvalet enligt lagen och 

då efter anställningstid. Genom kollektivavtal kan både turordningskrets och avtalsturlistor 

regleras. (Källström & Malmberg, 2009) 

Lagen om anställningsskydd och visstidsanställningar 

Enligt 4§ i LAS ska som sagt anställningen normalt sett anses gälla tillsvidare och i och med 

detta, att låta tillsvidareanställning agera som mall i lagstiftningen, fick tidsbegränsade 

anställningar generellt sett en lägre nivå av anställningsskydd och detta ledde inledningsvis 

till att man genom lagstiftning begränsade möjligheterna till just en sådan anställning. Under 

de första åren med LAS i bruk var endast ett fåtal situationer tillåtna med visstidsanställning, 

däribland vikariat. (Källström & Malmberg, 2009) 

I maj 2006 antogs nya regler om tidsbegränsade anställningar för att vidare vidga 

möjligheterna för arbetsgivare att vid behov anställa personer för arbete under kortare tid när 

annan personal är frånvarande samt för att på detta sätt ge utrymme för unga och andra på 

arbetsmarknaden med mindre erfarenhet att lättare få in en fot i arbetslivet. (Källström & 

Malmberg, 2009) (Prop. 2005/06:185) 

Sammanfattning av LAS 

Detta är det av genomgången som kan anses vara mest relevant i relation till mitt syfte och 

mina frågeställningar: 

 Lagen om anställningsskydd har till syfte att reglera anställningsförhållandet mellan 

arbetstagaren och arbetsgivaren på ett sådant sätt att båda parters intresse tas i 

beaktning. Denna lag är baserad på två huvudprinciperna att uppsägning får ske endast 

om saklig grund föreligger (7§ LAS) samt att anställningen normalt sett ska anses 

gälla tillsvidare (4§ LAS). 

 Lagen innehåller dels regler om vilka arbetstagare som berörs av arbetsbrists- eller 

återanställningssituationen, dels regler för hur arbetstagarna ska rangordnas 

sinsemellan. 

 Turordningen mellan arbetstagarna sker genom grundsatsen att längre anställningstid 

ger företräde till fortsatt arbete eller återanställning. 
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 Lagens regler är utformade som en stupstock med betydelsen att om arbetsgivaren och 

den fackliga organisationen inte kan enas om en annan turordning så sker urvalet 

enligt lagen och då efter anställningstid. Genom kollektivavtal kan både 

turordningskrets och avtalsturlistor regleras. 

 Reglerna kring visstidsanställningar har tidvis luckrats upp i LAS och i anslutning till 

detta har dessa anställningar ökat kraftigt på arbetsmarknaden. 

Anslutande forskning 

I den vetenskapliga artikeln Den stora omvandlingen - Svensk arbetsmarknadspolitik under 

tre decennier (2012) skriver Mattias Bengtsson och Tomas Berglund att Sverige inom 

välfärdsforskningen vanligtvis räknas till den socialdemokratiska regimtypen som 

karakteriseras av en relativt frikostig arbetslöshetsförsäkring samt av en omfattande aktiv 

arbetsmarknadspolitik. De inleder med att säga att Sverige initialt var ett steg före då Rehn-

Meidner-modellen infördes på 1940-talet för att skapa ekonomisk tillväxt, prisstabilitet och 

fullständig sysselsättning samt löneutjämning och facklig sammanhållning. I denna modell 

skulle staten bidra med ett generöst inkomstskydd vid friställningar och omfattande satsningar 

på aktiveringsåtgärder för att på så sätt öka arbetskraftens yrkesmässiga och geografiska 

flexibilitet. Författarna forsätter artikeln med att påpeka att om Rein-Meidner-modellen under 

ett flertal årtionden karaktäriserat den svenska arbetsmarknadspolitiken har den i våra dagar 

totalt förlorat sin betydelse och vikt på grund av samtida ekonomisk-politiska prioriteringar, 

kännetecknandes av färre statliga interventioner på arbetsmarknaden samt en större tyngd på 

medborgarnas personliga ansvar och skyldigheter. 

I en liknande tongång inleder Knud Illeris ett kapitel i sin bok Lärande (2006) där han går 

igenom kunskapssamhällets genombrott där lärande i hög grad har blivit en central faktor för 

global konkurrens i den ekonomiska tillväxten och därmed en samhällelig angelägenhet. Även 

Gunilla Magnusson för ett liknande resonemang i sin artikel Forskning och reflektion kring 

kompetens och lärande (2006) där hon påstår att det senaste årtiondet har företag och 

organisationer centrerat sin fokus på just områden som kunskap och lärande eftersom det 

ställs högre krav på en medarbetare idag jämfört med tidigare. Vidare säger Magnusson att 

kompetensbegreppet snarare än kvalifikationsbegreppet belyser detta genom att större tyngd 

läggs på en individs potentiella handlingsförmåga snarare än på de enskilda arbetskraven som 

listas i en kvalificering. Hon listar även olika avhandlingars begreppsdefiniering av termen 

kompetens där vissa inbegriper inte bara färdigheter och kunskaper men även motivation, 

värderingar, kontakter och nätverk. Det intressanta i Magnussons forskningsartikel är bland 

annat hur hon markant skiljer på kompetens och kvalificering, där det förstnämnda får anses 

beskrivas mycket vidare och personligare och det sistnämnda nästan uteslutande som 

färdigheter relaterade till specifika arbetsuppgifter.  

Med en arbetsgrupp bestående av medlemmar från både LO och Svenskt Näringsliv satte 

dessa centrala sammanslutningar 2011 igång ett arbete med att utreda de faktiska 

konsekvenserna av turordningsreglerna i LAS. Arbetsgruppen konstaterade inledningsvis att 

lite forskning om turordningsreglerna har gjorts och att det i Sverige finns en ganska så 

begränsad kunskap om dess effekter. Man valde att studera ett 30-tal företag som genomgått 

driftinskränkningar närmare och intervjuade både företagsföreträdare och fackliga företrädare 

angående just turordningsreglerna och dess konsekvenser. (Rudeberg & Ingelskog, 2011) 

Resultatet av undersökningen pekar på att den största skillnaden mellan företag och 

fackförbund beträffande användningen av turordningsreglerna handlar om i vilken mån 
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hänsyn skall tas till personliga egenskaper som påverkar hur en arbetsuppgift utförs. 

Företagen hävdar att större hänsyn bör tas till personliga egenskaper vid 

arbetsbristuppsägningar för att på så sätt kunna ha kvar den arbetskraft man anser har den 

bästa kompetensen. Fackets inställning är däremot att människor är olika och att personliga 

egenskaper dels inte är av avgörande betydelse för hur en arbetsuppgift utförs och dels att 

personliga egenskaper inte går att bedöma på ett objektivt sätt. LO säger vidare att hänsynen 

till dessa vid uppsägningar skulle leda till godtycke. Sammanfattningsvis har man olika 

ståndpunkter om turordningsreglerna och lagen om anställningsskydd. (Rudeberg & 

Ingelskog, 2011) 

I Martina Sellins studie Mot svensk flexicurity (2006), undersöks det vad arbetsmarknadens 

parter tycker om olika komponenter i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Sellin sätter en 

tyngdpunkt på flexibilitet för arbetsgivaren och trygghet för arbetstagaren i sin studie och får 

fram ett resultat som visar på en återkommande kritik av anställningsskyddslagen men också 

på en flexibilitetssträvan på den svenska arbetsmarknaden som visar sig i det ökade antalet 

visstidsanställningar. 

Michele Belot med flera konstaterar i sin studie Welfare-Improving Employment Protection 

(2007) att det finns produktivitetseffekter som kan kopplas till att de anställda känner sig 

tryggare i anställningen. Med längre anställningstider och lägre uppsägningsrisk ökar 

incitamenten att skaffa sig företagsspecifikt kunnande som kanske inte används i andra 

företag. Detta i sig ökar produktiviteten genom en högre humankapitalbildning, det vill säga 

en högre kompetens. 

I boken Effekter av anställningsskydd från 2008 går Per Skedinger igenom forskningen kring 

anställningsskyddets effekter för att, enligt honom själv, försöka ge en så sammanhållen och 

rättvisande bild som möjligt av forskningen. Frågor han ställer är; vad säger egentligen 

forskningen om sambandet mellan anställningsskyddets utformning och arbetsmarknadens 

funktionssätt? Centrala slutsatser som Skedinger sedan drar är att forskningen pekar på att 

produktiviteten minskar vid ett starkt anställningsskydd till följd av att detta troligtvis ger en 

långsammare strukturomvandling samt minskad arbetsintensitet genom sjukfrånvaro. Han 

konstaterar dock att det behövs mer empiriska studier för att få fördjupad kunskap om 

anställningsskyddets olika välfärdseffekter.  

Carin Ulander-Wänman (2012) skriver i Flexibilitet – en dominerande diskurs i de 

anställningsvillkor som rör sysselsättningstrygghet för arbetstagare i kommun och landsting 

att kollektivavtalen vid en närmare granskning ger arbetsgivare i frågor som rör trygghet i 

anställningen en betydligt större flexibilitet än vad som lagstiftats. Bland annat gäller detta i 

dem delar som reglerar arbetstagarens arbetsskyldighet och turordning vid arbetsbrist. I 

kommuner och landsting utgör en större del av arbetstagarna kvinnor och en väsentlig del av 

dessa arbetar deltid. Därför gör Carin Ulander-Wänman den slutsatsen att det är just dessa 

kvinnor som främst utgör den lättillgängliga, mindre kostsamma och flexibla arbetskraften i 

dessa delar av arbetsmarknaden. Kvinnorna kan inte kräva den kompetensutveckling som de 

behöver för att känna sig tryggare i relation till arbetsgivaren och till arbetsmarknaden som 

helhet vilket anses vara problematiskt.  

Sammanfattning av anslutande litteratur 
Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången på att svensk arbetsmarknad har genomgått 

en omvandling där den numera är mindre kännetecknad av statlig intervention utan mer och 

mer handlar den om en individs egna skyldigheter att uppehålla sin kompetens i relation till 

arbetsmarknaden. Dessutom visar forskning på att arbetsmarknaden har flyttat fokus till ett 
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kunskapsdrivet samhälle och att kompetens hos arbetstagare därmed har ett högre värde än 

tidigare samt att begreppet kompetens i viss forskning påfallande skiljer sig åt från 

kvalifikationsbegreppet.  

Vidare visar forskning på att arbetsmarknadens parter på olika sätt kritiserar 

anställningsskyddslagen i aspekter av flexibilitet och kompetensbibehållning för en 

arbetsgivare och trygghet i anställningen för en arbetstagare. Samtidigt konstateras det att det 

finns begränsad forskning om turordningsreglernas effekter. En fråga som problematiseras 

särskilt är användningen av turordningsreglerna och hur dessa bör eller inte bör ta hänsyn till 

personliga egenskaper vid kravet på tillräckliga kvalifikationer. 

