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Förord

I stenhård global konkurrens exporterar svenska teknikföretag varor och tjäns-
ter till världsmarknaden. Företagen är beroende av att Sverige kan erbjuda bästa 
möjliga näringslivsklimat. Då är det avgörande med en arbetsrätt som gör att de 
kan attrahera rätt kompetens och som tillåter dem att snabbt hantera förändringar 
i efterfrågan. Dagens anställningsskydd är dessvärre dåligt anpassat till företagens 
globaliserade verklighet. Det är bakgrunden till att Teknikföretagen initierat ett 
arbete med att studera utformning och effekter av anställningsskydd i Sverige och 
internationellt. Denna rapport är första delen i detta arbete.

Rapporten beskriver effekterna av lagen om anställningsskydd (LAS) i teknik-
företag. Den baseras till stor del på en enkätundersökning, men även på vår långa 
erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning och förhandling. Svaren visar tydligt att 
LAS-reglerna påverkar företagens verksamhet på flera sätt. Det är också tydligt att 
regelförändringar som skulle göra det enklare att avsluta anställningar skulle leda 
till både fler anställningar och mer tillsvidareanställning i teknikbranschen. Svars-
frekvensen på 75 procent visar vilken stor betydelse våra medlemsföretag fäster vid 
LAS-frågan. Vi vill rikta ett stort tack till alla företag som svarat på enkäten och till 
Trygghetsrådet (TRR) och Trygghetsfonden (TSL) för värdefulla bidrag till arbetet 
med rapporten.

Rapporten är framtagen av ekonomen Robert Tenselius tillsammans med juristerna 
Hanna Alsén och Marcus Dahlsten, alla inom Teknikföretagen.

Stockholm i oktober 2012

Anders Weihe
Chefsjurist och förhandlingschef
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• Det skulle ske fler anställningar och bli mer tillsvidareanställning   
 i teknikbranschen om reglerna ändrades så att det blev lättare att  
 avsluta anställningar.

• Dagens LAS-regler gör att företagen höjer kvalifikationskraven  
 och väljer andra anställningsformer än tillsvidareanställning.

• Inhyrning från bemannings- och konsultföretag beror delvis  
 på LAS-reglerna. Dessutom påverkas företagens expansion  
 – inte minst i små företag.

• Provanställning löser inte problemet med att anställningar  
 betraktas som riskfyllda på grund av LAS.

• Uppsägningar – både vid arbetsbrist och personliga skäl –  
 upplevs som problematiska. Uppsägningar av personliga skäl  
 utgör dock i högre grad ett hinder.

• Personalens prestation påverkas, åtminstone i viss  
 utsträckning, av reglerna. Dessutom försvåras ofta rekrytering  
 för att kandidaterna inte vill bli sist i turordningen på den nya  
 arbetsplatsen.
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Sammanfattning

För att exportindustrin framgångsrikt ska kunna hävda sig internationellt krävs 
ett näringslivsklimat i världsklass. En av de avgörande förutsättningarna är arbets-
rättsliga lagar som tillåter företag att snabbt hantera förändringar i efterfrågan, som 
underlättar rekrytering och som ger möjlighet att behålla rätt kompetens. Teknik-
företagens medlemsundersökning visar tydligt att lagen om anställningsskydd (LAS) 
inte är anpassad till dagens globaliserade verklighet. Vi hoppas att denna rapport star-
tar en diskussion om hur bestämmelser om anställningsskydd bör se ut i framtiden.

Ändrat agerande i företagen med andra LAS-regler
Det skulle ske fler anställningar i teknikbranschen om LAS-reglerna ändrades så att 
det blev lättare att avsluta anställningar och en trolig effekt är även ökad sysselsätt-
ning. Detta eftersom andelen företag som anger att de ”i stor utsträckning” skulle 
anställa fler medarbetare är klart större än andelen som anger att de skulle avsluta 
fler anställningar. Dessutom skulle de tillsvidareanställa mer. Fyra av fem företag 
säger att ändrade regler skulle resultera i flera tillsvidareanställningar, istället för 
visstidsanställningar. 

