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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund och syfte 

Hur starkt anställningsskydd tillhandahåller LAS? Svaret varierar säkerligen 

beroende på vem frågan ställs till. Snart 40 år av rättsutveckling där lagen an-

passats efter förändrade förhållanden på arbetsmarknaden och skiftande vär-

deringar i samhället, bidrar säkerligen till att öka de olika uppfattningar som 

finns om det svenska anställningsskyddet.  

 

De områden där meningsskiljaktigheterna kring LAS framstår som tydligast 

är, enligt min mening, de där lagtexten inte ger något tydligt svar på vad som 

gäller. Där uppmuntrar ändamålsresonemang samt diskussioner om lagens 

inneboende logik och struktur till att vitt skilda ståndpunkter intas kring det 

anställningsskydd LAS faktiskt ger.1 

 

Ett sådant område är omplaceringar enligt turordningsreglerna i 22 § 4 st. 

LAS. Där stadgas den så kallade ”sist in, först ut” - principen. Paragrafen syf-

tar primärt till att avgöra vilka arbetstagare som i konkurrens om arbetstillfäl-

len ska sägas upp på grund av arbetsbrist. I detta avseende råder det inte någ-

ra direkta oklarheter kring tillämpningen av lagen. Turordningen bestäms 

nämligen utifrån berörda arbetstagares anställningstid inom företaget. Där-

emot uppkommer problematiska tolkningsfrågor när vissa tjänster dras in till 

följd av arbetsbrist. Reglerna kring omplaceringar enligt 22 § stadgar endast 

att arbetstagare i sådana situationer har rätt att bli omplacerade till tjänster 

som innehas av arbetstagare med kortare anställningstid. Någon närmare led-

ning kring vilken av flera möjliga tjänster en arbetstagare ska bli omplacerad 

till står dock inte att finna. Till skillnad från omplaceringar enligt 7 § 2 st. LAS 
                                                             
1 Jfr till exempel Numhauser - Henning & Rönnmar JT 2010/11 s. 392 ff. med 

Zethræus JT 1997/98 s. 1219 f. 
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framgår det inte vilka principer som styr vid en bedömning av vad för ompla-

ceringserbjudande som ska anses godtagbart. 

 

Problemet med att frågan inte är reglerad är att arbetsgivares och arbetstaga-

res intressen många gånger är helt motsatta gällande vilken tjänst en ompla-

cering bör ske till.  Följande hypotetiska exempel illustrerar detta:  

 

Vid företaget Petroleums huvudkontor i Uppsala är Stina ekonomichef för off-

shore-avdelningen som inriktar sig mot den norska marknaden. Till följd av 

dålig lönsamhet fattar företaget beslutet att avveckla sin verksamhet på 

nämnda marknad. Detta leder till att Stinas avdelning blir överflödig. Företa-

get varslar därför henne om uppsägning på grund av arbetsbrist. Efter 

genomförd omplaceringsutredning konstateras att det inte finns några lediga 

tjänster inom företaget hon kan omplaceras till. I enlighet med turordnings-

reglerna i 22 § ska Stina därmed omplaceras till en tjänst på huvudkontoret 

som innehas av någon med kortare anställningstid än henne. Eftersom hon 

arbetat många år inom företaget är det ett stort antal tjänster som aktualise-

ras. Stinas ögon faller på en liknande ekonomichefstjänst inom en annan av-

delning på kontoret som för närvarande innehas av Ulf. En sådan lösning 

hade varit det bästa alternativet för henne eftersom jobbet i stort sett är lika-

dant som det hon för närvarande innehar både vad gäller lön och arbetsupp-

gifter. 

 

För Petroleum är en sådan omplacering emellertid problematisk. Ulf har för-

visso kortare anställningstid än Stina, men det är fortsatt ett stort antal an-

ställda på kontoret som har kortare anställningstid än vad han har. Risken är 

stor att Stinas önskemål sätter igång en omfattande omplaceringskedja, efter-

som Ulf i sin tur ska omplaceras till en annan upptagen tjänst et cetera. En 

för Petroleum mer attraktiv lösning är istället att omplacera Stina till tjäns-

ten som innehas av den arbetstagaren som har kortast anställningstid på fö-

retaget. På så sätt undviks nämnda omplaceringsproblematik. För Stina är 

dock detta inte något lockande alternativ eftersom arbetet ifråga är en eko-
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nomiadministratörstjänst och därmed skulle innebära betydligt mindre kvali-

ficerade arbetsuppgifter och en halverad lön.  

 

Exemplet visar den problematik som omplaceringar kan vara förknippade med. 

Genom min uppsats har jag för avsikt att utreda vilka principer som bör vara 

styrande när det kommer till att avgöra en omplacerings förenlighet med det 

anställningsskydd 22 § LAS tillhandahåller. Vad finns det för begränsningar 

av arbetsgivares företagsledningsrätt i sådana situationer som beskrivits ovan? 

Avsikten med uppsatsen är därmed inte att i detalj utreda vilka omplaceringar 

som ska anses tillåtna i det specifika fallet. Fokus ligger snarare på att i stora 

drag peka ut vilka principer som rimligen torde inverka på tillåtligheten av 

sådana omplaceringar. 

 

1.2 Metod 

Vad gäller selektering av de historiska skeenden som jag menar är viktiga för 

att förstå bakgrunden till LAS, har jag nyttjat mig av en historiematerialistisk 

analysmetod. Metoden är i grunden en marxistisk analysmetod där grundtesen 

är att förändringar av produktionsförhållanden2 och produktivkrafter3 är en 

avgörande faktor för att förklara historisk utveckling.4 Eftersom det är min 

övertygelse att uppbyggnaden av ett samhälles ekonomiska system är styrande 

för de historiska skeendena, föll sig valet av metod naturligt. Enligt min me-

ning lyckas teorin på ett logiskt sätt förklara varför förändringar i samhället, 

och därmed även förändringar i de rättsliga förhållandena, uppkommer.  

 

                                                             
2 Hur den materiella produktionen organiseras, det vill säga hur man i ett samhälle 

förvärvar, håller fast vid och producerar livets förnödenheter.  
3 Hjälpmedel för produktionen, exempelvis nya tekniska hjälpmedel.  
4 Tosh s. 236 ff. och Henning s. 19 f.  
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I min analysdel har jag använt mig av den vedertagna juridiska metoden, eller 

den rättsdogmatiska metoden som den också kallas.5 Metodvalet innebär att 

jag analyserat och tolkat LAS utifrån den så kallade rättskälleläran. Mer kon-

kret innebär det att jag genom att väga uttalanden i förarbeten, doktrin, lag-

text och praxis mot varandra försökt hitta en lösning för omplaceringar enligt 

22 § som överensstämmer med lagens funktion, konstruktion och ändamål.6 I 

enlighet med den rättsdogmatiska metoden kan här tilläggas att lagtext och 

praxis – i de fall något svar på frågan finns att hämta där – tillmäts störst vikt, 

medan framför allt uttalanden i doktrinen endast tillmäts betydelse i de fall 

argumentationen är tillräckligt övertygande.7  

 

1.3 Avgränsning 

I syfte att få en mer fokuserad och lättförståelig uppsats har jag valt att basera 

min redogörelse på förutsättningen att arbetsgivare inte har några andra skäl 

än arbetsbrist för att vidta en omplacering. Därmed belyses inte begränsningar 

av arbetsledningsrätten som uppkommer när inte endast arbetsbrist är anled-

ningen till en omplacering. Omplaceringar som strider mot god sed på arbets-

marknaden, mot diskrimineringslagen såväl som fiktiv arbetsbrist, provocerad 

uppsägning och bastubadarprincipen faller följaktligen utanför uppsatsens 

ämne.8  

 

Av samma anledning har jag valt att endast belysa anställningsskyddet ur 

LAS perspektiv. Det skydd exempelvis MBL indirekt medger har jag valt att 

                                                             
5 Se Kleineman, Juridisk metodlära, s. 21 ff. och Spaak, Juridisk metodlära, s. 65 ff. 

Mer träffande hade kanske varit att benämna metoden rättsanalytisk metod då 
metoden går ut på att analysera rättsregler. 

6 Kleineman, Juridisk metodlära, s. 28.  
7 A.a.s. 32.  
8 För en enkel och pedagogisk redogörelse för dessa begränsningar se Numhauser - 

Henning & Rönnmar JT 2010/11 s. 396 ff.  
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inte behandla i uppsatsen.9 Inte heller arbetstagargrupper som är föremål för 

särregleringar så som offentligt anställda och arbetstagare med nedsatt arbets-

förmåga tas upp i redogörelsen.  

 

1.4 Disposition 

I nästföljande avsnitt presenteras den historiska kontext LAS tillkom i (kapitel 

2). Därefter följer en genomgång av gällande anställningsskydd vid arbetsbrist 

(kapitel 3). Nämnda delar är medvetet deskriptiva. Syftet är att ge läsaren 

kunskap kring ämnet för att analysen ska bli lättare att ta till sig. Genom-

gången är därmed ett nödvändigt avstamp till den del av uppsatsen där det 

ingående analyseras vilka principer som torde vara gällande vid omplaceringar 

enligt 22 § (kapitel 4). Genom att i nämnda kapitel belysa paragrafen utifrån 

lagens konstruktion och dess ändamål är det enklare att slutligen ta ställning 

till vilken princip som bör vara vägledande vid sådana omplaceringssituatio-

ner. Slutligen för jag en kortfattad diskussion kring min frågeställning och de 

slutsatser jag dragit i mitt arbete (kapitel 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
9 För en inblick i det skydd MBL ger arbetstagare se Victorin SvJT 1979 s. 683 f. 

Glavå, Arbetsbrist, s. 505 ff. och Glavå, Arbetsrätt, s. 457 f.  
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2 Den historiska bakgrunden till LAS 

 

2.1 Inledning 

För att få en ökad förståelse för de ändamål och behov LAS avsåg att tillgodose 

är det viktigt att sätta in lagstiftningen i dess historiska kontext. På så sätt 

framgår även intressekonflikten mellan företagsledningsrätten och anställ-

ningstryggheten. Nedan följer därför en kortfattad genomgång av viktiga hi-

storiska skeenden som ledde fram till lagstiftningen på området. Jag gör inga 

anspråk på att vara heltäckande utan avser snarare att framhäva de mest 

grundläggande händelserna för att på så sätt sätta in läsaren i de förhållande-

na som rådde på den svenska arbetsmarknaden innan lagens tillkomst.  

 

2.2 Sverige industrialiseras – arbetsmarknaden 

förändras i grunden 

Den svenska näringsrättsliga ordningen innan industrialiseringen präglades 

av det gamla ståndssamhället med en tämligen statisk arbetsmarknad och 

strikta regleringar.10 Detta var en naturlig följd av samhällets ekonomiska och 

sociala struktur där penningekonomin inte var särskilt utvecklad och den stora 

delen av kapitalet bestod av fast egendom.11 

 

I samband med industrialismens intåg i Sverige, vilket skedde från cirka 1870-

talet fram till 1920,12 förändrades den svenska arbetsmarknaden i grunden. 

Sverige gick under den här tiden från att vara ett jordbruksland till att bli en 

industrination med en relativt stor rörlighet på arbetsmarknaden och ett väx-

                                                             
10 Calleman s. 48 och Henning s. 36 f. och s 40.  
11 Se Victorin SvJT 1979 s. 675 f. 
12 Henning s 40.  
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ande utbud av arbetskraft.13 I samband med denna grundläggande struktur-

omvandling av den svenska ekonomin blev även jordbrukssamhällets sätt att 

reglera anställningsförhållanden förlegat. De liberala strömningar som rådde 

under denna tid innebar att företagen verkade i en tuff konkurrensutsatt miljö 

där kostnaderna för produktionsmedlen, däribland arbetskraften, behövde vara 

så rörlig som möjligt för att anpassa sig till efterfrågan på marknaden.14 In-

dustrialiseringen medförde därmed att anställningsavtal som det stod både 

arbetsgivare och arbetstagare fritt att säga upp utan angivande av skäl, blev 

allt vanligare. Dessa så kallade fria anställningsavtal – vilka grundade sig i 

allmänna avtalsrättsliga principer kring uppgörelser som löper på obestämd 

tid – byggde på tanken att anställningsförhållandena uppkom som ett resultat 

av fria och jämställda parters ömsesidiga överenskommelse om arbete mot ve-

derlag.15 Med en sådan utgångspunkt fanns inget behov av att ta hänsyn till de 

sociala problem denna avtalsform kunde medföra i form av osäkra anställning-

ar och arbetslöshet.16    

 

Med anledning av den otrygghet i anställningen nämnda ordning innebar, 

kombinerat med andra faktorer så som befolkningstillväxten, den ekonomiska 

utvecklingen och socialismens frammarsch började arbetare i slutet av 1800-

talet att organisera sig i fackföreningar för att gemensamt ställa krav på ett 

starkare anställningsskydd.17 Som ett led att säkra föreningsrätten var en av 

fackföreningarnas mest angelägna frågor att motverka arbetsgivarnas fria 

uppsägningsrätt.18  

 