På svensk arbetsmarknad ökar även antalet visstidsanställda genom att arbetsgivare vill göra 

sitt företag flexibelt. Ett annat perspektiv på detta forskningsområde visar på att de som blir 

utsatta för det flexibla arbetsmarknadsförhållandet i kommuner och landsting till stor del är 

kvinnor som jobbar deltid och att detta medför konsekvenser som visar sig i otrygghet och 

mindre möjligheter till kompetensutveckling. 

Vad bidrar jag med? 

Hur kan då min studie bidra med att tillföra nya kunskaper som kan läggas till de redan 

existerande? Jag har, som jag har redogjort för i litteraturgenomgången visat på att det finns 

en del studier som på många sätt tangerar med min men jag hoppas kunna bidra med en 

intressant del till ett växande forskningssammanhang i ett ämne som bevisligen inte har 

utforskats tillräckligt. Genom att använda mig av de teoretiska utgångspunkter som jag 

redogör för i kommande avsnitt hoppas jag kunna säga något om min empiri som ytterligare 

öppnar upp för en vidare diskussion i debatten kring lagen om anställningsskydd.  

Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt beskriver jag för de teoretiska utgångspunkter jag valt för att betona och belysa 

mina resultat med. Avsnittet inleds med en kortare beskrivning av mina två teorianknytningar 

för att sedan utmynna i redogörandet av dessa. 

I min teorianknytning har jag valt att definiera kompetens utifrån Knud Illeris resonemang. 

Nedan förklarar jag min tolkning av begreppet utifrån de tankegångar som jag urskiljer i 

litteraturen. Jag har valt kompetensbegreppet för att visa på den skillnad som förhoppningsvis 

kommer komma fram när jag jämför och analyserar LO:s, TCO:s och Svenskt Näringslivs 

åsikter i frågan vad de olika parterna lägger i begreppet kompetens när de pratar om LAS. 

(Illeris, 2006) 

Jag har även valt att åskådligöra de olika parternas ståndpunkter genom att göra en hänvisning 

till och jämförelse med Atkinsons teori om det flexibla företaget. Utifrån antagandet att 

arbetsmarknaden genom kunskapssamhällets genombrott under de senaste årtiondena har 

förändrats till att mer och mer handla om kompetens och flexibilitet blir Atkinsons teori om 

det flexibla företaget enligt mig en intressant teoretisk utgångspunkt att belysa resultaten med. 
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Begreppet kompetens  

Det något diffusa och vida begreppet kompetens dök upp i början på 1980-talet och Granberg 

(2004) menar att bakgrunden till denna födelse av ett så populärt ord framförallt beror på 

inflytande från USA där modeller för Human Resource Management vann inflytande och 

snabbt överfördes till Sverige.  

Enligt Knud Illeris (2006) är kompetens ett helhetsbegrepp som till skillnad från 

kvalifikationsbegreppet inkorporerar allt som faktiskt krävs för att man ska klara av en 

särskild situation eller ett visst sammanhang. Begreppet har också, till skillnad från just 

kvalifikationsbegreppet, sina rötter i organisationspsykologi och inte i industrisociologi. I och 

med att man hänvisar till en helhetstanke ställer man inte bara krav på konkreta färdigheter 

och kunskaper men tar också sin utgångspunkt i det personliga sammanhanget.  

Kompetens som jag tolkar det i Illeris bok om lärande (2006), handlar om en personlig 

kvalificering i en vidare betydelse och handlar inte bara om behärskningen av ett yrkes- eller 

ämnesområde utan även om att individen kan tillämpa sin kunskap och det i förhållande till de 

krav i en specifik situation som kan anses vara osäker och oförutsägbar. Därmed ingår även 

en individs bedömningar, förhållningssätt, attityder och förmåga att dra nytta av sina mer 

personliga förutsättningar i en särskild situation där de uppställda kvalifikationskraven 

inlemmas i förverkligandet av kompetensen samt bidrar till denna.  

För att göra kompetens som begrepp tydligare kan man ställa sig frågan: Vilken slags person 

eller organisation krävs för att lösa en specifik uppgift eller för att uppfylla ett visst jobb? 

Därefter specificerar man eventuella nödvändiga kvalifikationer, efter de personliga 

egenskaperna, och därmed förlikar sig kompetensbegreppet med det modernare 

managementtänkandet, något som gör att kompetens i sin yttersta konsekvens handlar om hur 

en person eller en organisation kan hantera en relevant men ofta oförutsedd och oförutsägbar 

problemsituation. (Illeris, 2006) 

Atkinsons teori om det flexibla företaget 

Teorin som Atkinson har utformat grundar sig i antagandet att konkurrensen på 

arbetsmarknaden har ökat. För att kunna svara mot både kundens och marknadens mål 

samtidigt som man har kontroll över sin ekonomi måste arbetskraften fördelas på ett särskilt 

sätt för att kunna överleva upp- och nedgångar i ekonomin och därmed bibehålla ett flexibelt 

företag. Detta är en sociologisk teori med företagsekonomisk förankring. (Peterson, 2007) 

Atkinson redogör för tre typer av flexibilitet som bör finnas i det flexibla företaget: 

funktionell flexibilitet, numerisk flexibilitet och finansiell flexibilitet. Den första kategorin, 

funktionell flexibilitet hänsyftar till ett företags möjlighet att omfördela sina anställda mellan 

olika arbetsuppgifter och uppdrag för att på så sätt para ihop personalens kompetens med 

ändrade arbetsuppgifter, ändrade produktionssätt eller ändrade teknologiska förutsättningar 

och system. För att få en hög nivå av funktionell flexibilitet behövs det här medarbetare som 

har bred kompetens och som med lätthet anpassar sig till nya och diversifierade uppgifter. 

(Peterson, 2007) 

Den andra kategorin, numerisk flexibilitet syftar på ett företags möjlighet att anpassa antalet 

anställda efter rådande behov. För att nå detta mål ersätts en del av tillsvidareanställningarna 

med olika typer av visstidsanställningar, inhyrd tillfällig personal samt outsourcing av 

särskilda arbetsmoment. (Peterson, 2007) 
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Den tredje kategorin på vägen mot det flexibla företaget benämns som finansiell flexibilitet 

och hänsyftar till ett företags möjlighet att anpassa sina personalkostnader. Detta är 

sammankopplat till ovannämnda delar och kan handla om exempelvis att ha individuell 

lönesättning som baseras på en individs arbetsprestation och kompetens. (Peterson, 2007) 

Enligt min källa, Helen Peterson, filosofie doktor i sociologi vid Uppsala Universitet, som 

publicerat en artikel i Arbetsmarknad och Arbetsliv (2007), menar Atkinson i sin teori att 

arbetsgivare ska upprätthålla en balans mellan de tre formerna av flexibilitet genom att dela 

upp personalen i en kärngrupp och i en yttergrupp. De i den förstnämnda gruppen ägnar sig åt 

organisationens huvudgöromål, har anställningstrygghet samt potential att göra karriär på 

företaget och utvecklas i sin yrkesroll. I utbyte mot detta finns det ett krav för dessa att 

upprätthålla sin kompetens och ständigt underhålla denna, men det är också dessa som i 

huvudsak erbjuds kompetensutveckling och företagsspecifik utbildning. I kärngruppen kan 

man hitta den funktionella flexibiliteten. (Peterson, 2007) 

Den numeriska flexibiliteten återfinns å andra sidan i yttergruppen som befolkas av de som 

utför rutinartade, lågkvalificerade uppgifter men som ändå behöver någon form av 

företagsspecifik utbildning men trots detta har relativt få möjligheter till karriärklättring inom 

företaget och är trots sin tillsvidareanställning underkastad marknadens mycket tänkbara 

svängningar. I den här kategorin kan man även finna de specialister och konsulter som jobbar 

på företaget under en kortare tid och med en visstidsanställning. Den tredje typen av 

arbetstagare i yttergruppen består av tillfälligt anställda och inhyrda som ägnar sig åt 

lokalvårdning eller andra uppgifter som inte kräver specifik yrkeskunskap. Oddsen är att 

dessa inte får kompetensutveckling, har lägre inkomst och känner större risk för att bli utan 

jobb eftersom de tillhör den externa arbetsmarknaden och inte kommer in i företaget utan 

befinner sig i företagets periferi. (Peterson, 2007) 

Metod 

I metodavsnittet presenteras mina tillvägagångssätt under planeringen av studien och 

uppsatsskrivandets gång. Jag inleder med en kortare beskrivning av hur jag i mitt arbete fann 

för studien relevant litteratur för att sedan närmare granska den kvalitativa ansatsen som 

valet av metod. Efter detta förs resonemang kring både urval och följebrev och även ett mer 

genomgående parti där metoden ytterligare beskrivs. Avslutningsvis redogör jag både för 

etiska överväganden och metodproblematiken som präglat min studie. 

Tillvägagångssätt för att finna relevant litteratur 

När jag hade valt anställningsskyddet som mitt ämne påbörjades eftersökningar av relevanta 

vetenskapliga artiklar samt uppsatser. Till en början var det svårt att exakt veta vad jag skulle 

leta efter och hur jag skulle söka i olika databaser.  Jag träffade emellertid en bibliotekarie och 

sedan kunde jag ringa in vad jag letade efter på ett mer preciserat sätt.  

Jag använde mig av diverse sökfunktioner på Uppsala universitets biblioteks hemsida och 

letade i databaser som DiVA, DISA, LIBRIS, samt framförallt i den juridiska ämnesguiden 

och den pedagogiska ämnesguiden med sökord som anställning, arbetsrätt, 

flexibilitet/flexibility, arbetsmarknad* och kompetens/competence. 
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I den initiala fasen efter valt ämnesområde hade jag ännu inte riktigt bestämt hur jag skulle 

lägga upp studien men under tidens gång och efter mycket genomläsning av uppsatser och 

artiklar började det klarna något och slutligen falla på plats.  

Den kvalitativa forskningsintervjun 

Då syftet med uppsatsen inrymmer undersökning av ståndpunkter kring lagen om 

anställningsskydd samt kompetens i förhållande till arbetsmarknaden och 

arbetsbristsituationer på företag, borde en forskningsansats likt den kvalitativa metoden vara 

lämplig för att studera detta. En process som sådan kan med fördel anpassas till situationen 

genom sina anspråk på att vara öppen och dynamisk, samt på det sättet ge ett vidare utrymme 

för variationer (Backman, 2010).  

Den kvalitativa forskningsintervjun bestämde jag mig för ganska tidigt i min studie därför att 

jag ville ge utrymme för öppenhet studien samt snarare undersöka representativitet än 

mångfald. Jag kunde ha utfört min studie på sådant sätt att jag vidare hade fördjupat mig i 

debattartiklar, lagkommentarer och annan textanalys kring lagen och kring kompetens istället 

för att intervjua företrädare. Jag övervägde detta men kom fram till att det djup och den 

flexibilitet som en intervju ger, inte på samma sätt kan tillgodogöras genom en textanalys 

eller liknande. (Svensson & Sverrin, 1996 & Esaiasson, Gilljam, Oscarsson&Wägnerud, 

2007) 

Svensson & Sverrin (1996) beskriver samtalsintervjun som en liknelse till en vägledd 

konversation. En stor fördel med kvalitativa intervjuer som metodansats och en orsak till att 

jag valde den är att den intervjuade ges tillfälle att besvara frågorna nyanserat och ge utrymme 

för värderingar och attityder. För att erhålla dessa har jag bland annat låtit intervjupersonerna 

få respondera på olika påståenden som jag i förväg anade kunde visa på väldigt olika 

uppfattningar, detta kan vidare skådas i intervjuguiden i bilaga 1. 