Dagens LAS-regler är så pass komplicerade att företagen inte kan överblicka ef-
fekterna av dem. Inte ens en tredjedel av företagen kan ”i stor utsträckning” förutse 
kostnaden respektive den tid det tar att avsluta anställningar. Konsekvenserna är i 
synnerhet svåra att förutse i samband med uppsägning av personliga skäl. De kom-
plicerade och oförutsebara reglerna gör att företag upplever tillsvidareanställningar 
som något riskfyllt och deras agerande styrs utifrån detta. Värdet av mer trans-
paranta regler är stort – men nyttan är ännu större av faktiska regelförändringar 
som skulle ge lägre kostnad och kortare tidsåtgång för att avsluta anställningar.

Företagens agerande på grund av dagens LAS-regler
LAS-reglerna som de ser ut i dag innebär i viss utsträckning att viljan att anställa 
påverkas negativt – men framför allt att företagen agerar mer försiktigt vid anställ-
ning. De höjer i stor utsträckning kvalifikationskraven i samband med anställningar 
och väljer bort tillsvidareanställning. Tre av fyra företag anger att de i någon mån 
ställer högre kvalifikationskrav vid nyanställning på grund av LAS. På motsvarande 
sätt väljer 90 procent andra anställningsformer. I den globalt konkurrensutsatta 
exportindustrin är det nödvändigt att ha en flexibilitet som gör det möjligt att möta 
snabba konjunktursvängningar. Denna flexibilitet kan i dagsläget inte uppnås med 
anställning i egen regi. LAS-reglerna blir en orsak till att företagen ibland hyr perso-
nal istället för att anställa. Därutöver påverkas agerandet inom en mängd områden, 
exempelvis efter felrekryteringar eller vid beslut om outsourcing eller egen expansi-
on. Inte minst expansionen i små företag påverkas. Det är viktigt att de små företa-
gen kan växa och eventuellt bli nästa generation storföretag. Regler som motverkar 
det är att betrakta som ett allvarligt misslyckande.
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Företagens uppfattning om specifika LAS-regler
Provanställning löser inte fullt ut problemet med att anställningar upplevs som 
riskfyllda. Den tid en ny medarbetare kan vara provanställd beskrivs av företagen 
som för kort. Företagen hinner i praktiken inte bilda sig en uppfattning om personen. 

Bestämmelserna som reglerar uppsägning vid arbetsbrist och av personliga skäl 
upplevs båda som problematiska – men på olika sätt. Uppsägning av personliga skäl 
upplevs dock i högre grad som ett hinder. Det som känns självklart inom företaget 
beskrivs som alltför svårt att bevisa utåt. Enligt företagen ska uppsägning givetvis 
inte ske godtyckligt, men de anser att det måste finnas en rimlig balans mellan kra-
ven på bevis och företagens möjlighet att avsluta anställningar av personliga skäl. 

LAS-reglerna försämrar möjligheten att tillvarata kompetens och bli konkurrens-
kraftiga. I samband med uppsägningarna under finanskrisen, förlorade företagen 
kompetens och därmed konkurrenskraft. I samband med neddragningarna be-
gränsade dessutom LAS-reglerna möjligheten att behålla en bra sammansättning 
bland de anställda – med en blandning av personer av olika kön, etnicitet och i olika 
åldersgrupper. Turordningsreglerna och företrädesrätten är mest problematiska 
enligt företagen. 

LAS-reglernas inverkan på personalens agerande
Inte bara företagens agerande – utan även personalens – påverkas. Det är tydligt att 
personalens prestation, åtminstone i viss utsträckning, påverkas negativt av regler-
na. Dessutom försämras rörligheten på arbetsmarknaden, vilket bland annat märks 
genom att personalchefer ibland inte kan rekrytera kandidater för att dessa inte vill 
lämna sina tidigare anställningar. En majoritet har upplevt problem att rekrytera på 
grund av att personen inte velat byta anställning eftersom han/hon inte velat bli sist 
i turordningen.