Kravet på begränsningar av den fria uppsägningsrätten vann dock inte något 

gehör hos arbetsgivarna. Efter hot om lockout ingick centralorganisationen för 
                                                             
13 Henning s 40.  
14 Victorin SvJT 1979 s. 676.  
15 Henning s. 42 och Calleman s. 49.  
16 Calleman s. 48 och Henning s. 42 f.  
17 Henning s. 43. 
18 Calleman s. 49.  
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majoriteten av fackförbunden, LO, 1906 ett huvudavtal med arbetsgivarför-

bundet SAF kallad decemberkompromissen. Avtalet innebar att fackförening-

arna accepterade arbetsgivarens arbetsledningsrätt – vilket innefattade en fri 

uppsägningsrätt – i utbyte mot att föreningsrätten respekterades.19 Arbetsgi-

vares fria uppsägningsrätt, om inget annat avtalats, blev senare även gällande 

rätt.20  

 

2.3 Begränsningar i den fria uppsägningsrätten och                

  Saltsjöbadsavtalet 

På grund av den specialiserings- och strukturomvandling industrin genomgick 

under 1920- och 1930-talet och den därmed ökade osäkerheten på arbetsmark-

naden blev kritiken mot arbetsgivarnas fria uppsägningsrätt allt starkare.21 

Det fanns även tendenser på arbetsmarknaden som pekade mot en begräns-

ning av den fria uppsägningsrätten. Exempelvis fanns det i många avtal utan-

för SAF:s område relativt långtgående begränsningar av företagsledningsrät-

ten där möjligheten att vidta uppsägningar reglerades genom krav på turord-

ning utifrån anställningstid eller krav på giltig orsak.22 Vidare tillämpade en 

del företag inom SAF-sfären i praktiken turordningsregler utifrån anställ-

ningstid och det var även relativt vanligt att skäl för ett avskedande uppgavs.23   

 

Med hänsyn till ovan sagda och en, från framför allt SAF:s sida, ovilja att lag-

stiftning skulle reglera anställningsskyddet, slöts mellan LO och SAF det så 

kallade Saltsjöbadsavtalet år 1938.24 Där närmade sig SAF LO:s krav på sak-

                                                             
19 Rönnmar, Arbetsledningsrätt, s. 45, Henning s. 57 och Calleman s. 49.  
20 Se AD 1932 nr 100. Domstolen konstaterade i målet att det stod båda parterna fritt 

att säga upp ett anställningsavtal som ingåtts på obegränsad tid, utan att behöva 
ange några skäl därtill, om inte annat avtalats eller om det skulle strida mot lag 
eller goda seder.   

21 Henning s. 147.  
22 A.a. s. 59 och Calleman s. 55.  
23 Henning s. 58.  
24 Sigeman SvJT 1984 s. 883 f.  
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ligt motiverade uppsägningar. Överenskommelsen innebar i korthet att ar-

betsgivaren skulle varsla senast en vecka innan verkställighet av uppsägning-

ar när det gällde arbetstagare som varit anställda minst ett år på arbetsplat-

sen. Fackets representant hade i dessa fall rätt att begära samråd med arbets-

givaren.  Facket kunde förvisso inte fördröja beslutet, men hade möjlighet att 

vid oenighet begära att parternas gemensamt upprättade arbetsmarknads-

nämnd skulle titta på frågan. Eftersom nämnden saknade sanktionsmedel var 

parterna inte skyldiga att följa nämndens beslut. Genom att göra en intresse-

avvägning och vid uppsägning på grund av arbetsbrist tillmäta anställningstid 

och försörjningsbörda betydelse när arbetstagare var lika lämpade för arbetet 

ifråga, innebar förfarandereglerna trots allt att arbetsgivare behövde uppge 

skäl för uppsägning.25  

 

2.4 Mot ett lagstiftat anställningsskydd 

Sannolikt fick Saltsjöbadsavtalet en normerande effekt på så sätt att den all-

männa uppfattningen kring 1960-talet var att arbetstagare hade rätt till en 

viss anställningstrygghet genom exempelvis sakligt motiverade uppsägning-

ar.26 Det faktum att de flesta arbetstagare på arbetsmarknaden vid denna tid 

täcktes av kollektivavtal som i någon mån begränsade den fria uppsägnings-

rätten torde även det ha bidragit till denna normförskjutning.27 Lagstiftaren 

valde dock att inte begränsa den fria uppsägningsrätten förutom i vissa speci-

ella situationer och för vissa begränsade arbetstagargrupper.28 Istället var det 

återigen arbetsmarknadens parter som stod för de förändringar som skedde 

vad gällde anställningsskyddet. Genom apriluppgörelsen 1964 mellan LO och 

SAF avskaffades arbetsgivarens fria uppsägningsrätt formellt.29 Den arbets-

marknadsnämnd som inrättades i och med Saltsjöbadsavtalet fick nu möjlighet 
                                                             
25 Henning s. 59 och 61.  
26 A.a. s. 61, 73 och 148.  
27 Se SOU 1993:32 s. 116. 
28 Henning s. 70.  
29 Glavå, Arbetsbrist, s. 179 ff.  
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att utdela skadestånd som sanktionsmedel i de fall arbetsgivaren inte hade 

saklig grund för en uppsägning på grund av personliga skäl. Arbetsmarknads-

nämnden hade dock fortsatt inte någon möjlighet att sanktionera felaktiga 

uppsägningar med anledning av arbetsbrist.30 

 

Under 1950- och 1960-talen brottades den svenska ekonomin med vissa syssel-

sättningsproblem till följd av stora strukturomvandlingar inom industrin, 

ökande produktivitet och stordriftstendenser.31 När en stagnation i ekonomin 

dessutom var ett faktum i mitten på 1960-talet blev sysselsättningsproblema-

tiken påtaglig. I synnerhet den äldre delen av arbetskraften drabbades hårt av 

sysselsättningsminskningen. Arbetslösa över 55 år gick exempelvis från att 

vara ungefär hälften så många som de yngre arbetslösa till att utgöra en unge-

fär lika stor grupp. I jämförelse med de yngre hade de äldre även svårare att 

komma tillbaka i arbete.32 

 

I detta skede ansåg sig lagstiftaren tvungen att agera. Genom den så kallade 

Åmanskommittén inleddes ett omfattande utredningsarbete som såg över an-

ställningsskyddet i dess helhet.33  

 

2.5 LAS tillkomst  

Bakgrunden till initierandet av Åmanskommittén var, som berörts,34 struktur-

förändringarna inom näringslivet som i synnerhet påverkat sysselsättnings-

graden bland äldre arbetstagare.35 Eftersom enskilda regler kring anställ-

ningsskydd för äldre troligtvis skulle göra det mindre attraktivt att anställa 

denna grupp, angavs i direktivet till utredningen att den allmänna anställ-

                                                             
30 Henning s. 79 f. 
31 A.a. s. 74, 83 f. och 148.  
32 A.a. s. 83 f.  
33 A.a. s. 90.  
34 Se avsnitt 2.4 ovan.  
35 SOU 1973:7 s. 25.  
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ningstryggheten skulle utredas, men att fokus skulle ligga på den äldre ar-

betskraftens problem.36 I direktivet till Åmanskommittén poängterades vikten 

av att den äldre arbetskraften kan vara kvar i arbete istället för att friställas: 

 

”Försörjningstryggheten är emellertid för den enskilde i första hand en fråga om 

trygghet i den anställning han har. Strukturomvandlingen gör det visserligen 

ibland nödvändigt att arbetstagare entledigas. Denna utveckling har godtagits 

av arbetstagarnas organisationer i vårt land som ett led i utvecklingen mot all-

mänt bättre inkomstförhållanden på längre sikt. De äldre arbetstagarnas svå-

righeter att få ny anställning gör det emellertid särskilt angeläget att dessa ar-

betstagare skyddas så långt det är möjligt mot att mista de anställningar de 

har. Samhällets åtgärder för att bereda äldre arbetslösa särskilt stöd får […] 

inte leda till att den äldre arbetskraften friställs i första hand just därför att 

den kan få detta stöd.”37 

 

Uttalandena i direktiven till lagstiftningsarbetet, att främja de äldre arbetsta-

garnas situation på arbetsmarknaden, märks med särskild tydlighet vad gäller 

utredningens förslag vid uppsägning på grund av arbetsbrist.38 Utredningen 

föreslog bland annat att uppsägning skulle ske i turordning utifrån anställ-

ningstid, utan någon förutsättning att arbetstagarna måste vara lika väl läm-

pade för arbetet ifråga, vilket exempelvis var ett kriterium i huvudavtalet med 

SAF och LO. En sådan lösning sades explicit ha till syfte att bereda svagare 

grupper på arbetsmarknaden ett starkare skydd mot friställning.39 

 

Den negativa utvecklingen i form av ökad långtidsarbetslöshet för de äldre ar-

betstagarna fortsatte under utredningens gång.40 Även i propositionen som 

                                                             
36 SOU 1973:7 s. 25 ff.  
37 SOU 1973:7 s. 25. 
38 Se Calleman s. 69. 
39 SOU 1973:7 s. 158.  
40 Henning s. 96 f. 



 

 12 

följde på Åmanskommittén framgick därför en tydlig oro för att marknadseko-

nomiska krafter skulle medföra en utslagning av svagare grupper på arbets-

marknaden under åberopande av effektivitetsskäl.41 Departementschefen 

framhävde i detta sammanhang turordningsregler baserade på anställningstid 

som en viktig åtgärd för att motverka en sådan utveckling.42 

 

Även om det i förarbetena förordades ett starkare anställningsskydd, poängte-

rades dock att lagstiftningen inte avsåg att säkra befintliga arbeten. Ett effek-

tivt fungerande näringsliv där arbetsgivaren är den som står för de företags-

ekonomiska bedömningarna var fortsatt den grundläggande utgångspunkten.43 

Det nya med lagstiftningen var snarare att arbetsgivare inte godtyckligt kunde 

välja vilka arbetstagare som skulle sägas upp. Vidare lades delar av det sociala 

ansvaret på arbetsgivarna i form av ökat ekonomiskt ansvar vid friställningar 

och omplaceringsskyldighet.44 Detta innebar en radikal förändring av det för 

tiden rådande rättsläget som fortfarande grundade sig på arbetsgivarens fria 

uppsägningsrätt.45 

 

2.6 Utvecklingen efter LAS tillkomst 1974 

Den kritik, från framför allt arbetsgivarhåll, som följde på instiftandet av LAS 

ledde till en omfattande revidering av lagen 1982.46 Turordningsreglerna läm-

nades dock oförändrade.47 Anledningen till det var att departementschefen an-

såg att reglerna var starkt rotade i det allmänna rättsmedvetandet. Vidare 

                                                             
41 Prop. 1973:129 s. 115.  
42 A. prop. s. 114 f. 
43 A. prop. s. 123.  
44 A. prop. s. 115, 123, SOU 1973:7 s. 44, InU 1973:36 s 26.  
45 InU 1973:36 s. 25 och Henning s. 93. Att den fria uppsägningsrätten som fastslagits 

i AD 1932 nr 100 fortfarande gällde rent formellt framgår även av AD:s dom 1967 nr 
17. Här bör dock observeras att stora delar av arbetsmarknaden var bunden till 
kollektivavtal som ofta begränsade den fria uppsägningsrätten, se SOU 1993:32 s. 
116. 

46 SOU 1993:32 s. 447 och Henning s. 116 ff. och 127.  
47 Se bland annat prop. 1981/82:71 s. 35, 57 ff. och 227.  
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hade en sådan förändring medfört att lagens grundläggande syften, nämligen 

att skydda svagare grupper på arbetsmarknaden från utslagning, inte hade 

tillgodosetts.48  

 

Lagstiftaren har därefter intagit en restriktiv hållning vad gäller inskränk-

ningar i det anställningsskydd LAS tillhandahåller. Turordningsreglerna i 22 § 

har därmed inte förändrats i någon väsentlig mån sedan LAS tillkomst 1974.49   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48 Prop. 1981/82:71 s. 59 ff. 
49 Undantaget härför är nuvarande regeln i 22 § 2 st. LAS, vilken föreskriver att 

arbetsgivare med högst tio anställda får undanta två arbetstagare av särskild 
betydelse för verksamheten från turordningen.  
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3 Nuvarande anställningsskydd vid arbetsbrist  

 

3.1 Inledning 

Efter att ovan ha redogjort för den historiska kontext LAS tillkom i och de än-

damål som uppbar lagstiftningen, ska här beskrivas hur dessa ändamål tagit 

sig till uttryck i lagtexten. Genom att belysa skyddsreglerna i detalj och även 

beskriva hur de enskilda reglerna samverkar för att tillförsäkra arbetstagare 

ett visst anställningsskydd, avser jag att öka förståelsen för det regelkomplex 

turordningsreglerna verkar i. Att sätta in turordningsreglerna i sitt samman-

hang ökar även insikten i den problematik som finns förknippad med ompla-

ceringar enligt 22 § och tydliggör skyddsreglernas funktion. 