Informant eller respondent? 

Repstad (2007) skiljer på respondent och informant, där den förstnämnde ger uttryck för sin 

personliga uppfattning och den andra, informanten, ger uttryck för en mer objektiv, 

faktabaserad information om specifika företeelser. Även i Metodpraktikan skiljs det på 

informant och respondent genom att det huvudsakliga syftet ofta gör den ena eller andra 

rollen mer framträdande, men man kan också använda sig av båda. (Esaiasson et al, 2007)  

Jag har i min uppsats inte valt att göra en större åtskillnad mellan dessa därför att det inte 

tjänar syftet och därmed inte kan anses vara nödvändigt. Informant och respondent som 

begrepp flyter samman i mitt arbete, eftersom mina intervjupersoner är både representativa för 

den part de företräder samtidigt som de har rollen som en respondent då de delar sin 

sammanslutnings åsikter i de frågor jag ställer. Så likväl som att de skildrar sin personliga och 

subjektiva uppfattning så ger de som informanter uttryck för en arbetsmarknadsparts 

ståndpunkter på samma gång, kanske en aning mer subjektivt än objektivt.  

Urval 

I relation till mitt problemområde där arbetsrätten, anställningsskyddslagen och kompetens är 

i fokus ville jag intervjua personer med god kännedom om särskilt arbetsrätt och som på 
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respektive sätt kunde sägas representera olika sidor och olika intressen angående just detta 

ämne. Jag valde tre centrala sammanslutningar för att åstadkomma en så överskådlig bild som 

möjligt över arbetsmarknadens olika övergripande intressen och dessa tre är också de som jag 

fann utmärkande i debattartiklarna om anställningsskyddet.  

De parter jag valde är som nämnt tidigare; Landsorganisationen (LO), Tjänstemännens 

centralorganisation (TCO) och Svenskt Näringsliv, där den förstnämnda företräder de 

fackförbund som sammansluter arbetare, den andra de fackförbund som sammansluter 

tjänstemän och den tredje företräder de arbetsgivarförbund som sammansluter branscher och 

företag.  

För att fånga in uppfattningar från båda sidor kontaktade jag arbetsrättsjurister dels på LO, 

TCO och på Svenskt Näringsliv. Mitt mål var att komma i kontakt med minst en person på de 

olika intressesidorna och det gjorde jag genom mejlkontakt med flera insatta jurister som i sin 

tur gav mig råd att kontakta särskilda arbetsrättsjurister.  

Jag kände att jag i relation till mitt syfte inte behövde intervjua mer än en person på vardera 

central sammanslutning och således intervjuade jag tre arbetsrättsjurister som fick 

representera LO, TCO och Svenskt Näringsliv. 

Alla tre som jag personligen skickade ett mejl till och frågade om de ville ställa upp på 

intervju ställde sig positiva till det och det gjorde mitt arbete så mycket lättare. Att erhålla 

teoretisk mättnad har varit vägledande på så sätt att jag anser att tre uttömmande intervjuer har 

räckt för att ge mig den empiri som jag behöver för att kunna göra studiens syfte rättvisa. 

(Esaiasson et al, 2007) 

Följebrev 

När jag fått svar att var och en av dessa tre företrädare ställde sig positiva till en intervju 

skickade jag följebrev (bilaga 2) till dessa med ytterligare information kring studien. Här åtog 

jag mig även att informera om de etiska aspekter jag tänkte arbeta utifrån under intervjun samt 

under hela studiens gång.  

I följebrevet beskrevs det ämne som skulle behandlas och hur lång tid jag räknade med att 

intervjun skulle ta. Däri meddelades också att en ljudinspelning skulle ske om 

intervjupersonerna samtyckte samt vidare varför en ljudinspelning var något jag arbetade 

med. I följebrevet var dessutom mina kontaktuppgifter nedtecknade och ett personligt tack till 

den person som var villig att ställa upp på intervjun samt att det var helt frivilligt att avbryta 

intervjun närhelst intervjupersonen önskade.  

Intervjuerna 

När jag skrev mina intervjufrågor hade jag ett annat syfte än vad som blev det slutliga. Mitt 

dåvarande syfte var att huvudsakligen undersöka huruvida åsikterna gick isär angående 

förändring av lagen om anställningsskydd och hur det togs hänsyn till kompetensen i företaget 

vid arbetsbristsituationer. Detta speglas också i mina intervjufrågor och kan skådas i bilaga 1. 

Det som bör nämnas är att jag, syfterändringen till trots, kan undersöka mitt delvis nya 

problemområde med samma intervjumaterial, bara det att fokus även ligger på vad parterna 

lägger i begreppet kompetens när det pratar om LAS.  
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Inledningsvis valde jag att läsa igenom debattartiklar (Lag & Avtal, nr 10,12/2009, nr 1/2010 

& Dagens Industri, 2010/10/06) som berörde just LAS och turordningsreglerna samt kolla på 

TCO:s, Svenskt Näringslivs och LO:s hemsidor för att närma mig samt ringa in de teman som 

kom fram. På så sätt kunde jag formulera anknytande intervjufrågor som på samma gång gick 

i linje med syftet och frågeställningarna. Den intervjuguide som jag sedan upprättade (se 

bilaga 1) blev halvt standardiserad, frågornas innehåll, form och ordningsföljd var bestämda i 

förväg men jag involverade ändå en grad av frihet genom att jag hela tiden var medveten om 

att detta kunde påverkas av intervjusituationen. (Svensson & Starrin, 1996)   

Den första intervjun jag genomförde var med arbetsrättsjuristen på TCO och denna intervju 

tog plats i ett mötesrum på TCO:s huvudkontor i centrala Stockholm. Intervjun som hade 

beräknats ta 45 minuter steg till en timme och i efterhand har inga kompletteringar behövts 

göras eftersom jag kände att jag fick ut allt det som jag faktiskt ville få fram. 

Den andra intervjun skedde ett par veckor senare och då på Svenskt Näringslivs huvudkontor, 

några kvarter bort från TCO:s, och även denna gång i ett mötesrum. Intervjun med juristen 

tog mindre än 45 minuter trots identiska frågor. 

Den tredje och sista intervjun skedde ytterligare några veckor senare och då i LO-borgen där 

jag mötte upp med min sista informant också denne en arbetsrättsjurist som nämnt tidigare. 

Intervjun tog ca 50 minuter och skedde på respondentens kontor. Även vid detta tillfälle 

kände jag att jag fick ut det som jag trodde var intressant för studien.  

Frågornas ordningsföljd ändrades allteftersom informanterna ibland kom till ett läge då de 

fortsatte att utveckla sina svar till den grad att jag inte behövde ställa följdfrågor och så att 

vissa påföljande intervjufrågor inte senare behövde ställas, därmed blev också metoden 

sonderande eftersom jag inte på förhand var helt på det klara vilka frågor som var särskilt 

viktiga för respondenten. Ibland fick jag omformulera en fråga för att tydliggöra och min 

mening för intervjupersonen. 

Dalen (2008) menar att det är viktigt att presentera vilken man är, varför man är där och vad 

man ville med intervjun samt vad som skulle hända med det material som man samlar in. Jag 

försökte ta hänsyn till alla dessa aspekter och inledde och avslutade varje intervju men att 

småprata med informanten för att all eventuell nervositet dels skulle rinna av mig som 

intervjuare men också för de som blev intervjuade. Jag avrundade varje intervju med att tacka 

för informantens tid och igen liksom i följebrevet nämna säga hur behjälplig deras vilja att 

ställa upp var för att jag överhuvudtaget skulle kunna göra studien. 

Materialets bearbetning 

Efter varje intervju påbörjades den något arbetsamma uppgiften med att transkribera 

intervjuerna. Detta gjorde jag genom att lyssna på intervjuerna på mitt inspelningsprogram på 

min mobil samtidigt som jag hade datorn till hands och antecknade. Jag transkriberade varje 

intervju i anslutning till just intervjutillfället för att på ett sådant sätt försöka undvika 

feltolkning av materialet som jag samlat ihop.  

Jag har valt att i min studie referera till mina intervjupersoner med följande ord: informant, 

respondent, företrädare och representant samt som bara TCO, Svenskt Näringsliv och LO. 

Detta syftar till variera språket med olika retoriska former så att inte texten blir idel 

upprepningar och språket onyanserat. Dessa olika ord kan alltså ses som synonymer till ordet 

intervjuperson. 
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Etiska aspekter 

I planeringen av intervjun tog jag hänsyn till den sekretess jag skulle tillämpa i 

intervjusituationen samt i det åtföljande arbetet. Kvale & Brinkmann (2009) skriver att etiska 

avgöranden ska ske kontinuerligt genom hela forskningsprocessen och redan i början av min 

första problemformulering funderade jag på hur jag skulle göra kring just sekretessen kring 

TCO, LO och Svenskt Näringsliv. I Metodpraktikan nämns det att vissa undersökningar inte 

blir trovärdiga om man inte anger källan (Esaiasson et al, 2007) och det gjorde så att jag i 

slutänden gjorde beslutet att vara öppen med vilka olika sammanslutningar jag studerade. Jag 

kunde alltså inte garantera en anonymitet till informanterna utan bara konfidentialitet, och 

detta för att resultaten skulle bli både ärliga och intressanta. 

De etiska överväganden som jag arbetade med utgick bland annat från de som Monica Dalen 

(2008) listar som forskningsetiska principer. I hennes bok benämns bland annat krav på 

samtycke som ska skall vara dels informerat som frivilligt och där informanterna ska ha rätt 

att bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. Detta var något som jag 

redogjorde för i följebrevet till informanterna och även vid intervjusituationen informerade 

jag om min studie och frågade om det verkligen var okej att jag spelade in vår intervju och 

varför det var något som jag gjorde.  