 

 

Citaten som presenteras på nästa sida är hämtade från företagens fritextsvar i undersökningen.
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”LAS leder generellt till  
färre anställningar och till  
ett mer försiktigt agerande 
från företagets sida.”

”Vid uppsägning är det  
unga och tjejer som får gå.  
Det blir ingen blandning.”

”Kompetens bör få en större  
vikt än idag för att vi effektivt  
ska kunna säkra konkurrens- 
förutsättningarna.”

”LAS-regler är en faktor  
till varför jag tillverkar  
i andra länder.”
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Inledning

Hösten 2008 och våren 2009 var tidningar och tv-sändningar fyllda med nyheter 
om finanskrisen. Det som efter Lehman Brothers konkurs först verkade vara ett 
bekymmer för den finansiella sektorn blev snart ett problem för hela industrin i 
Sverige. Telefonerna tystnade och när det väl ringde handlade det oftast om att an-
nullera tidigare beställningar. Enbart under 2009 minskade produktionsvolymen 
i teknikbranschen med 29 procent. För många enskilda företag föll produktionen 
betydligt mer än så. Stora varsel om uppsägningar blev dessvärre nödvändiga för att 
rädda verksamheten. 

I samband med uppsägningarna under finanskrisen urholkades kompetensen och 
därmed konkurrenskraften hos många företag. Detta eftersom företagen på grund 
av lagen om anställningsskydd (LAS) och då främst turordningsreglerna inte hade 
möjlighet att behålla de medarbetare som bäst behövdes i verksamheten. Det vitt-
nar företagen om och det har vi sett i vår verksamhet. LAS-reglerna begränsar också 
möjligheten att behålla en bra sammansättning bland de anställda – med en bland-
ning av personer av olika kön, etnicitet och i olika åldersgrupper. Utifrån arbetet 
med tvistelösning och rådgivning är vår erfarenhet att företagen får lägga mycket tid 
och kraft på frågor som rör LAS, även bortsett från frågor om driftsinskränkningar 
och turordning. En iakttagelse är att företagen hanterar upp- och nedgångar genom 
att använda andra modeller än tillsvidareanställning. Exempelvis hyrs ofta personal 
in från bemanningsföretag för att företagen ska kunna uppnå nödvändig flexibilitet. 

Sverige har hög arbetslöshet (7,2 procent i augusti 2012) och den är särskilt hög 
bland ungdomar (21,0 procent i augusti 2012, vilket förvisso delvis även inkluderar 
studerande).1 En tänkbar anledning till den höga arbetslösheten – i synnerhet bland 
ungdomar och invandrare – är att det svenska anställningsskyddet skapar trösklar 
in på arbetsmarknaden och ökar klyftan mellan insiders och outsiders. Många anser 
att arbetslösheten är ett stort problem, men få konkreta åtgärder vidtas för att få till 
stånd en vändning av utvecklingen. En reformering av anställningsskyddet och regel-
verket i LAS kan vara ett sätt att möjliggöra för företagen att anställa fler – även ur de 
grupper som nu står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Enkätstudien och dess syfte
Utifrån vår erfarenhet av rådgivning och tvistelösning har vi gjort antagandet att en 
stor andel av medlemsföretagen upplever att LAS-reglerna är ett hinder för verk-
samheten. För att ta reda på hur väl detta stämmer har vi genomfört en enkätun-
dersökning. Resultatet av underökningen presenteras i denna rapport. Syftet med 