 

3.2 Anställningsskyddets struktur 

Grundpelaren i det anställningsskydd LAS tillhandahåller, ligger i kravet på 

att en uppsägning måste vara sakligt grundad, vilket stadgas i 7 §. Föreligger 

inte saklig grund ogiltigförklaras nämligen en sådan uppsägning på begäran 

av berörd arbetstagare enligt 34 §. Kravet på saklig grund bygger vidare på en 

distinktion mellan uppsägningar på grund av personliga skäl och arbets-

bristuppsägningar. När arbetsbrist föreligger ger paragrafen inte något direkt 

skydd för den enskildes anställning. Arbetsgivare åläggs förvisso enligt 7 § 2 st. 

att undersöka om det finns några vakanta tjänster en arbetstagare kan ompla-

ceras till, men det faktum att en arbetsgivare vill säga upp ett visst antal ar-

betstagare kan inte angripas. Arbetsbrist anses nämligen per automatik utgöra 

saklig grund för uppsägning.50 

 

Istället tillgodoses arbetstagares behov av anställningstrygghet vid arbetsbrist 

genom krav på uppsägning i turordning enligt 22 §, rätt till företräde vid åter-
                                                             
50 Jfr prop. 1973:129 s. 123, prop. 1981/82:71 s. 65, AD 1993 nr 101 och AD 1980 nr 54.  
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anställning och genom de uppsägningstider som stadgas i LAS.51 Turordnings-

reglerna kan därmed, i motsats till 7 §, sägas styra vilka arbetstagare arbets-

givaren faktiskt ska säga upp, inte om uppsägningar får vidtas. Följden av 

brott mot dessa regler blir, till skillnad mot vad som gäller vid uppsägning 

utan saklig grund enligt 7 §, endast skadestånd.52 

 

3.3 Kravet på saklig grund 

Som nämnt ovan är kraven för att saklig grund ska föreligga vid arbets-

bristuppsägningar inte särskilt höga. Målsättningen med LAS är nämligen, 

vilket berörts i min historiska genomgång,53 inte att hämma näringslivets ef-

fektivitet genom att ta ifrån arbetsgivare beslutanderätten vad gäller behovet 

av personalminskningar. Syftet är snarare att begränsa arbetsgivarens möjlig-

het att vid arbetsbrist bestämma vilka arbetstagare som ska bli uppsagda.54 

Arbetsgivaren är därmed den som fortsatt råder över verksamhetens omfatt-

ning och inriktning.55 

 

Vad gäller distinktionen mellan arbetsbrist och personliga skäl är lagen inte 

särskilt tydlig. Av 7 § 4 st. LAS framgår endast att uppsägning av personliga 

skäl är sådana ”uppsägningar som hänför sig till arbetstagaren personligen”. 

Någon motsvarande definition av arbetsbristuppsägningar finns däremot inte. 

I praxis framgår dock att begreppet fått en negativ bestämning utifrån defini-

tionen av uppsägning på grund av personliga skäl. Arbetsbrist anses föreligga i 

de fall uppsägningen beror på andra faktorer än de som är att hänföra till ar-

betstagaren personligen. Det innebär exempelvis att arbetsgivares beslut om 

                                                             
51 Jfr AD 1993 nr 101.  
52 Se 34 och 38 §§ LAS. 
53 Se avsnitt 2.5 ovan. 
54 Jfr Prop. 1973:129 s 123.  
55 Se AD 1980 nr 54.  
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uppsägningar som motiveras utifrån företagsekonomiska eller organisatoriska 

aspekter anses utgöra arbetsbristsuppsägningar.56  

 

När det väl konstaterats att arbetsbrist är anledningen till en uppsägning, 

krävs det att arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet för att saklig 

grund för uppsägningen ska anses föreligga. Skyldigheten innebär att arbets-

givaren i skälig utsträckning ska undersöka om det finns andra lediga befatt-

ningar som den berörde arbetstagaren kan omplaceras till utan att någon an-

nan arbetstagare behöver friställas.57 Vad som här krävs av arbetsgivaren 

måste bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.58  

 

3.4 Arbetsgivares arbetsledningsrätt 

I samband med en genomgång av gällande anställningsskydd vid arbetsbrist 

bör arbetsgivarens arbetsledningsrätt, som har sitt ursprung i Decemberkom-

promissen 1906,59 nämnas kort. När arbetsbrist inte föreligger är arbetsgivares 

möjligheter att omplacera en arbetstagare begränsade till det som arbetstaga-

ren kan anses ha åtagit sig genom anställningsavtalet. Man talar här om ar-

betstagares arbetsskyldighet.60 Omplaceringar utanför arbetsskyldigheten är 

                                                             
56 Se till exempel AD 1993 nr 61, AD 1994 nr 122 och 2001 nr 107 och Malmberg & 

Källström, Anställningsförhållandet, s. 133.  
57 Prop. 1973:129 s 120 f, AD 1994 nr 1, AD 2000 nr 69. 
58 Se exempelvis AD 1996 nr 144. 
59 Se avsnitt 2.2 ovan.  
60 Vad som anses ligga inom arbetstagares arbetsskyldighet bestäms närmare av den 

s.k. 29-29-principen vilken uttalades av AD i mål 1929 nr 29. Kortfattat innebär 
principen att arbetstagare endast är skyldiga att utföra arbete som står i naturligt 
samband med arbetsgivarens verksamhet. Normalt sammanfaller detta område med 
det som innefattas i gällande kollektivavtal. Arbetet ska vidare vara för 
arbetsgivarens räkning och falla inom arbetstagarens allmänna 
yrkeskvalifikationer, det vill säga en arbetstagare ska inte omplaceras till uppgifter 
denne inte klarar av. Vad det gäller tjänstemän och offentligt anställda gäller 
istället för kravet på att arbetet ska falla inom arbetstagarens allmänna 
yrkeskvalifikationer att anställningen genom omplaceringen inte förändras i 
grunden. Resultatet får inte bli att arbetstagaren i realiteten får en ny anställning. 
Se vidare Malmberg & Källström, Anställningsförhållandet, s. 217 ff.  
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att likställa med en uppsägning och kräver därmed att arbetsgivaren har sak-

lig grund för en sådan åtgärd.61  

 

Motsvarande begränsningar av omplaceringar står inte att finna när det är 

fråga om arbetsbrist. Eftersom konstaterad arbetsbrist i enlighet med ovan 

sagda anses utgöra saklig grund för uppsägning,62 får arbetsgivare i sådana 

situationer vidta omplaceringar av arbetstagare utanför deras arbetsskyldig-

het. Arbetsgivares arbetsledningsrätt begränsas här genom att omplacerings-

erbjudandet måste anses skäligt.63 Med andra ord tar bedömningen sikte på 

om det skäligen kunnat krävas att arbetsgivaren berett arbetstagaren ett an-

nat arbete.64 

 

3.5 Turordningsreglerna  

Med anledning av att arbetsbrist i regel godtas som saklig grund för uppsäg-

ning,65 fyller regeln om turordning vid arbetsbristuppsägningar i 22 § en viktig 

roll som ett komplement till kravet på saklig grund.66 Syftet med paragrafen är 

att bereda arbetstagare ett skydd mot godtyckliga uppsägningar eller uppsäg-

ningar utifrån skäl som egentligen inte är kopplade till arbetsbrist.67 Detta 

möjliggörs genom att arbetsgivare inte fritt kan välja vilka arbetstagare som 

ska sägas upp vid en arbetsbristsituation. Turordningsregeln begränsar nämli-

gen företagsledningsrätten på så sätt att arbetsgivare åläggs att ge arbetstaga-

re med längre anställningstid företräde till fortsatt anställning framför arbets-

tagare med kortare anställningstid när konkurrens råder om kvarvarande ar-

                                                             
61 Se bland annat AD 1991 nr 114, AD 1983 nr 105 och AD 1978 nr 161.  
62 Se avsnitt 3.3 ovan.  
63 Se AD 2006 nr 15 och AD 2009 nr 50.  
64 Se AD 1996 nr 144  
65 Se avsnitt 3.3 ovan.   
66 Glavå, Arbetsbrist, s. 506 f.  
67 A.a. s. 506.  
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betstillfällen.68 När väl turordningsreglerna aktualiseras står det därmed, till 

skillnad från i 7 § 2 st., klart att ett visst antal arbetstagare är överflödiga.69 

 

Turordningen utifrån anställningstid gäller inom den så kallade turordnings-

kretsen, vilken avgränsas utifrån företagets olika driftsenheter och i förekom-

mande fall kollektivavtalsområden. Vad som utgör en driftsenhet går inte att 

ge ett klart svar på, det måste bedömas i det enskilda fallet. Klart är dock att 

fysisk belägenhet - exempelvis en butik eller en fabrik - tillsammans med verk-

samhetens organisation är avgörande kriterier vid en sådan bedömning.70 Det 

står arbetsgivaren fritt att välja inom vilken driftsenhet arbetsbristuppsäg-

ningar ska ske.71 

 

Paragrafen innehåller även en omplaceringsskyldighet i 4 st. som aktualiseras 

när en tjänst upphör till följd av arbetsbrist. Den arbetstagare som innehar en 

sådan tjänst har i dessa situationer rätt att bli omplacerad till en tjänst som 

innehas av en arbetstagare med kortare anställningstid än arbetstagaren ifrå-

ga. Till skillnad från i 7 § 2 st. förutsätter omplaceringsskyldigheten därmed 

inte att det finns en vakant tjänst. Rätten att bli omplacerad förutsätter dock 

att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten i fråga. Det är 

arbetsgivaren som bestämmer kvalifikationskraven så länge dessa krav är re-

ella och inte osakliga. Det krävs inte att arbetstagaren kan utföra arbetet ome-

delbart, utan arbetsgivaren måste godta en rimlig upplärningstid för tjänsten. 

                                                             
68 Turordningsprincipen är dock inte ovillkorlig. I enlighet med 22§ 2 st. kan 

arbetsgivare med högst tio anställda undanta två arbetstagare vilka hen anser vara 
av särskild betydelse för den fortsatta driften. Vidare finns möjlighet för 
arbetsgivare att frångå turordningsprincipen genom att avtala om en annan ordning 
med den kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationen på arbetsplatsen. 

69 Se AD 1994 nr 1, AD 2006 nr 110 och DsA 1981:6 s 233.  
70 AD 1988 nr 32, AD 2006 nr 15 och Malmberg & Källström, 

Anställningsförhållandet, s. 146.  
71 AD 1983 nr 94 och Glavå, Arbetsrätt, s. 553.  



 

 19 

Det som förutsätts är emellertid att arbetstagaren har de allmänna kvalifika-

tioner som normalt ställs på den som skulle sökt en sådan tjänst.72  

 

Turordningsprincipen kallas senioritetsprincipen, eller mer populärt ”sist in, 

först ut” - principen.73 Konkret medför den att arbetstagare som innehar kor-

tast anställningstid inom en turordningskrets är de som blir föremål för ar-

betsbristuppsägningar, förutsatt att arbetstagarna med längre anställningstid 

har tillräckliga kvalifikationer för kvarvarande tjänster. 

 

3.6 Företrädesrätt vid återanställning 

Det anställningsskydd LAS tillhandahåller får även effekter efter att en an-

ställning avslutats. I 25 § stadgas nämligen rätten för arbetstagare att få före-

träde till arbete i det fall nyanställning sker i den verksamhet där arbetstaga-

ren tidigare blivit uppsagd med anledning av arbetsbrist. Regeln är avsedd att 

fungera som ett komplement till turordningsreglerna i 22 § genom att ytterli-

gare stärka skyddet mot godtyckliga uppsägningar och därigenom skydda sva-

ga grupper från att slås ut från den öppna arbetsmarknaden.74 

 

Förutsättningarna för att företrädesrätten till återanställning ska aktualiseras 

är tämligen invecklade och behöver inte utvecklas närmare i detta samman-

hang. Av intresse för framställningen är dock att erbjudanden till återanställ-

ning ska ske i turordning och att arbetstagare förlorar rätten till återanställ-

ning i det fall de avböjer ett erbjudande de skäligen borde godtagit.75 Skälig-

hetsbedömningen i detta lagrum tar, till skillnad mot prövningen i 7 § 2 st., 

endast sikte på om det erbjudna arbetet i sig kan anses skäligt. Bedömningen 

fokuserar inte på om arbetsgivaren skulle kunna erbjuda ett arbete mer lik-

                                                             
72 Prop. 1973:129 s. 158 f. 
73 Se Malmberg & Källström, Anställningsförhållandet, s. 146.  
74 Se prop. 1973:129 s. 163. 
75 AD 1982 nr 158. 
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värdigt arbetstagarens tidigare tjänst eller om arbetsgivaren tillfredställande 

utrett denna möjlighet.76 

 

3.7 Förhållandet mellan 7 och 22 §§ vad gäller 

omplaceringar 

Av intresse för min kortfattade beskrivning av det anställningsskydd LAS till-

handahåller är hur 7 och 22 §§ förhåller sig till varandra vad gäller omplacer-

ingar. Exempelvis kan frågan uppkomma om arbetstagares anställningstid 

måste beaktas när platser till vakanta tjänster ska fördelas enligt 7 § 2 st. 