Kravet på information går i liknande linje som kravet på samtycke där den övergripande 

planen för forskningen utarbetas och redogörs för. Här kommer syftet med forskningen som 

jag redan i följebrevet hade sett till att inkludera. Jag redogjorde även där för de metoder som 

jag skulle använda, alltså den kvalitativa intervjun samt klargjorde att det var helt frivilligt att 

delta. (Dalen, 2008) 

En annan av de forskningsetiska principer som jag arbetade efter var kravet på 

konfidentialitet. Uppgifter om de som jag intervjuade i min undersökning har jag i största 

möjliga mån försökt att förvara på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem eller 

identifiera personerna. Jag nämner således varken namn eller kön på mina intervjupersoner 

utan har endast valt att inkludera på vilken central part de jobbar och att de jobbar som jurister 

med arbetsrätt som huvudområde. (Dalen, 2008) 

Andra etiska frågor har jag också försökt ställa med hänsyn till min studies sociala 

konsekvenser. I ett makroetiskt perspektiv blir den sociala och sociopolitiska situationen 

vidare och inrymmer således mer att tänka på än bara intervjupersonernas situation (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I och med att min studie berör ämnen som är lagstiftade blir det min roll 

som undersökare att i högsta möjliga mån försöka undvika etiska och politiska faror så som 

felutnyttjandet av den kunskap som produceras.  

Producerandet av data har jag velat framställa på sådant vis att det får läsaren att inleda ett 

samtal eller en argumentation med det som har sagts i både resultat och analys. För att 

uttrycka sig på ett annat sätt vill jag stimulera till en allmän opinion, en opinion som kan 

prövas på en öppen diskussionsarena i en större kontext. Således har jag haft i åtanke att 

intervjumaterialet och mina tolkningar därav skall rapporteras på ett sådant sätt att den 

offentliga effekten inte blir förödande eller skadlig för förståelsen dessa institutioner, 

praktiker och olika sociala intressen som präglar uppsatsen genomgående. Genom att 

genomföra intervjuerna i kritisk anda och presentera dessa väl kanske jag kan få läsaren att 

delta i samtalet som förs om anställningsskyddet och kompetensbegreppet.  
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Metodproblematik 

Något som jag tog särskild hänsyn till när jag utförde studien var att så gott jag kunde var så 

opartisk som möjligt. När jag skrev mitt syfte och mina frågeställningar samt den påföljande 

intervjuguiden hade jag ständigt i tanken att dessa måste reflektera min vilja att som 

undersökare få fram ett material som på ett rättvist sätt ger utrymme för alla sidor. Här var det 

särskilt viktigt att inte frågorna var ledande, och om de skulle på något sätt framstå som 

sådana var det viktigt för mig att det fanns frågor som gav plats åt åsikter i båda hållen, 

eftersom jag från början visste att anställningsskyddet och turordningsreglerna präglades av så 

olika synsätt. 

Som ett resultat av att jag ensam utförde intervjuerna blev det särskilt viktigt för mig att 

kunna spela in dessa för att inte ge utrymme för det som Kvale & Brinkmann (2009) kallar för 

feltolkningar. Som tur var hade jag tillgång till detta metodredskap och det underlättade mitt 

arbete. Utan inspelning hade jag inte kunnat vara uppmärksam, vaken och konversera på 

samma sätt som ändå karakteriserar denna samtalsmetod. (Esaiasson et al, 2007) 

En annan problematik som jag brottades med var att hinna läsa in mig på i alla tre parters 

mest aktuella agenda och sedan kunna konversera om denna på ett sätt som gav informanterna 

bilden av att jag var påläst och intresserad av ämnet och att jag samtidigt skulle kunna ställa 

rätt följdfrågor för att fördjupa intervjun och därmed ge en starkare jämförelsegrund. 

Samtidigt tänkte jag på att jag som forskare om än påläst måste behålla ett öppet sinnelag och 

inte ge kraft åt alltför förutbestämda uppfattningar eller perspektiv. Som Svensson & Starrin 

(1996) skriver så ville jag inte gestalta den naive observatören utan visa på att jag trots min 

opartiskhet och mitt förhoppningsvis öppna sinnelag, var en som var inläst och intresserad av 

ämnet samt beredd med följdfrågor.  

Slutligen vill jag påstå att jag liknande med att jag brottades med problematiken att vara så 

opartisk som möjligt också kände lite av ett dilemma angående solidaritet. Jag visste att säkert 

någon av mina informanter ville läsa min slutliga uppsats och ville givetvis att denna eller 

dessa skulle tycka att jag på ett rättvist sätt redogjort för resultaten och belyst dessa med mitt 

teoretiska ramverk som å sin sida som inte ger en sida mer eller mindre fördelar eller 

nackdelar. Jag kom fram till att jag genom betänkande kring detta bara kan göra mitt allra 

bästa i tolkandet av intervjuerna och vid presentationen av resultaten.  

Resultat 

I denna del av uppsatsen presenterar jag det resultat som erhållits efter de tre intervjuerna 

med representanter från LO, TCO och Svenskt Näringsliv. De utsagor som presenteras i 

sammanställningen har jag ordnat under rubriker vilka knyter an till studiens syfte: att 

undersöka ståndpunkter från LO, TCO och Svenskt Näringsliv kring lagen om 

anställningsskydd och kompetens i relation till dagens arbetsmarknad och 

arbetsbristsituationer på företag. 

Begreppet kompetens och dagens arbetsmarknad 

LO inleder med åsikten att de inom LO-kollektivet faktiskt ser en utveckling där kompetensen 

spelar mindre roll och trycker här på klass som en viktig faktor att beakta. Kompetens som 
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allt viktigare på arbetsmarknaden är något som LO:s representant helt enkelt inte håller med 

om, intervjupersonen tillägger dock att ifall det skulle ske i realiteten vore det enbart positivt. 

Hen förklarar vidare att den utbytbarhet som var aktuell på det tidiga 1900-talets 

arbetsmarknad åter gör sig bekant genom att företag sätter in folk som de sedan inte 

kompetensutvecklar. Folk som är kvar så länge som de klarar att hålla tempot och som sedan 

kan bytas ut mot nya när de inte orkar längre eller blir sjuka. 

Min respondent forsätter med att beskriva hur 1990-talskrisen delvis fick arbetsgivare att inse 

att en arbetstagare som man inom företaget har utbildat kostar pengar när den sedan slutar. Så 

utvecklingen för arbetstagare inom LO-kollektivet är betydligt mer inriktad på en 

uppstyckning av arbetsuppgifterna i mindre och mindre delar så att man på så sätt kan sätta in 

folk som inte behöver kompetensutvecklas och som lätt kan bytas ut. Denna utveckling är 

vidare något som benämns som ”digital taylorism” och som man som arbetsgivare kan 

hantera och bibehålla i tider av hög arbetslöshet när man på ett annat sätt kan ta in 

visstidsanställda. 

Min respondent försäkrar mig att det givetvis finns de inom LO-kollektivet som inte är 

utbytbara på samma sätt men att gruppen som får mer och mer enahanda slituppgifter ökar 

hela tiden och att arbetsmarknaden på så sätt glider isär, skiktas, och det även inom LO-

kollektivet. Folk blir däremot mer och mer överkvalificerade för sina jobb och detta beror på 

att arbetsmarknaden gör folk utbytbara även om det på nyckelpositioner naturligtvis ser 

annorlunda ut, men detta är vanligtvis individer som inte företräds av LO. LO avslutar sitt 

anförande på följande vis: 

LO: Så när de säger att kompetens blir mer och mer viktigt, så tror jag inte att 

det är sant.  

TCO 

TCO som företräder tjänstemän ser på saken som att en positiv effekt av detta är att 

arbetsgivaren får en anledning att måna om arbetskraften. Blir kompetens viktigare så blir ju 

också individen viktigare, framförallt de anställda som har kompetens och för TCO:s 

medlemmar är detta något ganska positivt. TCO påpekar vidare kompetensens påverkan på 

lön: 

TCO: Det borde ge majoriteten av våra medlemmar något positivt, att veta att 

deras kompetens lönar sig, att det påverkar hur löner sätts av chefer. 

TCO:s företrädare glider också in på problemet med de som inte får kompetensen som behövs 

och att risken för en skiktning av arbetsmarknaden visar på att det är mer komplext än vid 

första anblick. De som inte får någon kompetensutveckling kanske måste ta de mer osäkra 

anställningarna och det blir en nedåtgående spiral.  

Min respondent avslutar med att säga att det är svårt att exakt veta vad ökade kompetenskrav 

faktiskt kan betyda för marknaden men att det åtminstone kommer bli viktigare för individen 

att ha just hög kompetens och utbildning samt att man håller liv i den kompetensen. Samtidigt 

kommer det bli svårare och svårare för de som inte kan åstadkomma detta.  

Svenskt Näringsliv 

Svenskt Näringslivs representant tror att effekten av att kompetensutveckling blir viktigare på 

dagens arbetsmarknad blir en bättre utbildad arbetskraft som stärker företagens 
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konkurrensförmåga gentemot utlandet och världen. Detta blir, enligt min respondent, en allt 

viktigare aspekt och då särskilt i vissa branscher som tjänsteföretag och liknande. Även inom 

industrin blir det viktigare med kompetensutveckling eftersom denna i nuläget har väldigt 

mycket högutbildad arbetskraft och att detta är en bransch där man hela tiden måste ligga i 

framkant för att hänga med i konkurrensen.  

Visstidsanställningar och kompetens 

Visstidsanställningar har genom uppluckrandet av lagar och kunskapssamhällets krav på 

flexibilitet blivit en växande grupp på arbetsmarknaden. Alla tre informanter uttrycker sig 

med oro kring dennas skara på arbetsmarknaden men, som resultatet kommer visa, på lite 

olika vis.  

LO 

LO uttrycker sig ganska starkt kring visstidsanställningar som en klass- och könsfråga och att 

detta är något som inte bör glömmas bort i debatten. Det är i högre grad kvinnor som har 

visstidsanställningar och det framförallt i LO-kollektivet jämfört med tjänstemännen som har 

visstidsanställningar i betydligt mindre mån och akademikerna som inte alls drabbas. 

LO: Du kan hela tiden applicera klass och kön på det här.  

Min informant fortsätter uttrycka sin och LO:s åsikt genom att förklara att de visstidsanställda 

helt enkelt blir utan kompetensutveckling på arbetsmarknaden. Inom LO-kollektivet finns det 

vidare inget som är bra med visstidsanställningar, de individer som är anställda i en sådan får 

sämre löneutveckling och ingen möjlighet till kompetensutveckling, de får dessutom de mest 

monotona och tråkiga jobben. 

Min informant säger att LO idag kan köpa att det krävs visstidsanställningar i vissa 

avseenden. Vikariat, provanställning eller visstidsanställning under studietiden är okej men 

annars måste visstidsanställningar generellt begränsas. LO fortsätter med att uttrycka sig på 

följande vis om visstidsanställningar och arbetsmarknaden i dagens läge: 

LO: Eftersom arbetslösheten är så hög så innebär ju detta att arbetsgivarna inte alls 

behöver vara rädda om sina anställda. 

TCO 

Om LO är negativa till visstidsanställningar är TCO desto mer. Min informant inleder med att 

säga att de i dagens läge har skickat en anmälan till EU-kommissionen kring regleringen runt 

dessa. Lagen ger enligt TCO inte tillräcklig trygghet för tidsbegränsat anställda även om de 

måste existera och fyller en viktig funktion på arbetsmarknaden. En sådan anställning kan 

enligt min respondent vara en viktig väg in på arbetsmarknaden och ibland behöver företag 

kunna ta in vikarier eller en särskild kompetens vid en särskild period men om en 

visstidsanställning sker en längre tid får detta negativa konsekvenser. Dessa följder visar sig i 

just mindre kompetensutveckling för arbetstagaren i fråga samt mer upplevd stress och 

ekonomisk otrygghet.  