1) Arbetslöshetsuppgifterna är hämtade från Statistiska centralbyrån (SCB). Ej säsongsrensad månadsdata för  
åldersgrupperna 15-74 respektive 15-24 har använts. Som jämförelse kan nämnas att arbetslösheten under  
perioden september 2011 t.o.m. augusti 2012 (dvs. en tolvmånadersperiod t.o.m. senast presenterad månads-
data) var 7,5 procent i åldersgruppen 15-74 år och 23,2 procent i åldersgruppen 15-24 år.  
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underökningen är att kvantitativt undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt 
LAS (eller motsvarande regler i kollektivavtal) påverkar företagen. Anställnings-
skyddets påverkan på verksamheten studeras ur flera aspekter. Undersökningen 
fokuserar alltså inte enbart på turordningsreglerna ”sist in – först ut”. Medlemsföre-
tagen beskriver exempelvis även hur de förhåller sig till de olika regleringarna i LAS 
och om de upplever svårigheter vid rekrytering eller uppsägning. 

Studien är representativ för alla Teknikföretagens medlemsföretag med minst en 
anställd.2 Olika storleksgrupper har studerats var för sig. Dessa är stora företag 
(med minst 250 anställda), medelstora företag (med 25-249 anställda) och små 
företag (med 1-24 anställda). När resultat presenteras för ”alla företag” är resulta-
tet i de olika storleksgrupperna sammanvägt utifrån antalet sysselsatta i respektive 
grupp. Detta sätt att vikta storleksgrupperna gör att resultatet återspeglar reglernas 
konsekvenser på arbetsmarknaden på ett rättvisande sätt. Se metodbeskrivningen i 
rapportens sista kapitel för ytterligare information om studien.

Rapportens innehåll och struktur
Innehållet i rapporten utgörs omväxlande av beskrivningar av lagen om anställ-
ningsskydd och presentation av undersökningen. Delarna som beskriver LAS finns i 
ett antal fördjupningsavsnitt och behandlar följande områden: anställningsskyddets 
utformning och utveckling, tillsvidareanställning och tidsbegränsade anställningar, 
uppsägning samt arbetsledning, anställning och alternativ till anställning. Dessa 
fördjupningsavsnitt beskriver LAS översiktligt utifrån de problem vi sett och velat få 
belysta av företagen. 

Resultatet av undersökningen presenteras i fyra kapitel. Kvantitativa uppgifter 
varvas med slutsatser från de fritextsvar som företagen lämnat i undersökningen 
samt med vår erfarenhet av rådgivning och centrala förhandlingar. Rapportens sista 
kapitel innehåller en mer övergripande diskussion om effekterna av och problemen 
med LAS. Det innehåller inte konkreta förslag på förändringar, utan är snarare att 
betrakta som utgångspunkter för det fortsatta arbetet. Metodbeskrivningen finns 
längst bak i rapporten.

Teknikföretagens projekt om anställningsskyddet
Mot bakgrund av att dagens arbetsrätt är dåligt anpassad till företagens globalise-
rade verklighet har Teknikföretagen initierat ett projekt för att studera utformning 
och effekter av anställningsskydd i Sverige och internationellt. Denna rapport är 
resultatet av arbetets första del. Teknikföretagen kommer även att genomföra en 
studie där anställningsskyddet i viktiga konkurrentländer studeras och beskrivs. 
Därefter följer ett arbete med att ta fram konkreta förslag på hur det svenska an-
ställningsskyddet bör förändras.

2) Teknikföretag och teknikbranschen definieras i denna rapport som de företag som är medlemmar i Teknikföretagen. 
Det stämmer till stora delar (men inte helt) överens med definitionen enligt Svensk näringsgrensindelning (SNI). 
Enligt SNI 2007 definieras teknikbranschen som SNI-koderna 25 till 30 samt 32. Förutom företag i dessa bran-
scher företräder organisationen Teknikföretagen även en del andra tillverkande företag samt ett flertal service- och 
tjänsteföretag.
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Anställningsskyddets  
utformning och utveckling

Reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) betraktas i dag av många som en 
självklar del av det institutionella ramverket på svensk arbetsmarknad. Samtidigt 
var förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare under många år till största 
delen reglerade i avtal mellan parterna. 