 

Enligt AD:s sätt att se på det hela förutsätter en tillämpning av 22 § rent 

rättssystematiskt att saklig grund för uppsägning redan är konstaterad enligt 

7 §. Kravet på saklig grund i 7 § reglerar frågan om en uppsägning ska tillåtas, 

medan 22 § i skedet därefter reglerar vilka som mer specifikt kommer beröras 

av arbetsbristen. För tillämpning av 22 § förutsätts därmed att en prövning 

redan genomförts om saklig grund för uppsägningen föreligger.77 

 

Tolkningen av den rättssystematiska strukturen i LAS har inneburit att ar-

betsgivare inte anses behöva ge omplaceringserbjudanden enligt 7 § 2 st. ut-

ifrån arbetstagares plats i en eventuell turordningslista. Det står därmed ar-

betsgivaren fritt att fördela omplaceringserbjudanden efter vad denne anser 

vara bäst för verksamheten.78 

 

Reglerna ska dock inte ses helt isolerat från varandra. Exempelvis går en ar-

betstagare miste om det anställningsskydd som 22 § tillhandahåller om denne i 

                                                             
76 Eklund s. 250 f. 
77 Se AD 2009 nr 50 och AD 2011 nr 30.  
78 Detta förutsätter dock att arbetsgivarens omplaceringar inte strider mot god sed på 

arbetsmarknaden eller mot diskrimineringslagstiftningen. Se AD 2009 nr 50 och AD 
2011 nr 30.  
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samband med konstaterad arbetsbrist avböjer ett skäligt omplaceringserbju-

dande till en vakant tjänst enligt 7 § 2 st.79 Denna ordning motiveras enligt AD 

av att LAS inte avser att ge något långtgående befattningsskydd utan snarare 

avser att skydda mot friställningar.80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
79 AD 2005 nr 57 och prop. 1973:129 s. 243. 
80 Se bland annat AD 1978 nr 161, AD 1981 nr 1 och AD 2009 nr 50.  
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4 Vilka principer bör gälla vid omplaceringar 

enligt  22  §? 

 

4.1 Inledning 

Av genomgången kan hittills konstateras att det står arbetsgivare fritt att av-

göra när arbetsbrist föreligger, men att LAS kräver att möjligheten att ompla-

cera arbetstagare till en vakant tjänst utreds. Vidare tillhandahåller lagen 

skydd mot godtyckliga uppsägningar vid arbetsbristsituationer, eftersom ar-

betsgivares företagsledningsrätt i dessa fall är begränsad genom turordnings-

reglerna. Arbetstagare åläggs å andra sidan att acceptera mer långtgående 

omplaceringar till vakanta tjänster utanför arbetsskyldigheten när väl arbets-

brist råder. För att en sådan omplacering ska anses förenlig med det skydd 

LAS tillhandahåller, måste omplaceringen emellertid vara skälig.81 Rättsord-

ningen är en naturlig följd av lagstiftarens avsikt och ändamål vid lagens in-

stiftande, nämligen att genom en begränsning av den fria uppsägningsrätten 

förhindra utslagning av svagare grupper på arbetsmarknaden och så långt som 

det är möjligt undvika friställning. 

 

Frågan är vart dessa slutsatser leder oss i frågan om vilka principer som bör 

vara gällande vid omplaceringar enligt 22 §. I det följande avser jag att redogö-

ra för rättsläget och de principer som bör påverka bedömningen. Jag inleder 

med att granska paragrafens ordalydelse och förarbetsuttalanden för att däref-

ter undersöka om någon ledning står att finna i lagens ändamål och konstruk-

tion. 

 

 

 

                                                             
81 Victorin SvJT 1979 s. 682 och Johansson JT 1994/95 s. 1138 ff. 
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4.2 Ledning i lagtext och förarbeten? 

4.2.1 Paragrafens ordalydelse 

 

För att utröna vilka principer som gäller vid omplacering enligt 22 § är det för-

sta naturliga steget givetvis att studera lagtexten för att se om ordalydelsen i 

paragrafen kan ge någon ledning i frågan. I 22 § 4 st. stadgas vad det gäller 

omplacering att: 

 

”Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med utgångs-

punkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. 

Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare 

med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. 

Kan en arbetstagare endast efter omplacering beredas fortsatt arbete hos arbets-

givaren, gäller som förutsättning för företräde enligt turordningen att arbetsta-

garen har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet.”  

 

Som framgår av texten stadgas till att börja med att arbetstagare med längre 

anställningstid har företräde till fortsatt arbete framför arbetstagare med kor-

tare anställningstid vid en övertalighetssituation. Stadgandet ger i sig inte nå-

gon ledning kring vilken tjänst en berörd arbetstagare har rätt till, utan slår 

endast fast vilka arbetstagare som ska bli uppsagda vid en konkurrenssitua-

tion.82  

 

Den sista meningen i paragrafen som specifikt berör situationen då en arbets-

tagare endast efter omplacering kan beredas fortsatt arbete, ger inte heller nå-

gon ledning i frågan. Där framgår endast att en arbetstagare har rätt att bli 

omplacerad till en tjänst som innehas av en arbetstagare med kortare anställ-

                                                             
82 Det framgår också i propositionen att det är syftet, se prop. 1973:129 s. 154 ff. och 

259 ff. 
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ningstid, förutsatt att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för denna 

tjänst. Av förarbetena framgår att denna formulering har till syfte att förhind-

ra att arbetstagare blir omplacerade till arbeten de inte klarar av.83 Det torde 

därmed vara svårt att utifrån lagtexten dra någon slutsats kring vilket arbete 

en omplacering ska ske till om arbetstagaren ifråga har tillräckliga kvalifika-

tioner för flera tjänster. 

 

4.2.2 Förarbetsuttalanden 

 

Inte heller i förarbetena ges det någon vägledning kring vad som ska gälla vid 

nämnda omplaceringssituationer. Att problemet över huvud taget inte behand-

las talar enligt min mening för att en sådan situation inte var påtänkt vid la-

gens instiftande,84 vilket också ger en naturlig förklaring till att lagtexten inte 

ger någon vägledning i frågan. Anledningen därtill menar jag var att arbets-

marknaden såg annorlunda ut vid tiden för lagstiftningen. Lagen anpassades 

för en arbetsmarknad där arbetstagare var utbytbara och där arbetena var 

mindre individualiserade inom varje turordningskrets.85 Under sådana förhål-

landen var frågan kring vilken tjänst en omplacerad arbetstagare har rätt till 

av underordnad betydelse eftersom de flesta tjänsterna var relativt likvärdiga. 

Det relevanta med turordningsreglerna var istället att avgöra vem som vid en 

övertalighetssituation skulle bli uppsagd. 

 

Även om frågan inte behandlas specifikt i förarbetena går det dock att skönja 

vissa tecken som antyder att omplaceringsskyldigheten i 22 § motsvarar den i 

7 §. I samband med diskussioner om att utvidga turordningskretsen i 22 § vid 

koncernförhållanden uttalas nämligen att ”… det knappast går att göra en åt-

skillnad mellan arbetsgivarens omplaceringsskyldighet enligt anställnings-

skyddslagen och skyldigheten att iaktta turordning vid uppsägning eller permit-
                                                             
83 Prop. 1973:129 s. 158 f.  
84 Se Zethræus Lag & Avtal 1984 s. 11. 
85 Se SOU 1993:32 s. 135, 139 och 141. 
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tering på grund av arbetsbrist.”86 Uttalandet tas förvisso till intäkt för att tur-

ordningskretsen inte bör vara mer vidsträckt än det område som arbetsgivaren 

är skyldig att söka omplaceringsmöjligheter inom enligt 7 §.87 Det torde dock 

även ge ett visst stöd för att ledning vid omplaceringar enligt 22 § bör hämtas 

från 7 §.88 Lagstiftaren förefaller åtminstone sträva efter en överensstämmelse 

lagrummen emellan.    

 

Nämnda uttalande i förarbetena kan emellertid inte ensamt tas till intäkt för 

att principer för omplaceringar enligt 7 § också ska appliceras vid tillämpning 

av 22 §.89 För att utröna vilka principer som bör vara gällande får vi därmed se 

till lagens ändamål och konstruktion.  

 

4.3 Ledning i LAS ändamål och konstruktion? 

4.3.1 Skydd mot friställningar  

 

Det mest framträdande ändamålet vid LAS tillkomst synes ha varit att skydda 

i synnerhet svagare grupper på arbetsmarknaden mot friställning. Det fram-

kommer tydligt i förarbetena att lagstiftaren genom att förbjuda friställningar 

på godtyckliga grunder avsåg att förhindra en utsållning av svagare grupper 

på arbetsmarknaden under åberopande av effektivitetsskäl.90 Att lagens pri-

mära syfte är att skydda mot friställningar, inte att ge ett långtgående befatt-

ningsskydd, har också framhävts ett flertal gånger i praxis.91 Slutligen tyder 

även lagens konstruktion, vilken innefattar en omfattande omplaceringsskyl-

dighet för arbetsgivare och en skyldighet för arbetstagare att vid arbetsbrist 

                                                             
86 Prop. 1981/82:71 s. 63.  
87 DsA 1981:6 s. 233 f.  
88 Jfr Zethræus Lag & Avtal 1984 s. 10 och Johansson JT 1994/95 s. 1141. 
89 Jfr Zethræus Lag & Avtal 1984 s. 10 f.  
90 Se avsnitt 2.5 ovan och prop. 1973:129 s. 115 och Henning s. 145 och s. 148 ff.  
91 Se bland annat AD 1978 nr 161, AD 1996 nr 144 och AD 2009 nr 50.  
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acceptera skäliga omplaceringserbjudanden, på att ett skydd mot friställningar 

är lagens primära syfte.92 

 

Ovan anförda indikerar att arbetsgivare har ett relativt stort utrymme för att 

vidta omplaceringar vid arbetsbrist.93 Även det faktum att företagsledningsrät-

ten ska lämnas okränkt om den inte begränsats genom lag eller avtal styrker 

denna tes.94 Frågan är vart det leder oss vad gäller principer för omplaceringar 

enligt 22 §. Innebär nämnda ändamål att det står arbetsgivaren fritt att om-

placera en arbetstagare till vilken tjänst som helst som denne har tillräckliga 

kvalifikationer för? Enligt min mening är det en alltför drastisk slutsats att 

dra. Det faktum att lagen instiftades med vissa specifika syften utesluter inte 

att den har andra funktioner som följer av dess uppbyggnad.95 En fri omplacer-

ingsrätt i 22 § hade varit att ignorera anställningsförhållandets avtalsrättsliga 

grund som lagens konstruktion bygger på.96 I det följande avser jag därför be-

handla hur detta begränsar arbetsgivares omplaceringsmöjligheter enligt 22 §.  

 

4.3.2 Anställningens avtalsrättsliga grund 

 

Anställningsavtal är i grund och botten vanliga avtal om utbyte av prestatio-

ner som består av arbete mot vederlag.97 Vid de flesta andra avtalsformer som 

löper på obestämd tid står det avtalsparterna fritt att ingå och säga upp ett 

sådant avtal.98 Det var även så rättsläget såg ut vad det gällde anställningsav-

tal i början av 1900-talet.99 

 

                                                             
92 Victorin SvJT 1979 s. 682, Johansson JT 1994/95 s. 1138 f. Numhauser - Henning & 

Rönnmar JT 2010/11 s. 407 ff. och D s A 1981:6 s 84 ff.  
93 Jfr Zethræus Lag & Avtal 1984 s. 8 och Johansson JT 1994/95 s. 1138 ff. 
94 Bylund-Viklund s. 17, AD 1930 nr 52 och Rönnmar JT 2005/06:1 s. 48.  
95 Jfr Glavå, Arbetsbrist, s. 507.  
96 Se Johansson JT 1994/95 s. 1129 ff. 
97 Zethraeus Lag & Avtal 1984 s. 3.  
98 Johansson s. 1129 f.  
99 Se avsnitt 2.2 ovan.  
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I samband med LAS instiftande ansåg lagstiftaren att en sådan reglering av 

avtalsparternas mellanhavanden inte var acceptabel utifrån sociala skydds-

aspekter, i synnerhet inte utifrån svagare gruppers möjlighet att hävda sig på 

arbetsmarknaden.100 Anställningsskyddet i LAS innefattar därför bland annat 

ett slags kontraheringstvång för arbetsgivare.101 Vid arbetsbristsituationer in-

nebär det konkret att arbetsgivare ska komma med ett nytt avtalsförslag, det 

vill säga ett skäligt omplaceringserbjudande till en vakant tjänst enligt 7 § 2 st. 

I det fall en viss tjänst upphör och en omplacering enligt 7 § inte kan erbjudas, 

har arbetstagaren som innehar en sådan tjänst rätt att enligt 22 § bli omplace-

rad till en annan upptagen tjänst. Arbetstagare har alltså rätt att erhålla för-

slag på ett nytt anställningsavtal. Förutsättningarna för detta är att arbetsta-

garen har tillräckliga kvalifikationer för en tjänst som innehas av en arbetsta-

gare med kortare anställningstid.102 

 

För att nämnda kontraheringstvång ska innebära ett reellt skydd, anses det 

naturligt att det genom en skälighetsprövning i 7 § ställs vissa krav på de om-

placeringar som arbetsgivare genomför.103 Detta i synnerhet eftersom arbetsgi-

vare disponerar över möjligheten att konstatera arbetsbrist, vilket i regel ac-

cepteras som saklig grund för uppsägning,104 och att möjligheten att vidta om-

placeringar i sådana situationer är stor. En annan ordning hade medfört att 

arbetsgivare vid arbetsbrist kunnat kringgå sin kontraheringsplikt genom att 

erbjuda orimligt dåliga omplaceringsalternativ.105 Att det därmed inte heller 

borde stå arbetsgivare fritt att enligt 22 § omplacera en arbetstagare till samt-

liga tjänster som denne har tillräckliga kvalifikationer för är logiskt. Arbetsgi-

vares kontraheringstvång hade annars på samma sätt som i 7 § inte varit reellt 

                                                             
100 Se avsnitt 2.5 ovan, prop. 1973:129 s. 119 f. och även Victorin SvJT 1979 s. 687 f. 
101 Johansson JT 1994/95 s. 1139 f. och Victorin SvJT 1979 s. 687 ff.   
102 Se avsnitt 3.5 ovan.  
103 Se Victorin SvJT 1979 s. 687 ff.  
104 Se avsnitt 3.3 ovan, även Victorin SvJT 1979 s. 682 och Johansson JT 1994/95 s. 