TCO: /…/där har vi hamnat i en situation i Sverige efter ändringar 2007 där vi liksom 

inte har någon balans, utan det är alldeles för lätt för arbetsgivare att missbruka 

upprepade tidsbegränsade anställningar . 
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Min respondent förklarar att det behövs en lagstiftning som balanserar detta eftersom det är 

alltför enkelt att missbruka visstidsanställningar som arbetsgivare, detta är följaktligen något 

som de vill ändra med LAS. 

 Svenskt Näringsliv 

Svenskt Näringslivs respondent ser även hen en negativ sida till visstidsanställningens 

växande andel på arbetsmarknaden men hänvisar till realiteten att arbetsgivare inte är benägna 

att utbilda eller utveckla anställda om de bara stannar en kort tid i företaget och att detta i sig 

egentligen inte är något märkligt. Det är vidare en sorts investering som arbetsgivaren tar sig 

för och denne måste således veta att det sker en avkastning på investeringen precis som vid en 

anställning: 

Svenskt Näringsliv: /…/ för de kanske går vidare till en annan arbetsgivare och då 

njuter den arbetsgivaren frukterna av den utbildningen som den första arbetsgivaren 

har betalat.  

Min informant nämner också att man måste se till den andra sidan av saken och att det inte är 

rimligt att visstidsanställda helt ska sakna kompetensutveckling bara för deras anställningstyp 

eftersom det finns individer som är visstidsanställda i flera år. Det torde dock ligga i 

arbetsgivarens intresse att även dessa ska få utbildning likaväl som de fastanställda avslutar 

min informant med att säga. 

LAS och kompetens vid arbetsbristsituationer 

Denna fråga är en stötesten i debatterna kring LAS och mellan mina olika informanters 

intressen. LAS innehåller många olika regler men turordningsreglerna är den lagdel som 

verkar hålla isär LO, TCO och Svenskt Näringsliv på ett helt annat sätt än de andra 

lagrummen.  

LO 

LO uttrycker sig på följande sätt angående turordningsreglerna och kompetens: 

LO: Förutsägbarhet och rättsäkerhet krävs och då är turordningsreglerna mycket bra 

villkor. Då ska man komma ihåg att ålder aldrig är ensamt, först gör man ju en 

[turordnings-]lista sen går man in på tillräckliga kvalifikationer, det kan vi ju leva 

med, det är viktigt att man är hård på vad som är tillräckliga kvalifikationer.  

Vidare fortsätter LO-representanten att säga att arbetsgivarna och facken skiljer sig 

huvudsakligen i vad man menar med kompetens. Kompetens för en arbetsgivare kan för det 

första vara helt annorlunda från en annan arbetsgivare. LO:s företrädare ger därefter exempel 

på hur olika detta kompetensbegrepp kan te sig genom att förklara hur en del arbetsgivare 

beskriver kompetens som att kunna göra en ansträngande rörelse länge utan att bli sjukskriven 

för att man får ont medan en annan beskriver kompetens som förmågan att kunna stå länge 

utan att bli trött och en tredje vill att sin anställd ska vara glad och trevlig och listar det som 

kompetens. Vidare fortsätter LO-representanten sin utläggning på följande vis: 

LO: När man inkluderar det i kompetensbegreppet, då sätter vi på fackliga sidan 

givetvis emot det. Ett sånt kompetensbegrepp handlar om personliga egenskaper /…/ I 

de fall där de kan visa på tidigare utbildning där får de undantag, det är liksom ett 

skäl som man kan tycka är ganska rimligt. 
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LO uttrycker sin uppfattning om att det är kompetensbegreppet som är det man gör skillnad 

på mellan en arbetsgivares synpunkt och facket. Personliga egenskaper är något som de inte 

tycker man bör blanda in i begreppet och säger att på i den sakfrågan står LO sida mot sida 

arbetsgivarens uppfattning. Gör man begreppet ännu större än så blir kompetenta arbetstagare 

mer utbytbara än innan, eftersom de inte kan lita på att de skyddas av tillräckliga 

kvalifikationer.  

TCO 

TCO inleder sitt anförande med att påpeka att begreppet arbetsbrist för det första är 

förmånligt för arbetsgivaren eftersom denna i praktiken avgör detta samt att det inte är något 

som man prövar i domstol, istället finns bland annat turordningsreglerna som en 

gengäldsfunktion och grundprincip: 

Vidare förklarar TCO att turordningsreglerna fyller funktionen som en stupstocksregel, om 

parterna inte kommer överens om någonting annat i förväg genom till exempel 

omställningsavtal då gäller turordningsreglerna som ett objektivt kriterium för vem som får 

stanna och vem som får gå. 

TCO: /…/det är ju liksom ingen diskussion över hur länge någon har varit anställd, 

lätt att avgöra, det gör så att parterna har något att förhålla sig till ”om vi inte 

kommer överens så hamnar vi i det här läget”. 

TCO-representanten berättar att omställningsavtal innehåller dels särskilda förmåner för den 

som blir uppsagd så som ekonomisk ersättning och möjlighet till stöd, coachning och 

utbildning men omställningsavtalet säger också vad som ska styra urvalet om vem som 

faktiskt får gå. Huvudregeln i omställningsavtal är vidare inte sist in först utan en helt annan. 

TCO menar att utan turordningsregeln hade vi inte haft omställningsavtal och då hade inte 

arbetstagarna heller fått extra stöd när de blivit uppsagda. Byteshandeln man har gjort visar 

sig i att arbetsgivaren genom just omställningsavtalen har en större möjlighet att påverka vilka 

som får vara kvar samtidigt som de som får gå får en bättre situation än vad de annars skulle 

ha fått. 

Vidare fortsätter TCO-representanten med att särskilt trycka på att det genom 

turordningsreglernas villkor på tillräckliga kvalifikationer visst tas hänsyn till kompetens. Har 

en individ inte de tillräckliga kvalifikationer för de tjänster som är kvar så åker den personen 

ut. I och med att det är arbetsgivaren som bestämmer kompetenskraven så finns det ett stort 

utrymme för att kompetensen har just stor betydelse. Ofta är det äldre med mindre kompetens 

som får gå. TCO:s representant avslutar med att säga att man i dagens läge på 

arbetsmarknaden i högre grad plockar bort supporttjänster på företag men behåller 

expertkunskapen. 

Svenskt Näringsliv 

Svenskt Näringsliv uttalar sig ganska negativt kring lagen om anställningsskydd och belyser 

aspekter som berör kompetensens roll vid en arbetsbristsituation: 

Svenskt Näringsliv: Lagen som den ser ut idag är för kantig och tillgodoser inte 

arbetsgivarens behov av att ha kvar den bästa kompetensen i en sådan ekonomiskt 

trängd situation. Det är ju då han behöver så att säga, de allra mest kompetenta 

arbetstagarna för att kunna driva verksamheten vidare och på det sättet säkra 

anställningsskyddet för de som är kvar. 
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Svenskt Näringsliv kommer med en liten annan syn på turordningsreglerna. De menar att 

turordningslistan ska göras upp med hänsyn tagen till de anställdas kompetens: 

Svenskt Näringsliv: /…/vi tycker ju inte att de [turordningsreglerna] är lämpliga och 

de ger inte enligt vår uppfattning, ett väl avvägt anställningsskydd som ju enligt lagen 

bygger på anställningstidens längd. Vi har länge kämpat för att det ska vara 

kompetensen som får en större tyngd. 

Min informant berättar vidare att de tycker att man precis som idag ska kunna förhandla om 

uppsägningen och turordningen, att man precis som idag ska kunna göra upp mot det lokala 

facket om vilka som ska sluta men att om dessa alternativ inte lyckas så ska arbetsgivaren har 

stöd i lagen för att kunna välja så att de arbetstagare med bäst kompetens får stanna. Svenskt 

Näringsliv-representanten förtäljer vidare att detta inte är godtyckligt utan att arbetsgivarens 

objektiva bedömning ska kunna prövas rättsligt om den uppsagda personen väljer att gå till 

domstol. 

Svenskt Näringsliv: /…/Fackliga sidan beskyller oss ju alltid för att vi gillar godtycke 

men det har aldrig varit på det sättet. Det ska finnas rättsliga kriterier i lagen men det 

ska vara kompetensen som styr och inte anställningstid. 

Min informant fortsätter med att beskriva vad kompetens handlar om i anställningen. Det 

handlar inte bara om kunskap och utbildning utan även yrkesskicklighet, initiativförmåga, 

vilja att ta ansvar och få nya arbetsuppgifter. Sedan erkänner hen att det är rätt svårt att 

definiera vad kompetens är, men att det sammanfattningsvis inte bara är formell bakgrund och 

kunskap utan att det är mycket annat också. 

Enligt representanten från Svenskt Näringsliv gör dagens anställningsskydd inte det möjligt 

för företag att ta tillräcklig hänsyn till kompetens vid arbetsbristsituationer eftersom lagen 

öppnar för avtal om turordning och detta är något som arbetsgivaren måste betala för. I en 

ekonomisk krissituation ska ett bolag inte tvingas köpa sig till kompetens. 

Andra turordningsregler? 

 LO 

LO:s representant tvekar när jag frågar om turordningsreglerna i hens ögon skulle kunna 

baseras på annat är anställningstid. Sedan lägger min informant fokus på arbetsgivarens 

maktfunktion och säger att eftersom arbetsgivaren leder och fördelar arbetet samt bestämmer 

hur arbetet ska utföras och vilka kvalifikationer som räknas blir anställningstiden som ett 

objektivt kriterium det enda som hindrar arbetsgivaren från att rigga hur som helst. Vidare 

säger hen att tillräckliga kvalifikationer som begrepp kan man ju diskutera om det har rätt 

innehåll men antingen kontrollerar man uppsägningar med turordning och kompetens som 

idag eller så får arbetsgivare inte säga upp hur som helst utan ställs inför myndighetsprövning. 

Hen tillägger att man måste ha åtminstone något objektivt kriterium.  

TCO 

TCO:s företrädare i studien fortsätter hävda att turordningsreglerna baserat på anställningstid 

är en stupstocksregel och bestrider att anställningstid är det dominerande kriteriet för vem 

som får gå i en arbetsbristsituation.  
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TCO: /…/ skulle man testa det empiriskt så skulle det visa sig att så är inte fallet. Har 

du kompetens för de jobben som blir kvar, det är det avgörande, anställningstiden 

kommer in i ett senare läge. 