Regleringar i huvudavtalet – fram till 1974
Fram till 1974 reglerades frågor om anställningsskydd till största delen i de huvud-
avtal som fanns på arbetsmarknaden – 1938 års huvudavtal mellan LO och SAF och 
1957 års huvudavtal mellan SIF och SAF. Då rådde alltjämt principen om att båda 
parter i ett anställningsförhållande hade fri rätt att säga upp anställningen med iakt-
tagande av viss uppsägningstid. I 1936 års lag om förenings- och förhandlingsrätt 
fanns en reglering som förbjöd uppsägningar i föreningsrättskränkande syfte. Vidare 
tillkom 1939 två lagar som förbjöd uppsägningar i samband med värnpliktstjänstgö-
ring respektive barnafödande. I övrigt skedde fram till sjuttiotalet i stort sett ingen 
lagstiftning på arbetsrättens område. Med vissa undantag gällde då fortfarande 
principen att arbetsgivaren hade rätt att ”fritt antaga och avskeda” arbetstagare. 
Uppsägningar fick dock inte ske om de stred mot lagar eller goda seder. 

Enligt huvudavtalen kunde uppsägningar prövas i de partsammansatta nämnderna 
Arbetsmarknadsnämnden (LO-SAF) och Tjänstemarknadsnämnden (SIF-SAF). Efter-
hand infördes också en regel i huvudavtalen om saklig grund vid uppsägning. Nämn-
dernas beslut var inte publika och heller inte prejudicerande. Bl.a. kan anmärkas 
att Arbetsmarknadsnämnden vid sin prövning av uppsägning som skett på grund av 
arbetsbrist gjorde en lämplighetsprövning som tog hänsyn till såväl arbetsgivarens 
intresse av duglig och lämplig arbetskraft som till arbetarnas intresse av anställ-
ningstrygghet. Vem som skulle sägas upp avgjordes utifrån arbetstagarnas duglig-
het och lämplighet. Vid lika duglighet och lämplighet skulle hänsyn tas till anställ-
ningstidens längd och till försörjningsplikt.3 

LAS antogs 1974 och omarbetades på 80-talet
Under sjuttiotalet togs omfattande lagförslag fram inom det avtalsrättsliga området 
och 1974 antogs anställningsskyddslagen. Lagen fick företräde framför de regler 
som parterna enats om i huvudavtalen varför parterna då avtalade om att Huvud-
avtalets regler om uppsägning och tillhörande frågor skulle upphöra att gälla. Sedan 
dess har anställningsskyddslagen ändrats i några avseenden och med 1982 års 
lag om anställningsskydd (1982:80) infördes bl.a. regler om provanställning och 
anställningsformen visstidsanställning vid tillfällig arbetsanhopning. De nu gällande 
bestämmelserna om saklig grund och turordning vid uppsägning på grund av arbets-
brist tillkom på sjuttiotalet. Turordningsreglerna och dess utgångspunkt i anställ-
ningstiden som urvalskriterium vid uppsägning har diskuterats och utretts, men har 
fått stå kvar i stort oförändrade för att säkerställa anställningstryggheten.

3) Se Huvudavtalet, kap. III, § 5.

11
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Ändringar under senare decennier
1994 infördes en förändring i turordningsreglerna som innebar en rätt för arbets-
givaren att i varje turordningskrets undanta två anställda från turordningen. Dåva-
rande regering menade att anställningsskyddslagen inte gav tillräckligt utrymme 
för arbetsgivare att behålla nyckelpersoner – arbetstagare som var av särskild 
betydelse för företagets fortsatta drift. Förändringen togs efter regeringsskiftet bort 
1995. Den 1 januari 2001 infördes återigen en möjlighet för företag att undanta 
två arbetstagare från turordningen. Det var dock enbart företag med totalt tio eller 
färre anställda som fick använda sig av möjligheten. Undantaget av två skulle avse 
arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning var av särskild betydelse för den 
fortsatta verksamheten. 