1138 f.  
105 Jfr Victorin SvJT 1976 s. 436 ff. och Victorin SvJT 1979 s. 687.  
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ifall arbetsgivare kunnat erbjuda omplaceringar till samtliga av dessa tjänster. 

Om en skälighetsprövning endast funnits i 7 § hade i sådana fall arbetsgivares 

omplaceringsmöjligheter inte begränsats alls i situationer då skäliga vakanta 

tjänster saknats och 7 § därmed inte gett arbetstagare något skydd mot oskäli-

ga omplaceringserbjudanden. Att någon sorts begränsning för arbetsgivare 

borde finnas vid omplaceringar enligt 22 § är därmed en rimlig konsekvens av 

den avtalsrättsliga konstruktion med kontraheringsplikt som anställnings-

skyddet bygger på.  

 

En ytterligare aspekt som talar för att det inte står arbetsgivare fritt att om-

placera enligt 22 §, är den så kallade lojalitetsplikten som också följer av an-

ställningsförhållandets avtalsrättsliga grund. I enlighet med allmänna avtals-

rättsliga principer ska nämligen avtalsparterna i sitt agerande beakta motpar-

tens intresse.106 I arbetsrättsliga sammanhang har denna skyldighet framför 

allt belysts i samband med arbetstagares handlande gentemot arbetsgivare; 

principen torde dock även vara tillämplig i omplaceringssammanhang.107 Inom 

doktrinen har det framhävts att nämnda lojalitetsplikt ger uttryck för att ar-

betsgivare vid omplaceringar bör eftersträva lösningar som innebär så små 

förändringar som möjligt för arbetstagaren.108 

 

Med anledning av nämnda lojalitetsplikt och det kontraheringstvång som 

framgår av LAS, menar jag att lagens uppbyggnad rimligen innefattar en be-

gränsning av omplaceringsmöjligheterna i 22 §. En sådan begränsning kan 

lämpligen uttryckas på så sätt att en skälighetsprövning av omplaceringen 

måste göras där arbetsgivarens intressen vägs mot arbetstagarens.109 I det föl-

jande avser jag att undersöka vad en sådan skälighetsprövning torde innebära 

mer konkret.  

                                                             
106 Malmberg, Anställningsavtalet, s. 355 f.  
107 A.a. s. 356 f. 
108 A.a. s. 368.  
109 Se Victorin SvJT 1979 s. 689 och Malmberg, Anställningsavtalet, s. 356. 
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4.4 Innebörden av en skälighetsprövning enligt 22 § 

4.4.1 Skiljer sig skälighetsprövningarna åt i LAS?  

 

Vad min genomgång hittills gjort gällande är att någon sorts skälighetspröv-

ning rimligen måste balansera parternas intressen vid omplaceringar enligt 22 

§. Ett konstaterande av att en sådan prövning är nödvändig säger dock ingen-

ting om anställningsskyddets styrka. Det är skälighetsprövningens faktiska 

innehåll som avgör kvaliteten i gällande anställningsskydd.110 För att få en 

uppfattning om vad en skälighetsprövning enligt 22 § torde innebära, bör rim-

ligtvis ledning hämtas från de skälighetsprövningar som framgår av lagen. 

Skulle dessa skilja sig åt menar jag att influenser ska hämtas från det lagrum 

som påvisar mest likheter med situationen som aktualiseras vid omplaceringar 

enligt 22 §. På så sätt efterlevs ändamålen bakom LAS på bästa sätt. 

 

Skälighetsprövningar stadgas på två olika ställen i LAS, dels vid omplacering-

ar till vakanta tjänster enligt 7 § 2 st., dels vid företrädesrätt till återanställ-

ning enligt 27 §. Vad det gäller innehållet i 7 § skälighetsprövning utvecklas 

inte detta nämnvärt av lagstiftaren. I förarbetena sägs endast att en omplacer-

ing i första hand bör sökas vid samma arbetsplats eller företagsenhet som ar-

betstagaren tidigare arbetade på. Om det skulle visa sig omöjligt åläggs ar-

betsgivaren att undersöka andra möjligheter till omplaceringar inom hela före-

taget.111 Uttalandena tyder på att fokus här är på att arbetsgivare noggrant 

ska undersöka vilka olika möjligheter det finns att vidta en omplacering.112 

Vilka omplaceringserbjudanden som anses vara skäliga specificeras inte när-

mare. Lagstiftaren slår emellertid fast att ”det ligger i sakens natur att det så 

                                                             
110 Victorin SvJT 1979 s. 689.  
111 Prop. 1973:129 s. 121.  
112 Se prop. 1973:129 s. 120 f. och till exempel AD 1994 nr 1 och AD 200 nr 69. 
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långt som möjligt bör vara ett arbete som är likvärdigt med det som arbetstaga-

ren dittills har haft”.113 

 

Till skillnad mot vad som gäller vid omplaceringar är lagstiftaren relativt ut-

förlig angående vilka erbjudanden om återanställning som ska anses skäliga. 

Ledning för skälighetsbedömningen hämtas i dessa fall från regler om arbets-

löshetsförsäkring.114 Konkret innebär det att ett återanställningserbjudande 

anses godtagbart om skälig hänsyn tagits till arbetstagarens yrkesvana och 

personliga förutsättningar. Anställningsvillkoren måste vidare vara mark-

nadsmässiga.115 I förarbetena framgår dock inte om dessa uttalanden också 

har bäring vid skälighetsbedömningar enligt 7 §. Den tydliga skillnad som 

framkommer paragraferna emellan är istället arbetsgivares skyldighet att en-

ligt 7 § tillfredställande utreda olika alternativ till omplacering. Någon mot-

svarande skyldighet för arbetsgivare att utreda vilka nyanställningar som kan 

erbjudas en arbetstagare finns inte enligt skälighetsprövningen i 27 §.116    

 

Angående återanställningserbjudandens skälighet är dessa relativt sparsamt 

prövade i praxis. Det är därmed svårt att utröna om det föreligger någon direkt 

skillnad mellan 7 och 27 §§ vad gäller vilka specifika erbjudanden om arbeten 

som anses skäliga.117 Inom doktrinen råder det inte heller någon större enighet 

                                                             
113 Prop. 1973:129 s. 243.  
114 Nuvarande lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. 
115 Prop 1973:129 s. 168 f.  
116 Jfr här Eklund s. 250, prop. 1973:129 s. 120 ff., 168 f. och 265. Se dessutom AD 

1977 nr 64 och AD 1980 nr 54.    
117AD 1982 nr 158 är bland de få mål där skälighetsfrågan vid återanställning ställs 

på sin spets. I målet konstaterar AD att en arbetstagare har rätt att avböja ett 
erbjudande om ett kortare vikariat. Att avböja ett sådant erbjudande menade 
domstolen inte indikerade att arbetstagaren var ointresserad av en framtida 
tillsvidareanställning. Hade arbetstagaren dessutom accepterat erbjudandet hade 
hen kunnat gå miste om sin återanställningsrätt vid uppkomna 
tillsvidareanställningar under vikariatet. Målet ger oss därmed inte mycket ledning 
vad det gäller frågan om skillnaden i skälighetsbedömningarna mellan 7 och 27 §§ 
LAS.  
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i frågan.118 Skillnaden bedömningarna emellan menar jag ligger i de skilda 

perspektiven som anläggs i paragraferna. I 7 § inriktas bedömningen på vad 

som skäligen kan krävas av arbetsgivaren vid en arbetsbristsituation, medan 

det i 27 § fokuseras på om ett erbjudande är skäligt utifrån arbetstagarens syn-

vinkel. Det medför att skälighetsbedömningen enligt 7 § ses i en bredare kon-

text. Vad som utgör ett skäligt omplaceringserbjudande måste bedömas utifrån 

hur stora olägenheter en omplacering till en mer likvärdig tjänst hade innebu-

rit för arbetsgivaren.119 Vid företrädesrätt till återanställning däremot, blir 

bedömning mer isolerad till den specifika tjänst som erbjuds och om den är 

skälig utifrån arbetstagarens personliga förutsättningar och yrkeserfarenhet. I 

enlighet med ett sådant perspektiv beaktar skälighetsprövningen inte om det 

finns andra tjänster, mer likvärdiga arbetstagarens tidigare arbete, som skulle 

kunna erbjudas. Fokus är enbart på tjänsten som faktiskt erbjuds.120  

 

4.4.2 Vilken skälighetsprövning bör 22 § hämta ledning från?  

 

4.4.2.1  Skäl för att ledning bör hämtas från 7 § 2 st. 
 
Frågeställningen som följer på konstaterandet att perspektiven, och därmed 

skälighetsprövningarna, skiljer sig åt i 7 och 27 §§ är vilken av dessa skälig-

hetsprövningar som bör ge ledning vid en omplaceringssituation enligt 22 §. 

Vid en snabb överblick av lagens konstruktion kan det initialt tyckas att led-

ning inte bör hämtas från 7 § utan snarare från skälighetsbedömningen vid 

återanställning.121  Omplaceringar enligt 7 § ger nämligen, till skillnad från 22 

                                                             
118 Jfr Numhauser - Henning & Rönnmar JT 2010/11 s. 400 f. med Victorin SvJT 1979 

s. 682 f. och Johansson JT 1994/95 s. 1138 f.  
119 Se exempelvis AD 1996 nr 144 och prop. 1973:129 s. 243 där lagstiftaren framhäver 

att en omplacering så långt som möjligt bör ske till ett arbete som är likvärdigt med 
det arbetstagaren tidigare haft.  

120 Arbetsgivare åläggs nämligen inte enligt 27 § att utreda vad för tjänster som kan 
erbjudas arbetstagaren. Inte heller stadgas att arbetsgivaren bör erbjuda en tjänst 
likvärdig den arbetstagaren tidigare innehade. Jfr Eklund s 250 f, prop. 1973:129 s 
120 ff., 168 ff. och 265.   

121 Se bl.a. Johansson JT 1994/95 s. 1138 f. och Victorin SvJT 1979 s. 682 f. som båda 
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§, ett mer grundläggande skydd mot uppsägning eftersom kravet på saklig 

grund reglerar frågan om en uppsägning över huvud taget ska anses tillåtlig. 

Återanställningsskyddet och turordningsreglerna däremot har det gemensamt 

att de båda är garanter mot godtyckliga uppsägningar när väl saklig grund 

konstaterats. De reglerar till skillnad mot 7 § vilka arbetstagare som ska sägas 

upp och nyanställas.122 

 

Nämnda resonemang beaktar dock inte det faktum att 22 §, till skillnad mot 

vad som gäller vid återanställning, aktualiseras när arbetstagaren fortfarande 

är kvar i sin tjänst. Arbetstagares intresse att inte behöva utstå långtgående 

förändringar torde vara större när anställningsförhållandet fortsatt föreligger 

än när det väl upphört.123 I enlighet med parternas lojalitetsplikt är det där-

med rimligt att arbetsgivare åläggs att noggrant utreda vilka olika omplacer-

ingsalternativ som står till buds, för att om möjligt hitta en lösning som tillgo-

doser bådas intressen. 

 

Som framgått av föregående avsnitt är det framför allt 7 § som ålägger arbets-

givare en sådan bredare utredningsskyldighet medan prövningen i 27 § mer tar 

sikte på om en erbjuden tjänst isolerat sett kan anses skälig.124  För att tillgo-

dose arbetstagares intresse av att – om möjligt – inte behöva tåla långtgående 

förändringar när ett anställningsförhållande föreligger, krävs det i praktiken 

att tolkningen av 22 § hämtar ledning från 7 § vid skälighetsprövningar. I ar-

betsbristsituationer då 7 § inte tillhandahåller arbetstagare detta skydd, det 

vill säga när inga skäliga vakanta tjänster finns att tillgå, hade arbetsgivare 

annars inte ålagts att noggrant undersöka möjligheterna att vidta en ompla-

cering som tillgodosåg båda parters intressen.  
                                                                                                                                                                                          

menar att ledning vid en skälighetsprövning bör hämtas från reglerna om 
återanställningsrätt. 