Skulle man ha ett annat kriterium i turordningsreglerna skulle det behöva vara lika objektivt 

som man inte kan argumentera om. TCO:s företrädare har liksom LO inget förslag på någon 

alternativ regel men trycker på att det måste vara objektivt så att det blir tydligt för parter att 

veta var det hela hamnar i om de inte kommer överens.  Vidare säger min informant att det 

underlättar för båda parter för man vet då var man är beredd att ge och det underlättar i sig 

kalkylen i ge-och-ta-förhållandet som präglar förhandlingar. 

Svenskt Näringsliv 

På den här punkten förtydligas Svenskt Näringslivs åsikter kring varför man tycker att 

kompetensen borde ersätta anställningstid som ett så kallat objektivt kriterium i 

turordningsreglerna. Min respondent förklarar att hen tror att det skulle kunna kännas väl så 

tryggt idag fast med ett annat system. Eftersom anställningstid funnits som kriterium i 

anställningsskyddet i 40 år är det klart att det har rotat sig men hen förklarar vidare att ett 

system där man som arbetstagare får ta ett visst ansvar för sig själv, utbilda sig och visa att 

man är kompetent för fortsatt arbete skulle nog många likaväl känna stor trygghet till. Att 

istället för att komma hem och säga att ”jag fick sparken för att jag har kort anställningstid 

vill de vända på det och föreställer sig att en individ istället kan komma hem och säga ”jag får 

stanna kvar för att jag är duktig”. 

Svenskt Näringsliv: /…/ ofta utmanar ju facket vår ståndpunkt som att vi vill förändra 

anställningsskyddet, att vi vill rasera det, det är ju inte så utan vad vi vill är ju att en 

grupp som idag får sluta ska stanna kvar och en annan grupp får sluta istället /…/man 

kan säga att vi vill förbättra skyddet för den som är ung och duktig. 

TCO 

Äldre arbetstagare, deras kompetens och LAS 

LO 

Min respondent från LO börjar med att fastställa de olika intressena som präglar grundpelarna 

i LAS som jag även har gått igenom i bakgrundsavsnittet i denna uppsats.  

LO: När man gjorde LAS, som har kommit bort i debatten fullständigt, när man läser 

bevekelsegrunderna för att man tillskapar anställningsskydd så sa man att den här 

lagen måste vara en avvägning av tre olika intressen, staten, arbetstagarna och 

arbetsgivarna.  

Vidare fortsätter min respondent att föra ett resonemang kring hur man i dagens läge endast 

ser utifrån arbetsgivarnas intressen. Statens och samhällets intresse var att skydda de äldre 

arbetstagarna för att man erfarenhetsmässigt visste att när en äldre person blir utan jobb så 

förblir det så en längre tid och kanske aldrig mer får jobb medan en yngre person i princip 

snabbt får ett nytt jobb när de blivit uppsagda.  

LO:s representant fortätter med att säga att ålder i LO-kollektivet inte alls så säkert går hand i 

hand med den sortens kompetens som en arbetsgivare menar. Istället påpekar hen att äldre är 

de som blir utanför för att de inte orkar hålla det hårda tempot som ska hållas i arbetet. Det 
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finns givetvis kompetenta och på många sätt icke-utbytbara individer inom LO-kollektivet 

också, så som vissa maskinarbetare som är experter på särskilda maskiner, men så finns det 

människor som är fullt utbytbara inom exempelvis kommun, landsting och fastigheter.  

LO:s företrädare trycker på att det är viktigt att skikta arbetsmarknaden. Tjänstemännen ser på 

det lite annorlunda och akademikerna ännu lite mer olika eftersom speciellt den sistnämnda 

gruppen inte utgör en kollektiv styrka utan i stort sätt bygger sitt anställningsskydd på 

individuell kompetens. 

TCO 

TCO:s representant inleder med att säga att ju äldre en individ är desto större är risken för 

denne att bli arbetslös och ju större chans är det att du har en kompetens som är bristfällig 

eller att denna jobbar inom en kategori på arbetsmarknaden som kommer att försvinna, så 

som administrativa yrken och sekreterare. Här visar således TCO en liknande åsikt som LO:s 

representant.  

TCO: Turordningsreglerna har ju också en funktion att de skyddar äldre arbetstagare 

– de administrativa tjänsterna, som man ofta drar ned på, det är enklare att anställa 

en yngre än vidareutbilda en äldre i nya datasystem 

Vidare säger min respondent att kriteriet tillräckliga kvalifikationer i turordningsreglerna 

bestäms i stort sett av arbetsgivaren som därmed har stor påverkan på att definiera kompetens 

och detta märks i att det ofta är äldre med mindre kompetens för de nya tjänsterna får gå. 

Turordningsreglerna skapar incitament för att vidareutbilda en äldre anställd och därför blir 

den också lite mer skyddad för om man vill göra sig av med den får man betala 

omställningskostnader och liknande. Så utan de turordningsregler vi har idag skulle 

arbetsgivare i högre utsträckning göra sig av med äldre och den samhällsekonomiska 

kostnaden skulle vara stor konstaterar min respondent. 

Svenskt Näringsliv 

Svenskt Näringsliv upprepar att de inte vill se en uppluckring av turordningsreglerna utan att 

de vill ha andra kriterier som istället bedömer kompetensen, något de inte tycker att 

tillräckliga kvalifikationer gör. I samma veva säger min informant att detta borde ge många 

äldre en känsla av trygghet eftersom de kan känna med sig att de med sin erfarenhet och 

kunskap står sig mycket väl. Vidare vill inte representanten att man ska överdramatisera det 

hela utan påpekar att anställningstid som är dagens kriterium ofta går hand i hand med 

kompetens, och många äldre har förvärvat en enorm kompetens och skicklighet vilket torde 

göra att de inte löper någon större risk att hamna i en värre situation 

anställningstrygghetsmässigt än vad som är fallet idag. 

Svenskt Näringsliv: /…/ så det är svårt att säga vilka grupper som vinner och förlorar 

utom när det gäller kompetensen för där vinner naturligtvis de kompetenta, det är ju 

syftet med vårat förslag. 

Problemet som min informant återvänder till gång på gång är att nyanställda som är otroligt 

duktiga och kompetenta och som arbetsgivaren vill ha kvar borde få vara kvar. 
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Analys 

I följande avsnitt kommer det resultat som tidigare har presenterats att ställas i relation till 

uppsatsen teori. Först behandlas begreppet kompetens och hur parterna använder detta 

begrepp. Efter detta redogör jag för lagen om anställningsskydd i relation till just kompetens 

och dagens arbetsmarknad utifrån de olika parternas ståndpunkter. 

Begreppet kompetens 

Knud Illeris (2006) ger ett helhetsperspektiv på kompetens och gör åtskillnad på 

kvalifikationsbegreppet som sådant och det vidare kompetensbegreppet. Som jag gick igenom 

i teoriavsnittet inkluderar termen kompetens allt som krävs för att man ska klara av en 

särskild situation och får genom detta en nästan psykologisk framtoning. I och med 

hänvisningen till helhet som angreppssätt ställs inte bara krav på färdigheter och kvalificering 

utan också på det personliga i detta. En individs bedömningar, förhållningssätt och personliga 

förutsättningar inlemmas i kompetensdefinitionen på ett annat sätt än i 

kvalifikationsbegreppet vilket i sin tur får konsekvensen att begreppet blir vitt och brett samt 

på ett annat sätt utsatt för många och mångtydiga tolkningar. Det som med säkerhet kan sägas 

är att det enligt Illeris (2006) definition handla om en individs förmåga att i relation till en 

oförutsägbar situation och kontext kunna tillämpa sin personliga och yrkesmässiga kunskap. 

Förtydligande utgår man först från individ och sedan specificerar man nödvändiga 

kvalifikationer.  

I relation till det kompetensbegrepp Illeris (2006) tolkar fram kan en diskrepans skönjas 

mellan detta och LO:s ståndpunkt i ämnet. Jag tolkar det som att min intervjuperson på LO 

uppfattar kompetens som det mer påtagliga och handfasta såsom kvalifikationer i form av 

yrkeskunskaper och utbildning. Kompetens handlar således inte om en individs 

förhållningssätt så som attityd och motivation vilket Illeris (2006) påstår att begreppet 

innehåller.  

TCO tycker även de att turordningsreglerna tar tillräcklig hänsyn till kompetens genom att det 

är en stupstocksregel och att det är meningen att man ska komma överens om en avtalsturlista 

eller ett omställningsavtal som har en annan huvudregel tillräckliga kvalifikationer och sist in 

först ut. Även genom att arbetsgivaren bestämmer kompetenskraven ger plats för 

kompetensens betydelse, något som också gör att jag drar paralleller till Illeris (2006) 

definition som presenterar kompetens som något mer än bara yrkeskvalifikationer. De ger 

således en annan och vidare bild av kompetens än LO. TCO förlikar sig mer med det 

kompetensbegrepp som uttrycks genom Illeris (2006) definition även om de inte riktigt når 

fram till den slutliga begreppsredogörelsen som jag formulerade i teoriavsnittet.  

Svenskt Näringslivs representant proklamerar att kompetensen måste få större utrymme i 

lagen eller helst att lagen bör ändras så att kompetens och inte anställningstid ska vara det 

som avgör om en arbetstagare får stanna eller gå. Således kan en konvergens mellan Illeris 

(2006) definition och Svenskt Näringsliv åskådas. I kompetensbegreppet hos Svenskt 

Näringsliv återfinns inte bara yrkeskunnighet utan även initiativförmåga, viljan att ta ansvar 

och få nya arbetsuppgifter. Detta öppnar upp för att tolka kompetens som individfokuserad 

kvalifikation där personliga egenskaper så som attityd och motivation räknas likväl som 

yrkesskicklighet, så som Illeris (2006) betraktar det.  
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Kompetens som arbetsgivarna pekar på, men som inte LO egentligen håller med om 

behandlar som nämnt personliga egenskaper, i ton med Knud Illeris (2006) definition. Så om 

kompetens är personliga egenskaper som kanske inbegriper förmåga att stå länge utan att bli 

trött eller göra en monoton rörelse dag ut och dag in, då håller LO inte med om att ålder och 

kompetens korrelerar positivt. Därför måste också LAS enligt LO så som den är uppbyggd i 

dag vara kvar, det är det lilla skydd som omgärdar arbetstagare och då särskilt äldre 

arbetstagare.  

TCO går i liknande linje med LO i frågan, även fast de representerar tjänstemän. Min 

informant inleder sitt anförande med att säga att ju äldre en arbetstagare än desto större är 

risken att denne blir utan jobb samt att denne i högre grad har, vad en arbetsgivare skulle 

bedöma som bristfällig kompetens. Tillräckliga kvalifikationer så som till exempel kunskap i 

nya datasystem bedömer min informant som kompetens, och därmed avlägsnar denne sig lite 

från Knud Illeris (2006) kompetensbegrepp som mer är helhetsinriktat.   