Under 90-talet genomfördes flera ändringar i samband med anpassningen till EU 
efter Sveriges inträde i unionen. Under 2005 gjordes förändringar av reglerna om 
tidsbegränsade anställningar, men de har liten betydelse på Teknikföretagens om-
råde där bestämmelser i kollektivavtalen ersatt reglerna i LAS.

Bestämmelser i kollektivavtal i relation till regler LAS 
Bestämmelserna i LAS är i princip tvingande till arbetstagarnas förmån. Det betyder 
att arbetstagare inte kan avstå från de rättigheter denne har enligt lagen genom en 
överenskommelse med arbetsgivaren. En sådan överenskommelse skulle vara ogil-
tig. Däremot finns det inget som hindrar arbetsgivare och arbetstagare att komma 
överens om bättre förmåner än de som finns i LAS.

I vissa delar får avvikelse från lagen göras genom kollektivavtal. Det har ansetts 
nödvändigt att ge parterna på arbetsmarknaden möjlighet att göra anpassningar till 
de olika förhållanden som kan råda på arbetsmarknaden. Inom Teknikföretagens 
område har kollektivavtalen (Teknikavtalet IF Metall respektive Teknikavtalet Unio-
nen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna) ersatt flera bestämmelser i LAS. Det gäller bl.a. 
reglerna om tidsbegränsade anställningar, där kollektivavtalens bestämmelser helt 
har ersatt reglerna i LAS. På tjänstemannasidan är uppsägningstiderna i vissa fall 
längre än vad som bestäms i LAS. Vidare innehåller Teknikavtalen möjlighet för par-
terna att träffa överenskommelse om turordningen i samband med uppsägning pga. 
arbetsbrist, så kallad turordningsöverenskommelse.

12
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Företagens agerande på 
grund av LAS-regler

LAS-reglerna påverkar agerandet i företagen
Reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) påverkar i stor utsträckning beteen-
det i teknikföretag. De inverkar inte bara på personalchefers agerande vid nyan-
ställning och uppsägningar – utan reglerna påverkar hela företagens verksamhet. 
Detta kapitel tar upp svaren på enkätfrågorna om hur företagen agerar på grund 
av LAS-reglerna.4 Sammanfattningsvis är slutsatserna att beteendet påverkas enligt 
följande. Viljan att anställa påverkas i viss utsträckning, men framförallt innebär 
anställningsskyddet att företagen agerar mer försiktigt vid anställning. De väljer i 
stor utsträckning att visstidsanställa eller att hyra in personal istället för att tillsvi-
dareanställa. Därutöver påverkas handlandet inom en mängd områden, exempelvis 
efter felrekryteringar eller vid beslut om outsourcing eller egen expansion.

FÖRETAGENS VILJA ATT ANSTÄLLA MINSKAR PÅ GRUND AV LAS-REGLERNA
LAS-reglernas negativa inverkan på företagets vilja att anställa* 

 

4) När inget annat anges bygger uppgifterna i kapitlet på Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen.  
De resultat som presenteras för ”alla företag” är en sammanvägning av resultaten i de olika storleksgrupperna, 
utifrån antalet sysselsatta i respektive grupp. På grund av avrundning till närmaste heltal summerar inte alltid  
uppgifter i figurer till 100 procent. I texten varvas kvantitativa uppgifter med slutsatser från de fritextsvar som  
företagen lämnat i undersökningen samt med Teknikföretagens erfarenhet från rådgivning och tvistelösning.