122 För en mer nyanserad bild av lagens struktur se avsnitt 3.2 ovan och Glavå, 
Arbetsbrist, s. 506.  

123 Jfr Numhauser - Henning & Rönnmar JT 2010/11 s. 400 f.  
124 Se avsnitt 4.4.1 ovan.  
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Utöver anförda argument kan också tilläggas att förarbetena antyder att om-

placeringsskyldigheten i 7 och 22 §§ är densamma. Detta indikerar att ledning 

vid omplaceringar enligt 22 § bör hämtas från 7 §.125 
 

 
4.4.2.2  Stöd i praxis för att ledning ska hämtas från 7 § 2 st. 
 
Förutom ovan nämnda argument för att principer för omplacering enligt 22 § 

bör hämtas från 7 §, finns även visst stöd i praxis för detta. Frågan kring hur 

starkt anställningsskydd lagen medger vid omplaceringar i 22 § är dock ytterst 

sparsamt prövad. Mig veterligen är frågan endast avgjord en gång, nämligen i 

AD 1993 nr 80.  Omständigheterna i målet var i korthet följande: 

 

Till följd av ett trängt ekonomiskt läge såg sig företaget ÅF tvungna att vidta 

arbetsbristuppsägningar. Uppsägningarna fick till följd att tjänsten som in-

nehades av den aktuella arbetstagaren i målet, KA, upphörde. Vid uppsäg-

ningstillfället konstaterades att det inte fanns några vakanta tjänster som 

arbetstagaren i enlighet med 7 § 2 st. kunde omplaceras till. I egenskap av 

facklig förtroendeman hade KA, i det fall hen ansågs ha tillräckliga kvalifika-

tioner, i enlighet med förtroendemannalagen företräde till fortsatt arbete. Ef-

ter att KA erhållit ett omplaceringserbjudande som denne avböjt blev hen 

uppsagd på grund av arbetsbrist. I målet gjorde arbetstagarsidan gällande att 

omplaceringsskyldigheten inte var uppfylld då de menade att ÅF bort ha er-

bjudit omplacering till en tjänst som var mer likvärdig den KA tidigare inne-

haft. 

 

Till att börja med ska här sägas att det faktum att målet rörde tillämpningen 

av förtroendemannalagen (1974:358), inte förhindrar att domstolens principiel-

la ställningstaganden kring begränsningar av arbetsgivarens möjlighet till 

omplaceringar har bäring också vid tillämpning av 22 § LAS. Samma principer 

                                                             
125 Se avsnitt 4.2.2 ovan.  
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för omplacering gäller nämligen i båda lagarna.126 Det faktum att en arbetsta-

gare enligt 8 § förtroendemannalagen har företräde till fortsatt arbete torde 

därmed kunna jämställas med att en arbetstagare har företräde till fortsatt 

arbete i enlighet med turordningsreglerna i 22 § LAS. 

 

I målet hänvisar domstolen inledningsvis till förarbetsuttalanden som förordar 

att omplaceringar enligt 7 § LAS om möjligt bör ske till ett arbete likvärdigt 

det som arbetstagaren tidigare innehaft.127 Nämnda princip menar AD kan 

härledas från arbetstagares anställningsavtal. Därefter konstaterar AD att 

omplaceringen som avböjts förvisso innebar mindre kvalificerade arbetsuppgif-

ter och att lönen minskades med 30 %, men att bedömningen om arbetstagaren 

haft fog att avböja omplaceringserbjudandet måste göras i jämförelse med de 

arbeten som arbetstagaren ansett att hen bort erbjudas istället och anser sig 

ha tillräckliga kvalifikationer för. När domstolen därefter konstaterat att KA 

faktiskt hade tillräckliga kvalifikationer för en av de tjänster som var mer lik-

värdig hens tidigare tjänst, ansågs företaget ha brustit i sin omplaceringsskyl-

dighet. Som en förutsättning för att företaget brustit i sin omplaceringsskyl-

dighet, tillägger dock domstolen att det inte visats att en omplacering till den 

av KA utpekade tjänsten skulle inneburit någon ”oacceptabel konsekvens för 

verksamheten”. 

 

Som nämnts ovan ger AD:s domskäl stöd för att ledning vid omplaceringar en-

ligt 22 § ska hämtas från 7 §. I övrigt är domen inte särskilt tydlig, vilket 

minskar dess prejudikatvärde. Till att börja med klargör domstolen inte varför 

ledning vid omplaceringar hämtas från 7 §. Med tanke på att AD läser in en 

begränsning av arbetsgivares arbetsledningsrätt vid omplaceringar enligt 22 § 

som varken framgår av lagtext eller förarbeten, hade det varit önskvärt att en 

tydligare motivering för ett sådant ställningstagande funnits med. I domen an-
                                                             
126 Se Olausson s. 57 ff., Lunning, Fackliga förtroendemän, s. 127 ff. och AD 1993 nr 

80.  
127 Se prop. 1973:129 s. 243 och även avsnitt 4.4.1 ovan.  
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tyds endast att en genom anställningsavtalet föreliggande lojalitetsplikt par-

terna emellan begränsar arbetsgivares omplaceringsmöjligheter i enlighet med 

vad som stadgas i 7 § 2 st. 

 

Inte heller den närmare innebörden av nämnda begränsning i arbetslednings-

rätten utvecklas av domstolen. AD förefaller vara medvetet otydlig i frågan. 

Passagen i domskälen om arbetstagares rätt att bli omplacerade till en likvär-

dig tjänst innehåller exempelvis två stycken ”bör” i samma mening.128 Att 

domstolen säger att rätten till en likvärdig tjänst begränsas om det skulle in-

nebära ”oacceptabla konsekvenser för verksamheten” bringar inte någon större 

klarhet i frågan. AD ger nämligen inte någon ledning för vad sådana oaccep-

tabla konsekvenser kan utgöra. Skulle exempelvis en omfattande omplacer-

ingskedja till följd av en omplacering till en viss tjänst, kunna anföras som en 

sådan ”oacceptabel konsekvens”? 

 

Frågan som återstår är därmed vad det innebär att ledning för skälighetspröv-

ningen vid omplaceringar enligt 22 § ska hämtas från 7 §. För att besvara den-

na fråga är det nödvändigt att först undersöka hur rättsläget ser ut vid ompla-

ceringar enligt 7 § 2 st. 

 
4.4.3 Närmare om skälighetsprövningar enligt 7 § 2 st. 

 

Vad gäller arbetsgivares ansvar vid omplaceringar enligt 7 § finns inga klara 

riktlinjer.129 Förarbetena är inte särskilt tydliga på denna punkt, eftersom där 

endast framhävs att arbetsgivaren bör eftersträva en omplacering till ett lik-

värdigt arbete.130 Inte heller i praxis är det särskilt enkelt att utröna rättslä-

                                                             
128 Jag syftar här till meningen där AD säger att : ”Det ligger i sakens natur att det 

arbete som bör [min kurs] erbjudas en arbetstagare vid omplacering så långt som 
möjligt bör [min kurs]vara ett arbete som är likvärdigt med det arbete som 
arbetstagaren dittills haft…” 

129 Se Ds 2002:56 s. 152 f. 
130 Se avsnitt 4.4.1 ovan. 
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get. Anledningen till det är att omplaceringsskyldigheten avgörs utifrån om-

ständigheterna i det enskilda fallet. Vissa generella slutsatser kring vad som 

åläggs arbetsgivaren enligt lagrummet går dock att dra.  

 

I framför allt äldre praxis har AD betonat omplaceringsskyldighetens befatt-

ningsskyddande funktion. I enlighet med ett sådant synsätt åläggs arbetsgiva-

ren att så långt som möjligt tillse att en omplacering till en ny tjänst blir lik-

värdig med det tidigare arbetet, både vad gäller arbetsuppgifter och lön.131 Att 

bli omplacerad till ett likvärdigt arbete är dock inte någon absolut rättighet, 

vilket betonats i senare domar från AD.132 Arbetsgivares skyldighet att ompla-

cera arbetstagare till ett arbete likvärdigt det gamla måste istället prövas ut-

ifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Avgörande blir om det med hän-

syn till arbetsgivarens situation kan anses skäligt att vidta en omplacering till 

en likvärdig tjänst. En intresseavvägning måste därmed göras.133 Det faktum 

att det funnits vakanta tjänster vid tiden för en omplacering som anses mer 

likvärdiga den tidigare tjänsten kan exempelvis tala för att arbetsgivaren inte 

uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.134  

 

I samband med arbetsgivares omplaceringsskyldighet bör dock observeras att 

avgörande för om en omplacering anses skälig inte är om erbjudandet är inom 

arbetstagares arbetsskyldighet. En sådan åtgärd ligger nämligen inom arbets-

givares arbetsledningsrätt och måste i regel alltid godtas.135 En annan ordning 

hade lett till märkliga konsekvenser. I det fall arbetsbrist inte förelegat hade 

arbetstagare i sådana fall gjort sig skyldiga till arbetsvägran genom att inte 

                                                             
131 Se till exempel AD 1983 nr 110 och AD 1993 nr 80.  
132 Se till exempel AD 1996 nr 144.  
133 Se AD 1996 nr 144. 
134 AD 1996 nr 144. 
135 Se t ex Ds 2002:56 s. 153 och AD 2009 nr 50. 
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acceptera en sådan omplacering, medan motsvarande inte hade gällt vid ar-

betsbrist.136  

 

I nyare praxis förefaller ett skifte ha skett där betoningen på arbetstagares 

befattningsskydd fått stå tillbaka till förmån för arbetsgivares arbetslednings-

rätt. Som skäl för detta har framför allt angivits att LAS i grunden avser att 

skydda mot friställningar, inte att tillförsäkra arbetstagare ett långtgående 

befattningsskydd.137 I enlighet med denna rättsutveckling har AD ansett att 

det står arbetsgivaren fritt att vid konkurrens om vakanta tjänster placera 

”rätt man på rätt plats”. Arbetsgivare har därmed inte ansetts behöva beakta 

arbetstagares anställningstid eller vilket arbete som är mest likvärdigt arbets-

tagarens tidigare tjänst vid sådana omplaceringssituationer.138 Vid skälighets-

bedömningen tar AD istället hänsyn till om det erbjudna arbetet liknar det ti-

digare, om betänketid erhållits, om arbetstagarna varit medvetna om att det 

var fråga om en arbetsbristsituation samt om erbjudandet varit konkret och 

seriöst. Framför allt fokuserar prövningen på om erbjudandet är skäligt utifrån 

arbetstagarens personliga förhållanden. Exempelvis kan familjesituation, ålder 

och avstånd till arbetet beaktas.139 Det faktum att ett erbjudande innebär för-

sämringar i anställningsvillkoren så som minskad inkomst eller längre väg till 

arbetet behöver inte innebära att erbjudandet är att anse som oskäligt.140  

 

Gällande rätt kan därmed sägas betona att en avvägning ska göras mellan ar-

betsgivarens och arbetstagarens intressen. Arbetsgivare förefaller ha relativt 

goda möjligheter att vid arbetsbrist omplacera arbetstagare utifrån verksam-

hetens behov med begränsningen att hänsyn bör tas till arbetstagarens person-

                                                             
136 Se Zethræus Lag & Avtal 1984 s. 9.  
137 Se bland annat AD 1978 nr 161, AD 1996 nr 144 och AD 2009 nr 50.  
138 AD 2009 nr 50 och AD 2011 nr 30.  
139 Se AD 2006 nr 15 och AD 2009 nr 50.  
140 Se AD 1978 nr 161, AD 2005 nr 57, AD 2006 nr 15 och AD 2009 nr 50.  



 

 38 

liga förhållanden och att arbetet liknar det tidigare.141 Prövningen av skälighet 

förefaller likna den prövning som enligt förarbetena ska göras vid företrädes-

rätt till återanställning. Vid skälighetsbedömningen enligt 7 § framhävs dock 

fortsatt, som nämnt ovan,142 i större grad avvägningen mellan arbetstagarens 

och arbetsgivarens intressen. Det faktum att en erbjuden tjänst isolerat sett 

kan anses skälig med hänsyn till arbetstagarens yrkesvana och personliga för-

hållanden, behöver enligt 7 § inte innebära att omplaceringsskyldigheten är 

uppfylld. För att kunna avgöra det måste en bedömning göras av hur stora olä-

genheter ett ännu bättre omplaceringserbjudande hade inneburit för arbetsgi-

varen.143 

 

4.4.4 Skälighetsprövningen i 7 § 2 st. applicerat på 22 § 

 

4.4.4.1  Ingen automatisk rätt till ett likvärdigt jobb när ett sådant finns 
 
Konstaterandet att en skälighetsbedömning vid omplaceringar enligt 22 § bör 

hämta ledning från 7 §, konkretiserar inte hur dessa principer ska tillämpas. 

Av min genomgång framgår att skälighetsprövningen i 7 §, i enlighet med par-

ternas lojalitetsplikt, inrymmer en intresseavvägning där olägenheter för ar-

betsgivaren vägs mot olägenheter för arbetstagaren.144 Vid en sådan intresse-

avvägning måste rimligtvis även den inneboende skillnaden mellan omplacer-

ingsskyldigheten i 7 och 22 §§ beaktas. 

 

Skillnaden jag syftar på är att omplaceringsskyldigheten i 7 § endast tar sikte 

på vakanta tjänster, medan motsvarande skyldighet i 22 § avser samtliga 

tjänster som innehas av arbetstagare med kortare anställningstid än den ar-

betstagare som ska omplaceras.145 Det faktum att omplacering i 22 § sker till 

                                                             
141 Jfr Numhauser - Henning & Rönnmar JT 2010/11 s. 401.  
142 Se avsnitt 4.4.1 ovan.  
143 Se exempelvis AD 1996 nr 144.  
144 Se avsnitt 4.4.3. 
145 Som nämnt ovan kan arbetstagare dock endast omplaceras till tjänster som denne 
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en redan upptagen tjänst kan leda till en kedjereaktion av omplaceringar när 

arbetstagaren som förlorar sin tjänst till följd av omplaceringen i sin tur ska bli 

omplacerad et cetera.146 Uttalandena i förarbetena om att arbetsgivare enligt 

en skälighetsbedömning i 7 § bör omplacera arbetstagare till en likvärdig 

tjänst, är därmed förknippat med mindre olägenheter när det rör sig om om-

placeringar till vakanta tjänster. Nämnda förarbetsuttalanden kan därför inte 

tas till intäkt för att arbetstagare i enlighet med en skälighetsbedömning i 22 § 

har rätt att omplaceras till en likvärdig tjänst enbart för att en sådan finns. 