Enligt min informant på Svenskt Näringsliv har många äldre förvärvat en enorm kompetens 

och skicklighet, därmed torde dessa i en arbetsbristsituation där kompetensen är kriteriet 

istället för anställningstid klara sig likväl så bra som i nuläget. Det är svårt att uttala sig om 

hur Svenskt Näringsliv tolkar kompetens i den här frågan, men jag ser det som att de rör sig 

bort från Illeris (2006) kompetensbegrepp när de snarare lägger vikt vid erfarenhet och 

yrkesskicklighet och inte inbegriper personliga egenskaper.  

LAS och kompetens på dagens arbetsmarknad 

En aspekt av LAS är att det genom uppluckring av regler blivit enklare för arbetsgivaren att 

visstidsanställa arbetstagare. Detta innebär att arbetstagare inte är tillsvidareanställda i lika 

hög grad som förut och detta gör delvis att arbetsmarknaden och företag har blivit mer 

flexibla angående hur anställda arbetar, vad de arbetar med och vad de tjänar.  

I Atkinsons teori om det flexibla företaget utgår denne från att konkurrensen på 

arbetsmarknaden har ökat och att man på grund av detta måste fördela arbetskraften på ett 

särskilt sätt i företag för att kunna hålla det flexibelt gentemot omvärldens och ekonomins 

fluktuationer. Skaparen av teorin redogör för olika typer av flexibilitet som förenklat handlar 

om en innerkärna där tillsvidareanställda med nyckelkunskap för företaget jobbar och en 

omgivande periferi där visstidsanställda och tillfälligt anställda jobbar med mer rutinartade 

uppgifter och som vidare är utbytbara på ett helt annat sätt än de i kärnan. Flexibiliteten i 

företaget utgörs av arbetsgivarens möjlighet att omfördela sina högt kompetenta anställda i 

kärnan mellan olika arbetsuppgifter, anpassa antalet mindre kompetenta anställda i periferin 

genom bland annat visstidsanställningar samt nyttja lönesättning baserad på arbetsprestation 

och kompetens. (Peterson, 2007) 

En tydlig tendens är att LO och TCO reagerar på, och vill ändra i LAS är regleringen kring 

visstidsanställningar. Jag tolkar det som att dessa fackliga samlingsorganisationer ser 

visstidsanställningar så som de perifera anställningarna i Atkinsons modell. De ser givetvis 

genom ett arbetstagarperspektiv och framhäver att visstidsanställda ska få bli heltidsanställda 

likväl som de i kärnan på ett företag och därmed också få njuta kompetensutveckling på lika 

villkor samt ta del av en löneutveckling och mindre rutinartade arbetsuppgifter.  

Svenskt Näringsliv däremot går i samklang på ett annat sätt med Atkinsons modell och jag 

tolkar det som att de i högre grad ser på flexibiliteten i ett företag som något självklart på en 

ombytlig och föränderlig arbetsmarknad. Mina fackliga representanter tycks också förstå att 
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flexibiliteten behövs men sätter båda tryck på att visstidsanställningarna ändå behöver 

begränsas för att undvika en ytterligare skiktning av arbetsmarknaden där den ena gruppen har 

tillgång till ökad kompetens och den andra inte alls på samma sätt. 

Enligt Atkinsons modell så är det nyckelpersonerna med bred kompetens som det satsas på 

och som för övrigt får befinna sig i ett företags kärna (Peterson, 2007). Arbetstagare som 

dessa verkar inte i första hand företrädas av LO som i och med detta trycker på klass som en 

fråga att diskutera.  

TCO framhäver att de ökade kompetenskraven på arbetsmarknaden gör det viktigare för den 

enskilde individen att ha hög kompetens och utbildning samt hålla liv i detta, vilket i sin tur 

ger löneökning. För de individer som inte kan åstadkomma detta kommer det bli svårare och 

svårare för. Enligt Atkinsons modell för flexibilitet kommer dessa eftersläntrare förmodligen 

inte befinna sig i ett företags kärna utan vidmakthållas i periferin där de också kommer få lite 

eller ingen kompetensutveckling samtidigt som deras lön sätts individuellt och efter just 

kompetens och arbetsprestation (Peterson, 2007). 

Svenskt Näringsliv säger i intervjun att effekten av att kompetensutveckling blir viktigare är 

att Sverige får en bättre utbildad och mer konkurrenskraftig arbetskraft. Hen tillägger att det 

även inom industrin blir allt viktigare med kompetensutveckling i och med att denna i nuläget 

har väldigt mycket högutbildad arbetskraft. När jag applicerar Atkinsons modell på detta blir 

det väldigt tydligt att LO och Svenskt Näringsliv ser otroligt olika på saken. Svenskt 

Näringsliv fokuserar på de som redan har hög kompetens och således förmodligen befinner 

sig i kärnan medan LO brottas med problemen som de i periferin utgör och känner vid. Även 

TCO har en liknande syn som LO eftersom de företräder det breda fält som utgör tjänstemän 

men ser också de frukter som deras medlemmar som befinner sig i ett företags innerkärna får 

ta del av.  

Slutsatser  

Uppsatsen frågar sig vad de olika parterna LO, TCO och Svenskt Näringsliv lägger i 

begreppet kompetens när de pratar om LAS och dagens arbetsmarknad och om denna lag tar 

hänsyn till kompetens vid uppsägningar på grund av arbetsbrist i företag och i så fall hur och 

om inte, varför. 

Jag tolkar det som att Svenskt Näringsliv i högre grad ser på flexibiliteten i ett företag som 

något självklart på en ombytlig och föränderlig arbetsmarknad. Mina fackliga representanter 

tycks också förstå att flexibiliteten behövs säger att visstidsanställningarna i LAS behöver 

begränsas för att undvika en vidare skiktning av arbetsmarknaden där den ena gruppen har 

tillgång till ökad kompetens genom kompetensutveckling och den andra inte alls på samma 

sätt. Häri tycker jag att de fackliga representanterna på ett tydligt redogör för problematiken 

kring kompetensens ökade betydelse på arbetsmarknaden och ser konsekvenser med detta 

medan Svenskt Näringsliv inte ser det riktigt på samma sätt.  

Slutsatser är att parterna verkar ha väldigt olika syn på hur begreppet kompetens i relation till 

LAS skall definieras och tillämpas. LO och TCO rör sig bort från det kompetensbegrepp som 

belyser resultaten i studien och framtonar mer tillräckliga kvalifikationer och allmänna 

yrkeskunskaper. Svenskt Näringsliv begreppsliggör kompetens som något som kan sättas i 

relation till personliga egenskaper. Givetvis ser Svenskt Näringsliv till arbetsgivarens och 

företagets intressen medan facket ser till arbetstagarnas och således ser man på saker väldigt 

diversifierat. Enligt Illeris (2006) definition av kompetens så tas det i nuläget förmodligen inte 
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tillräcklig hänsyn till kompetens i arbetsbristsituationer genom just turordningsregler, men då 

fokuserar jag endast på lagen och inte på hur denna lag istället möjliggör avtal som är 

branschanpassade vilket särskilt facken propagerar för.  

LO och TCO tycker att det i LAS tas hänsyn till kompetens vid arbetsbristsituationer i företag 

genom just tillräckliga kvalifikationer i turordningsreglerna men också genom 

branschanpassade avtal där huvudregeln inte är först in sist ut.  

Svenskt Näringsliv tycker däremot inte att lagen tar hänsyn till kompetens och att detta beror 

på att anställningstiden är kriteriet i turordningen istället för kompetens, som i sig inte täcks 

av tillräckliga kvalifikationer. Även här tror jag att en anledning till att man tycker så pass 

olika kring hur lagen om anställningsskydd bäddar för kompetensens bibehållande i ett 

företag vid arbetsbristsituationer beror på att man delvis ser så olika på just begreppet 

kompetens. Detta ger i sin tur en hänvisning till olika intressen och kanske även olika 

ideologier. 

Det förblir dock lite av en gåta exakt vad kompetens är förutom att LO och TCO tycker att det 

handlar mestadels om utbildning och yrkesskicklighet på ett annat sätt än Svenskt Näringsliv 

och där den sistnämnda ytterligare vill utvidga det till att inkorporera även personliga 

egenskaper som attityd och liknande. Genom detta konstaterande så blir det tydligt att 

arbetsgivare kan sägas ha en annorlunda syn på kompetens än vad facket har och att Svenskt 

Näringsliv vill göra det enklare för arbetsgivare att välja de som kan anses vara mer 

kompetenta än de som råkar ha varit anställda en längre tid i företaget. Det räcker i nuläget 

inte för Svenskt Näringsliv med tillräckliga kvalifikationer i turordningsreglerna, 

avtalsturlistor och det faktum att arbetsgivaren i princip får bestämma vad de tillräckliga 

kvalifikationerna ska innehålla. Det ska inte kosta att köpa till sig kompetens i en krissituation 

och kompetensen ska styra totalt, inte anställningstid. 

Min representant från LO hävdade att arbetsgivare begreppsdefinierar kompetens på olika sätt 

och att det ibland kan handla om hur länge en arbetare kan hamra utan att få ont eller hur 

länge en annan kan stå länge utan att bli trött. Om arbetsgivaren helt kan avgöra vad som är 

kompetens menar denna att det på ett helt annat sätt kan öppnas upp för godtycke. Samtidigt 

säger Svenskt Näringsliv att det i deras förslag på hur LAS ska förändras kommer finnas 

objektiva kriterier för hur kompetens ska definieras i turordningsreglerna. Det som står klart 

för mig under intervjun är dock att informanten själv inte riktigt exakt kan säga vad begreppet 

innebär och inte innebär eftersom det är så mångtydigt. Begreppet används olika i relation till 

olika situationer och frågor och detta tycker jag är ett intressant resultat. Det jag kan tolka ut 

genom intervjuerna är att kompetens är något som ingen av mina intervjupersoner precist kan 

sätta fingret på, men detta är ju också på något sätt vitsen med begreppet, det är öppet på 

många sätt och ställs i relation till en uppgift och en situation. 

Beroende på vilka man företräder och representerar ser man på arbetsmarknaden annorlunda 

och på begreppet likaså; enligt LO blir inte alls kompetensen viktigare hos arbetstagare i 

relation till arbetsmarknaden, något som TCO och Svenskt Näringsliv tror och känns vid.  
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Avslutande diskussion 

Det som utvecklingen idag pekar på är att arbetsmarknadspolitiken har omvandlats. Som 

Bengtsson & Berglund (2012) skriver har vår tidigare starka arbetsmarknadspolitik i hög grad 

ersatts av andra ekonomisk-politiska prioriteringar där en större tyngd läggs på en 

medborgares ansvar och skyldigheter. Kanske är LAS inte gjort för ett modernt 

kunskapssamhälle där arbetsmarknaden inte i lika hög grad består av verkstäder och klassiska 

arbetaryrken och kanske måste en arbetstagare måna mer om att upprätthålla sin kompetens. 