Den intresseavvägning som ska ske måste rimligen beakta de olägenheter som 

uppstår för arbetsgivare vid sådana omplaceringar i form av omfattande om-

placeringskedjor. 

 

Även utvecklingen i praxis styrker tesen att ett skäligt omplaceringserbjudan-

de enligt 22 § inte förutsätter att en omplacering sker till en likvärdig tjänst. 

Som berörts ovan har domstolen uttalat att arbetstagare inte har någon abso-

lut rätt till ett likvärdigt arbete; en intresseavvägning måste alltid göras.147 En 

arbetstagare kan exempelvis inte av taktiska skäl avvisa ett skäligt omplacer-

ingserbjudande för att invänta en bättre tjänst i kraft av turordningsregler-

na.148 Vidare har AD betonat arbetsgivares rätt att vid konkurrens om vakanta 

tjänster fritt välja omplacering för en arbetstagare förutsatt att omplaceringen 

anses skälig, vilket främst bedöms utifrån arbetstagarens personliga förhål-

landen och tidigare arbete.149 Nämnda praxis har förvisso rört omplaceringar 

enligt 7 §, men uttalandena torde kunna ses i ett bredare perspektiv. Det fak-

tum att arbetstagare vid avböjande av ett skäligt omplaceringserbjudande kan 

                                                                                                                                                                                          
har tillräckliga kvalifikationer för, se avsnitt 3.5 ovan.  

146 Se även ovan avsnitt 1.1 där problemet beskrivs.  
147 Se avsnitt 4.4.3 och AD 1996 nr 144.  
148 AD 1996 nr 144 och AD 2005 nr 57 se även Lunning & Toijer s. 500.  
149 Se AD 1996 nr 144 och AD 2009 nr 50.  
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bli uppsagda utan hänsyn till 22 §, indikerar att turordningsreglerna inte ger 

något ytterligare skydd än det 7 § medger.150  

 

Det ovan anförda resonemanget är förvisso inte invändningsfritt. Paragraferna 

– det vill säga 7 och 22 §§ – skiljer sig från varandra på så sätt att 22 § innefat-

tar större begränsningar i arbetsgivares företagsledningsrätt. I enlighet med 

turordningsreglerna får arbetsgivare nämligen inte fritt fördela kvarvarande 

tjänster mellan de aktuella arbetstagarna. Motsvarande begränsningar står 

inte att finna i 7 §.151 Vidare ger AD 1993 nr 80 ett visst stöd för att arbetsgiva-

re enligt 22 § har en ganska långtgående omplaceringsskyldighet.152 Domstolen 

uttalar trots allt att en arbetstagare bör omplaceras till en likvärdig tjänst om 

det inte innebär en oacceptabel konsekvens för verksamheten. Det går därmed 

att argumentera för att arbetsgivare, i enlighet med turordningsreglernas 

principer, i stort sett alltid ska omplacera en arbetstagare till en likvärdig 

tjänst i en turordningslista för att omplaceringen ska anses skälig.153  

 

En omplaceringsskyldighet som innebär att en likvärdig tjänst – om en sådan 

finns – ska erbjudas för att ett omplaceringserbjudande ska anses skäligt en-

ligt 22 §, är inte lämplig av flera anledningar. Förutom argumenten som 

nämnts ovan menar jag att tolkningen är svårförenlig med förarbetsuttalanden 

och lagens konstruktion. Med hänsyn till rättsutvecklingen av skälighetsbe-

dömningarna enligt 7 § som begränsat arbetstagares rätt till ett likvärdigt ar-

bete, framstår i sådana fall omplaceringsregeln enligt 22 § som ett starkare 

skydd för arbetstagare. En sådan diskrepans i skälighetsbedömningarna är vid 

en närmare granskning problematisk. Eftersom ett avböjande av ett skäligt 

omplaceringserbjudande enligt 7 § innebär att en uppsägning kan vidtas utan 

                                                             
150 Jfr Numhauser - Henning & Rönnmar JT 2010/11 s. 393 f., angående förhållandet 

mellan 7 och 22 §§ se avsnitt 3.7.  
151 Se AD 2009 nr 50 och 2011 nr 30. 
152 Se Iseskog s. 37 och avsnitt 4.4.2.2. 
153 Detta antyds faktiskt i AD 1993 nr 80 se även Iseskog s. 37.  
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hänsyn till turordningsreglerna, skulle omplaceringserbjudanden enligt 7 § i 

sådana fall snarast framstå som en försvagning av anställningsskyddet.154 Det 

skulle alltså kunna vara till fördel för en arbetstagare att undslippa ett ompla-

ceringserbjudande enligt 7 § och istället invänta en omplacering enligt 22 §. En 

sådan lösning går helt mot avsikten med omplaceringsskyldigheten i 7 § som 

kommer till uttryck i förarbetena. Där framhävs snarare dess stärkande effekt 

för anställningsskyddet.155  

 

I det fall 22 § skulle innebära ett starkare skydd än det 7 § tillhandahåller, fö-

refaller lagens konstruktion inte heller särskilt logisk. Åtminstone inte om ett 

avvisande av ett skäligt omplaceringserbjudande enligt 7 § fortsatt skulle in-

nebära att uppsägning kan ske utan hänsyn till turordningsreglerna i 22 §. 

Rimligt hade snarare varit att omplaceringsskyldigheten var densamma, vilket 

gjort det naturligt att inte tillämpa 22 § i det fall ett skäligt omplaceringser-

bjudande enligt 7 § avböjts. Att det är samma omplaceringsskyldighet i de 

båda paragraferna antyds dessutom i förarbetena.156  

 

Slutligen är de problem som en rätt för arbetstagare att omplaceras till en lik-

värdig tjänst hade medfört – i form av omfattande omplaceringskedjor – inte 

behandlade i förarbetena.157 Detta indikerar att problemet inte var påtänkt vid 

tiden för lagstiftningen. Det förefaller då inte särskilt lämpligt att tolka ompla-

ceringsskyldigheten på ett sådant sätt, i synnerhet inte med tanke på vilka 

olägenheter en sådan rättstillämpning kan medföra.158 Tolkningen hade vidare 

varit svår att förena med LAS ändamål att främja en fortsatt effektiv drift av 

verksamheten och att primärt skydda mot friställning.159 

                                                             
154 Jfr Numhauser - Henning & Rönnmar JT 2010/11 s. 409. 
155 Prop. 1973:129 s. 122.  
156 Se avsnitt 4.2.2 och även Johansson JT 1994/95 s. 1141.  
157 Se avsnitt 4.2.2. 
158 Jfr Zethræus Lag & Avtal 1984 s. 11.  
159 Se prop. 1973:129 s. 123 f., AD 2009 nr 50 och Malmberg & Källström, 

Anställningsförhållandet, s. 131.  
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Att en arbetstagare i enlighet med en skälighetsprövning i 22 § ska ha rätt att 

bli omplacerad till en likvärdig tjänst bara för att sådan finns, menar jag där-

med inte är en logisk slutsats utifrån lagens konstruktion, ändamål och de mo-

tiv som uppbär omplaceringsskyldigheten i 7 §. En intresseavvägning måste 

rimligen också beakta de olägenheter för arbetsgivare som en omplacering kan 

medföra.  

 

4.4.4.2 Något om intresseavvägningen vid omplaceringar enligt 22 § 
 
En ingående analys av vilka omplaceringar som kan anses vara skäliga faller 

utanför ramen för denna uppsats. Kortfattat ska frågan dock beröras i detta 

avsnitt. 

 

Till att börja med kan konstateras att det i likhet med 7 § är svårt att uttala 

sig generellt vad gäller en skälighetsprövning av omplaceringar i 22 §. I enlig-

het med den intresseavvägning som jag menar ska göras, måste ett omplacer-

ingserbjudande vägas mot de olägenheter det inneburit för arbetsgivaren att 

erbjuda en omplacering till en mer likvärdig tjänst. Det är på detta sätt som ett 

erbjudandes skälighet kan avgöras.160 Prövningarna blir därmed in casu-

betonade. 

 

Eftersom skälighetsprövningen i enlighet med vad som anförts ovan ska hämta 

principer från prövningen som sker i 7 § 2 st.,161 torde bedömningarna inte skil-

ja sig nämnvärt åt lagrummen emellan. Skillnaden blir främst att omplacer-

ingsskyldigheten till en likvärdig tjänst inte blir lika framträdande i 22 § efter-

som olägenheter till följd av en sådan omplacering sannolikt är vanligare i 

denna paragraf.162 Det bör dock observeras att AD förefaller kräva att olägen-

                                                             
160 Se t ex AD 1996 nr 144.  
161 Se avsnitt 4.4.2. 
162 Se avsnitt 4.4.4.1. 



 

 43 

heter åberopade av arbetsgivare måste ha en viss omfattning för att de ska be-

aktas vid en intresseavvägning. Domstolen har som nämnts ovan uttryckt det 

så att en omplacering ska medföra ”oacceptabla konsekvenser för verksamhe-

ten” för att olägenheter kopplade till omplaceringen ska inverka på intresseav-

vägningen.163 

 

I de fall olägenheter föreligger för arbetsgivare, menar jag att motsvarande 

faktorer som inverkar på skälighetsbedömningen i 7 § ska gälla enligt 22 §. 

Fokus kommer främst, i enlighet med den praxis för 7 § som anförts ovan,164 

att ligga på likheter med tidigare arbetsuppgifter och arbetstagarens personli-

ga förhållanden.165 Vad som utifrån dessa faktorer kan anses vara ett skäligt 

omplaceringserbjudande avgörs av hur stora olägenheter arbetsgivaren kan 

påvisa att andra omplaceringserbjudanden mer likvärdiga arbetstagarens tidi-

gare, hade inneburit. 

 
4.4.5 Slutsatser konkretiserade i ett hypotetiskt exempel 

 

Att utreda vilka principer som bör vara styrande vid omplaceringar enligt 22 § 

utifrån lagens uppbyggnad och ändamål, gör att genomgången ofrånkomligen 

blir en aning juridiskt tekniskt invecklad. För att konkretisera mina slutsatser 

återgår jag därför till mitt hypotetiska exempel från inledningen om Stina:166 

 

Efter att förhandlingar genomförts mellan den kollektivavtalsbärande fackfö-

reningen och Petroleum, står det klart att det råder delade meningar om vad 

för omplaceringserbjudande Stina har rätt till enligt 22 §. Petroleum anser att 

                                                             
163 Se avsnitt 4.4.2.2. angående AD 1993 nr 80.  
164 Se avsnitt 4.4.3. 
165 Vad det gäller skälighet utifrån personliga förhållanden har praxis framför allt rört 

avstånd till arbetet. Med anledning av att omplaceringar enligt 22§ endast sker 
inom en turordningskrets blir detta inte aktuellt enligt turordningsreglerna. 
Däremot borde andra personliga skäl kunna åberopas vid en skälighetsprövning, jfr 
här AD 2006 nr 15 och AD 2009 nr 50.  

166 Se avsnitt 1.1 ovan.  
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en omplacering till Ulfs likvärdiga chefstjänst är utesluten då en omfattande 

omplaceringskedja skulle bli följden av detta. För att undvika ett sådant scena-

rio menar företaget att Stina rimligen måste acceptera en omplacering till eko-

nomiadministratörstjänsten som innehas av arbetstagaren med kortast an-

ställningstid. Skulle en sådan tjänst vara utesluten kan Petroleum sträcka sig 

till att erbjuda Stina en junior ekonomitjänst. Tjänsten skulle i och för sig in-

nebära att vissa ytterligare omplaceringar måste genomföras i jämförelse med 

vad som varit fallet om Stina omplacerats till ekonomiadministratörstjänsten. 

Arbetstagarna som innehar de juniora ekonomitjänsterna är emellertid inte i 

närheten av lika lång anställningstid som Ulf. En omplacering till en sådan 

tjänst hade därmed inte medfört några större olägenheter för Petroleum. Om-

placeringen skulle förvisso innebära en relativt stor lönesänkning för Stina, 

men företaget anser ändå att den erbjudna tjänsten är skälig med tanke på att 

arbetsbrist råder och att hänsyn tagits till hennes yrkeskunnande som ekonom. 

Även om tjänsten inte är lika kvalificerad som den nuvarande, förutsätter ar-

betsuppgifterna nämligen en kandidatexamen i ekonomi.   