Jag undrar dock samtidigt om det månas om arbetstagarna som genom sin ålder och sitt 

arbetes höga tempo kan anses vara mer utsatta i dagens läge. Arbetstagare måste ha en ökad 

anpassningsförmåga och kunna ställa om, det finns inte längre en livslång anställning på 

samma sätt som förut och detta skapar incitament rent teoretiskt för arbetstagare att på eget 

bevåg hålla sin kompetens på den nivå som krävs. Något som säkerligen är svårare för vissa 

grupper än för andra, som också mina informanter påpekar och som styrks av tidigare 

forskning. I Carin Ulander-Wänmans studie (2012) blir detta tydligt när hon konstaterar att 

det i kommuner och landsting företrädesvis är kvinnorna som arbetar deltid och också utgör 

den tillgängliga, billiga arbetskraften som får ta särdeles negativa följder av den flexibla 

arbetsmarknaden, något som min informant från LO trycker ganska mycket på. Kanske borde 

man se problematiken delvis utifrån klass och kön och inte bara tänka på arbetsmarknaden 

som grupperad i kompetenta och icke-kompetenta.  

I relation till Martina Sellins studie (2006) är det arbetsgivarens behov av flexibilitet i 

företaget som visar sig i det ökade antalet visstidsanställda. Detta sammanfaller givetvis med 

antagandet om att arbetsmarknaden är i omvandling och att det finns ett behov hos företag att 

hålla sin struktur flytande och i högre grad rörlig än traditionell med endast fastanställda. 

TCO reagerade särskilt starkt på visstidsanställningsproblematiken i intervjun och detta beror 

kanske på att det är just TCO som företräder många inom kommun och landsting. 

I förhållande till arbetsmarknadens flexibilitet och anställningsskyddet blir det särskilt 

intressant att se till den studie som utfördes av Michele Belot (2007) där denna konstaterar att 

det även finns produktivitetseffekter som kan kopplas till en tryggare anställning, eftersom 

detta enligt studien skapar drivkrafter till företagsspecifikt kunnande och ett högre 

humankapital. Samtidigt visar Per Skedinger i sin forskningssammanfattande bok från 2008 

att den begränsade forskning som finns pekar på att produktiviteten minskar vid ett starkt 

anställningsskydd eftersom detta minskar flexibiliteten vid strukturomvandlingar. Dessa två 

delvis motsättande studier visar säkerligen på att ämnet behöver djupdykas i och granskas 

närmare och att min studie inte täcker upp för någon av dessa områden förutom att dessa på 

skiljda sätt stödjer fackliga intressen och arbetsgivares intressen i frågan. Det bör kanske 

också tas hänsyn till att problemet förmodligen kommer bli påapplicerad inte bara en utan 

flera lösningar färgade av olika ideologier och intressen. 

Det talas om kunskapssamhällets genombrott i den anslutande forskningen. Lärande hos de 

anställda sägs vara centralt på ett annat sätt jämfört med några årtionden sedan. Det håller inte 

min informant från LO med om, som ser en motsatt effekt hos de som hen företräder. 

Arbetsuppgifter styckas istället upp, blir fördummande och bereder väg för något som hen 

kallar för digital taylorism. Detta resultat bör granskas vidare kan jag tycka, eftersom detta 

inte fanns med i åtminstone min förförståelse, och som ändå är så pass viktigt och relevant att 

det borde djupdykas i. Man talar ofta om kunskapssamhällets framfart men borde se på det 

hela med något mer kritiska ögon eftersom det tydligen inte är hela sanningen.   
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Det mesta som diskuteras i relation till anställningsskyddet och kompetens är varken svart 

eller vitt. Det går helt enkelt inte att generalisera något som är så komplext. LO talar om sina 

arbetare och TCO om sina tjänstemän samtidigt som Svenskt Näringsliv verkar se problemet 

utifrån de företag som företrädesvis har högre utbildade och mer kompetent personal än vid 

exempelvis verkstäder. Detta åskådliggör i sin tur en diskrepans i debatten samtidigt som de 

olika företrädarna givetvis ser saken utifrån sina medlemmar och sina intressen.  

I anslutning till Magnussons (2007) studie skiljs det markant på kompetens och kvalificering, 

där kompetens är mycket mer mångfacetterat och personligare än kvalificering. Om man nu 

istället för tillräckliga kvalifikationer i anställningsskyddet skulle ha kompetens som kriterium 

tror jag att kompetensen skulle behöva bli exakt definierad, vilket i sin tur skulle bli svårt 

eftersom kompetens är särdeles olika yrken och parter emellan, med tanke på att det alltid är i 

relation till en situation. Och om man nu har personliga egenskaper med i 

kompetensbegreppet tror jag att det mycket lätt kan öppnas upp för godtycke eftersom man 

uppfattar personer på olika sätt och man tycker olika om människor beroende på vad man 

själv är för person samtidigt som kompetensbegreppet är så inkluderande. När man tillåter sig 

att använda begreppet kompetens på olika sätt beroende på vad som passar en själv i en 

situation kan man även anta att begreppet kan nyttjas som ett maktmedel eller maktanspråk. 

Enligt min tolkning skulle detta kunna öppna upp för rättstvister på ett annat sätt samtidigt 

som skiljelinjen mellan uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägning på grund av 

personliga skäl skulle bli suddigare.  

I dagens läge kan man som arbetstagare förevisa till arbetsbrist när en arbetsgivare frågar om 

varför man fick sluta på sin tidigare anställning, något som kan ses som en skyddsfunktion för 

arbetstagare. Om turordningsreglerna istället för att baseras på anställningstid skulle baseras 

på kompetens kan det antas att de arbetstagare som får gå får det extra svårt att komma in på 

arbetsmarknaden igen eftersom kompetensen skulle vara så bred att det delvis skulle handla 

om personliga egenskaper. För varför skulle man som arbetsgivare anställa en person som fått 

gå för att dess kompetens som inbegriper personliga egenskaper inte varit tillfredsställande för 

den förra arbetsgivaren? En vidare skiktning av arbetsmarknaden där stress och högre krav på 

arbetstagare skulle beredas väg tror jag skulle kunna vara en frukt av att man ändrade det 

objektiva kriteriet anställningstid i anställningsskyddet. 

Dessa resonemang ovan visar på så komplext och mångfacetterat anställningsskyddet och 

begreppet kompetens är.  Detta kan sättas i relation till den studie som genomfördes av LO 

och Svenskt Näringsliv tillsammans, där de utredde de faktiska konsekvenserna av 

turordningsreglerna och där det konstaterades att det intresseväckande nog finns mycket 

begränsad kunskap om turordningsreglernas reella effekter. Något som öppnar upp för vidare 

forskning. (Rudeberg & Ingelskog, 2011) 

För annan vidare forskning tror jag att det skulle vara intressant att undersöka hur 

turordningsregler baserade på kompetens skulle kunna utgöra en motpol mot det tidigare 

välfärdssamhället som präglat Sverige. Samt studera hur bemanningsföretag och dessas intåg 

på Sveriges arbetsmarknad har påverkat både visstidsanställningar, kompetensutveckling och 

turordningsreglernas praxis i arbetslivet. 
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BILAGA 1 

 

Frågeguide  

Behöver lagen om anställningsskydd på något sätt förändras eller utvecklas i 

förhållande till dagens arbetsmarknad och dess ökade krav på kompetens? 
 

 Om kompetensutveckling blir viktigare på dagens arbetsmarknad; vad tror du det gör 

med själva arbetsmarknaden samt för den enskilde arbetstagaren och arbetsgivaren? 

 

 Hur ställer du dig till påståendet: Anställningen ska i högre grad baseras på kunskap 

och utbildning snarare än antalet anställda år hos arbetsgivaren? 

 

 Hur ser du på visstidsanställda och kompetensutveckling? 

 

Tar turordningsreglerna, som de ser ut idag, tillräcklig hänsyn till kompetens 

vid arbetsbristsituationer i företag? 

 Tycker du LAS är ett lämpligt och tillräckligt anställningsskydd vid till exempel en 

arbetsbristssituation på ett medelstort företag? Om inte; varför? Om ja; varför? Vad 

skulle eventuellt kunna förändras? 

 

 Vad tycker du om turordningsreglerna? Vad tycker du är positivt och negativt med 

dessa? (Lång anställningstid och tillräckliga kvalifikationer) 

 

 Hur ställer du dig till påståendet: Trygghet i anställningen, genom anställningstid, är 

en central del av livet, både ekonomiskt och socialt.? 

 

 Hur ställer du dig till påståendet: Dagens anställningsskydd gör det inte möjligt för 

företag att ta tillräcklig hänsyn till kompetens vid arbetsbristssituationer. 

 

 

 Hur tror du en arbetstagares intresse av trygghet i anställningen skulle kunna 

tillgodoses genom regler som baseras på annat än anställningstid? 

 

 Hur tror du att äldre arbetstagare skulle påverkas av en eventuell uppluckring av 

turordningsreglerna? 

 

 

 Vad tror du frånvaron av turordningsregler skulle göra för arbetsmarknaden i stort 

samt för den enskilde arbetstagaren och för arbetsgivaren?  

 

 Hur tror du en arbetstagares intresse av trygghet i anställningen skulle kunna 

tillgodoses genom regler som baseras på annat än anställningstid 

 



   

BILAGA 2 

 

Följebrev 

 
 

Bästa xxxx 

 

Vad kul att du vill ställa upp på en personlig intervju till min studie angående LAS och 

huruvida lagen i nuvarande läge skulle behöva förändras i förhållande till dagens 

arbetsmarknad.  

 

Detta är vidare mitt syfte: 

Syftet med uppsatsen är att undersöka ståndpunkter kring lagen om anställningsskydd och om 

denna lag på något sätt behöver förändras eller utvecklas i förhållande till dagens 

arbetsmarknad och dess ökade krav på kompetens. Jag syftar då även till att särskilt fördjupa 

mig kring lagens turordningsregler och om dessa tar tillräcklig hänsyn till kompetens vid 

arbetsbristssituationer i företag.  

 

Intervjun beräknas att inte ta mer än 45 minuter och jag kommer intervjua dig ensam. 

Materialet som intervjun kommer ge, kommer jag enbart att använda för att besvara min 

studies frågeställningar.   

 

En ljudinspelning av samtalet kommer efter samtycke av dig att göras, något som kommer 

raderas efter transkriberingen. Anledningen till ljudupptagningen är att jag intervjuar ensam 

och kommer ha svårt att både anteckna och ställa följdfrågor utan att missa vissa delar, och 

kanske därmed utsätta studien för feltolkningar. 

 

Det är alldeles frivilligt att deltaga och du får givetvis avbryta intervjun när du helst vill samt 

avbryta ditt medverkande i studien. Jag beaktar anonymitet och konfidentialitet och detta 

innebär att du i min studie aldrig kommer att nämnas vid namn eller ens kön, samt att jag 

kommer på bästa möjliga sätt att rapportera på ett sätt så att du inte kommer att kunna 

identifieras av utomstående.  

 

Jag ser framemot att få intervjua dig, och tack för att du ställer upp, det hjälper mig enormt i 

min studie! 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar  
Hanna Bengtsson 

Kontaktuppgifter: 

07 - xxxxxxxx 

Xxx@msn.com 
 

 