 

Stina motsätter sig Petroleums förslag på omplacering. Förutom Ulfs tjänst 

menar hon att en senior ekonomitjänst är skälig. Även om det inte är fråga om 

en chefstjänst är arbetsuppgifterna en sådan tjänst skulle medföra, mer kvali-

ficerade än de hon skulle utföra om hon omplacerades till en junior ekonomi-

tjänst. Lönesänkningen skulle inte heller bli lika stor om hon omplacerades till 

den seniora tjänsten. En sådan omplacering hade dessutom inte inneburit stör-

re olägenheter för Petroleum än vad en omplacering till en junior tjänst med-

fört. En av de seniora tjänsterna innehas nämligen av Ivar som externrekryte-

rades till företaget för cirka två år sedan. Han har endast en marginellt längre 

anställningstid än de som innehar de juniora tjänsterna. Det är därmed ingen 

risk att omplaceringen medför en mer omfattande omplaceringskedja än vad 

som varit fallet vid en omplacering till en junior ekonomitjänst. 

 

Hur ska då ovan beskrivna intressekonflikt lösas i enlighet med det jag kom-

mit fram till i min genomgång? Som konstaterats bör en skälighetsavvägning 
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rimligen balansera de motstående intressena i en sådan situation. Det förefal-

ler nämligen problematiskt att utifrån ändamålsresonemang om att LAS 

främst avser att skydda mot friställning, dra slutsatsen att det står arbetsgiva-

re fritt att vidta omplaceringar till samtliga tjänster en arbetstagare har till-

räckliga kvalifikationer för. Anställningsförhållandets avtalsrättsliga grund 

tillsammans med arbetsgivares kontraheringstvång talar mot en sådan lös-

ning.  

 

För att utröna den närmare innebörden av vilka begränsningar en skälighets-

prövning enligt 22 § ålägger arbetsgivare, bör ledning hämtas från 7 §. Det 

medför att fokus vid en skälighetsprövning inte enbart blir på om en tjänst kan 

anses skälig utifrån en arbetstagares yrkesvana och personliga förutsättning-

ar. Vid bedömningen breddas perspektivet till att även se till hur stora olägen-

heter en omplacering till en mer likvärdig tjänst hade inneburit. Arbetsgivaren 

bör nämligen omplacera arbetstagaren till en likvärdig tjänst, om det är möj-

ligt.167 Omfattande omplaceringskedjor ska emellertid beaktas i den intresse-

avvägning som skälighetsprövningen innebär.  

 

Skillnaden mot en skälighetsprövning som hämtat ledning från företrädesrätt 

till återanställning uppkommer därmed när det finns flera tjänster som var för 

sig, sett utifrån arbetstagarens personliga förutsättningar och yrkeserfarenhe-

ter, anses skäliga. I det fall någon av dessa i sig skäliga tjänster är mer likvär-

dig arbetstagarens tidigare arbete, kräver en skälighetsprövning som hämtar 

ledning från 7 § att den omplaceringen ska väljas om det inte innebär oaccep-

tabla konsekvenser för verksamheten.168 Om ledning däremot hämtas från 27 

§, räcker det med att arbetet som faktiskt erbjudits i sig anses skäligt för att 

omplaceringen ska anses förenlig med 22 §. Här spelar det ingen roll för skä-

                                                             
167 Prop. 1973:129 s. 243 och Ad 1993 nr 80.  
168 I enlighet med avsnitt 4.4.4.1 och 4.4.4.2 torde en omfattande omplaceringskedja 

utgöra en sådan oacceptabel konsekvens för verksamheten.  
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lighetsprövningen att det finns andra arbeten mer likvärdiga arbetstagarens 

tidigare, så länge det erbjudna arbetet är skäligt utifrån arbetstagarens per-

sonliga förutsättningar och yrkeserfarenheter.169 

 

I vårt hypotetiska exempel innebär mina slutsatser att Stinas önskemål om en 

så likartad tjänst som möjligt får vägas mot de olägenheter en sådan omplacer-

ing skulle innebära för företaget. Av exemplet framgår att en omplacering till 

Ulfs chefstjänst är förknippat med stora olägenheter för Petroleum, medan en 

omplacering av Stina till en ekonomiadministratörstjänst sett till arbetsuppgif-

ter och lön är ytterst ofördelaktig för henne. Med tanke på att en omplacering 

till både den juniora och seniora tjänsten inte förefaller innebära några stora 

olägenheter för företaget och dessutom i större utsträckning än ekonomiadmi-

nistratörstjänsten tar hänsyn till Stinas yrkeskunnande som ekonom, förefal-

ler någon av dessa tjänster vara ett skäligt omplaceringserbjudande. I vårt fall 

verkar en omplacering till den mer likvärdiga tjänsten, det vill säga den senio-

ra tjänsten, inte innebära några märkbart större olägenheter för företaget än 

vad en omplacering till en junior ekonomitjänst inneburit. Det praktiska resul-

tatet av mina slutsatser skulle därmed bli att Stina, med stöd av en skälig-

hetsprövning, har rätt till Ivars seniora tjänst enligt 22 §.  

 

Exemplet kan även tas till hjälp för att illustrera skillnaden som uppkommer 

beroende på vilken princip som får påverka omplaceringsskyldigheten i 22 §. 

Om ingen skälighetsprövning skulle inverka på tillåtligheten av en omplacer-

ing hade Petroleum – i enlighet med företagsledningsrätten – kunnat omplace-

ra Stina till den tjänst inom turordningskretsen det funnit mest lämplig. Nå-

gon begränsning av arbetsgivares omplaceringar framgår nämligen inte i 22 §. 

Resultatet hade förmodligen blivit att hon, i enlighet med 22 §, blivit erbjuden 

ekonomiadministratörstjänsten, eftersom den omplaceringen inneburit minst 

olägenheter för Petroleum.   
                                                             
169 Se avsnitt 4.4.1 angående skillnaden skälighetsprövningarna emellan.  
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I det fall en skälighetsprövning förvisso förespråkats, men prövningen istället 

hämtat ledning från företrädesrätt till återanställning, hade utfallet också bli-

vit annorlunda. I ett sådant fall hade en mer isolerad skälighetsprövning gjorts 

utifrån de omplaceringserbjudanden företaget kommit med, det vill säga eko-

nomiadministratörstjänsten och den juniora ekonomitjänsten. Prövningen 

hade då inte inriktats på om det funnits tjänster mer likvärdiga Stinas tidigare 

arbete som Petroleum kunnat erbjuda utan större olägenheter – exempelvis 

den seniora tjänsten – utan endast sett till om någon av de erbjudna tjänsterna 

kunnat anses skälig utifrån hennes personliga förutsättningar och yrkeserfa-

renheter. Utifrån ett sådant perspektiv är det fullt möjligt att den juniora eko-

nomitjänsten hade ansetts skälig. Att tjänsten medför en lönesänkning innebär 

inte nödvändigtvis att den är oskälig och erbjudandet beaktar trots allt Stinas 

yrkeskunnande som ekonom. Utifrån hennes yrkeserfarenheter hade däremot 

ekonomiadministratörstjänsten förmodligen inte ansetts skälig. Stina hade 

därmed fått acceptera den juniora ekonomitjänsten utifrån en sådan skälig-

hetsprövning.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att skillnaden i anställningstrygghet vi-

sar sig kunna bli stor beroende på vilken princip som styr tillåtligheten av om-

placeringar enligt 22 §. 
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5 Avslutande reflektioner 

 

Genom detta arbete har min ambition varit att ringa in de principer som bör 

vara styrande vid omplaceringar enligt 22 §. Som framgått av uppsatsen före-

faller problemet inte ha varit påtänkt vid lagens instiftande. Min genomgång 

har därför fokuserat på lagens konstruktion och på att utröna de ändamål som 

framkommer av den historiska kontext lagen tillkom i. I enlighet med dessa 

utgångspunkter menar jag – vilket framgår i mina slutsatser – att en logisk 

lösning på problemet är att 22 § hämtar ledning från skälighetsprövning i 7 § 2 

st. 

 

Vad nämnda skälighetsprövning innebär, råder det delade åsikter om inom 

doktrinen.170 Min förordade lösning – nämligen att prövningen ska anlägga ett 

helhetsperspektiv där skäligheten i en omplacering bedöms utifrån hur stora 

olägenheter en omplacering till en mer likvärdig tjänst inneburit för arbetsgi-

varen – är inte fri från kritik. En mer isolerad skälighetsbedömning av en en-

skild tjänst utifrån arbetstagarens yrkesvana och personliga förhållanden hade 

säkerligen varit mer lättillämpad. Min förespråkade lösning menar jag emel-

lertid leder till att en rimlig avvägning mellan intresset av effektivitet i verk-

samheten och intresset av trygghet i anställningen kan göras i det enskilda 

fallet. Det gäller dock att vara ödmjuk inför att andra lösningar på frågan ock-

så är tänkbara. Även om meningarna säkerligen går isär om min lösning på 

problemet är den mest rimliga, hoppas jag att uppsatsen har kunnat bidra med 

nya perspektiv och bärkraftiga argument för vilka principer som bör vara gäl-

lande vid omplaceringar enligt 22 §.  

 

                                                             
170 Jfr Numhauser - Henning & Rönnmar JT 2010/11 s. 400 f. med Victorin SvJT 1979 

s. 682 f. och Johansson JT 1994/95 s. 1138 f.  
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Med tanke på att min problemställning inte är särskilt omskriven – om ens alls 

– inom doktrinen, uppkommer emellertid frågan vad mina slutsatser faktiskt 

är värda. Behandlar mitt arbete ett reellt problem? Svaret på den frågan är 

starkt sammankopplad med arbetsmarknadens utformning. I det fall tjänster 

inom samma turordningskrets i stort sett är likvärdiga, är omplaceringar för-

ståeligt nog inte förknippade med några stora problem. Utvecklingen på den 

svenska arbetsmarknaden har dock gått mot allt mer individualiserade arbe-

ten där den enskilde arbetstagarens kompetens värdesätts i allt större grad.171 

Det leder i sin tur till att skillnaderna mellan tjänster inom en turordnings-

krets kan vara stora när det kommer till kompetenskrav och lön. I samband 

med en sådan utveckling blir omplaceringar enligt 22 § också ett problem både 

ur ett arbetsgivar- och ett arbetstagarperspektiv. Från arbetsgivarens syn-

punkt är det givetvis bekymmersamt att behöva omplacera någon till en ny 

tjänst i det fall tjänsterna inte är likadana. Även om arbetstagaren ifråga har 

tillräckliga kvalifikationer för tjänsten blir det givetvis en produktivitetsförlust 

under inskolningsfasen. I det fall omplaceringsregeln i 22 § medför att ett stort 

antal omplaceringar måste genomföras är det enkelt att förstå vilka svårighe-

ter det innebär för ett företag. För arbetstagare blir givetvis dessa omplacer-

ingar också problematiska då tjänsterna inom en turordningskrets skiljer sig 

mycket åt. Frågan aktualiserar i en sådan situation deras trygghet i anställ-

ningen. Mitt hypotetiska exempel belyser dessa problem på ett tydligt sätt.172 

 

Utifrån rådande förhållanden på arbetsmarknaden menar jag det vara angelä-

get att tydliggöra hur starkt anställningstryggheten står sig mot intresset av 

effektivitet i verksamheten vid dessa omplaceringar.  I synnerhet när arbetsta-

gares och arbetsgivares intressen många gånger är helt motsatta gällande vil-

ken tjänst en omplacering bör ske till.173 Min uppfattning är vidare att proble-

                                                             
171 SOU 1993:32 s. 136 ff. 
172 Se avsnitt 4.4.5 ovan.  
173 Se avsnitt 1.1 ovan.  
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met inte är särskilt ovanligt.174 Det hade därmed varit önskvärt att AD uttala-

de sig i frågan för att på så sätt överbrygga de inneboende motsättningarna 

som finns och på så vis sätta ramarna för förhandlingar kring omplacering en-

ligt 22 §, när väl frågan uppstår.  

 

Slutligen bör nämnas att vissa intressanta frågeställningar har lämnats utan 

någon ingående granskning i mitt arbete. I syfte att få en renodlad uppsats där 

ett juridiskt problem behandlas ingående, har jag nämligen valt att avgränsa 

mig ordentligt. Något som varit intressant studera mer ingående är 7 § 2 st. 

skälighetsbegrepps närmare innebörd i specifika situationer. Det är nämligen 

inte helt enkelt att slå fast vad som krävs av arbetsgivare och arbetstagare i 

dessa fall, i synnerhet inte när skälighetsbegreppet sett utifrån senare domar 

från AD förefaller vara inne i en föränderlig fas.175 Detta får dock lämpligen 

belysas närmare i ett annat sammanhang. I denna uppsats nöjer jag mig med 

att ha pekat ut vilka principer – nämligen skälighetsprövningen i 7 § 2 st. – 

som bör inverka på tillåtligheten av omplaceringar enligt 22 §, snarare än att i 

detalj beskriva vad dessa principer innebär. Fram tills att frågan avgjorts i AD 

hoppas jag uppsatsen kan vara ett litet bidrag i diskussionen kring vilka ut-

gångspunkter som bör vara gällande vid dessa omplaceringssituationer.  

 

 

 

 

                                                             
174 Det är den uppfattningen jag fick från kollegor på Svensk Handel. 
175 AD 2009 nr 50 och 2011 nr 30 indikerar att en förändrad syn från AD:s sida 

gällande skälighetsprövningen på så sätt att inte lika mycket fokus som tidigare är 
på LAS befattningsskyddande funktion utan istället betonas framför allt LAS skydd 
mot friställning.   
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