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen
*) Enkätfråga: Medför reglerna i LAS att företagets vilja att anställa påverkas negativt?
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Mer än två tredjedelar av teknikföretagen anger att LAS-reglerna inverkar nega-
tivt på viljan att anställa. I undersökningen anger 58 procent att detta sker ”i viss 
utsträckning” medan 12 procent svarar att viljan att anställa ”i stor utsträckning” 
påverkas negativt av LAS-reglerna. Med anställning menas i denna fråga såväl 
tillsvidareanställning som visstidsanställning i olika former. Viljan att tillsvidare-
anställa påverkas i betydligt större utsträckning än viljan att visstidsanställa, vilket 
kan utläsas i svaren som presenteras längre fram i kapitlet. Andra aspekter, som att 
anställning är något nödvändigt för att företagen ska kunna bedriva sin verksamhet, 
inverkar givetvis också på resultatet. 

Små och medelstora företag anger i större utsträckning än stora bolag att viljan att 
anställa påverkas negativt. De har inte samma möjlighet att ha personalavdelningar 
som är insatta i alla regler, vilket kan vara en förklaring. En annan är att konsekven-
serna av en felrekrytering kan bli större för de mindre företagen. Bland de små före-
tagen anger 18 procent att viljan att anställa ”i stor utsträckning” påverkas negativt. 
Motsvarande andel bland de medelstora företagen är 16 procent. 

VILJAN ATT ANSTÄLLA MINSKAR FRÄMST BLAND SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 
LAS-reglernas negativa inverkan på företagets vilja att anställa* 

 Alla  Stora  Medelstora Små
 företag  företag  företag  företag
 (sammanvägning) (minst 250 anst.)  (25-249 anst.) (1-24 anst.)

Inte alls 29 % 30 % 27 % 31 %

I viss utsträckning 58 % 61 % 55 % 46 %

I stor utsträckning 12 % 9 % 16 % 18 %

Vet ej 1 % 0 % 2 % 4 %

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen
*) Enkätfråga: Medför reglerna i LAS att företagets vilja att anställa påverkas negativt?

Kvalifikationskrav och val av anställningsform påverkas
Val av anställningsform och utformning av kvalifikationskrav vid anställning 
påverkas i stor utsträckning av hur reglerna i LAS ser ut. Detta enligt svaren på 
frågorna om företagen på grund av LAS-reglerna ställer högre kvalifikationskrav vid 
nyanställning respektive väljer andra anställningsformer än tillsvidareanställning. 
Av dessa svar framgår också att anställningsform och kvalifikationskrav påverkas i 
större utsträckning än själva viljan att anställa. De komplicerade och oförutsebara 
reglerna gör att företag upplever tillsvidareanställning som något riskfyllt och deras 
agerande styrs utifrån detta.

Inverkan på kvalifikationskrav vid nyanställning
Tre av fyra teknikföretag anger att de ställer högre kvalifikationskrav vid nyanställ-
ning på grund av LAS-reglerna. Detta sker ”i viss utsträckning” enligt 51 procent av 
bolagen och ”i stor utsträckning” enligt 23 procent av dem. Att beakta vid tolk-
ning av resultatet är att det ofta är relativt svårt att få tag i lämpliga personer att 
rekrytera, både på arbetar- och tjänstemannasidan. Därmed kan företagen ofta inte 
höja kvalifikationskraven. Svaren på frågan om kvalifikationskrav skiljer sig relativt 
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Inverkan på kvalifikationskrav och anställningsform

kraftigt mellan storleksgrupperna. De små och medelstora företagen anger i betyd-
ligt större utsträckning än de stora att LAS-reglerna gör att de ”i stor utsträckning” 
ställer högre kvalifikationskrav vid nyanställning. 

Betydelse för val av anställningsform
Företagens val av anställningsform påverkas i ännu större utsträckning av LAS-reglerna 
än kvalifikationskraven vid nyanställning. Sammantaget väljer 90 procent av företagen  
andra anställningsformer än tillsvidareanställning på grund av reglerna. I under-
sökningen anger 35 procent av företagen att de gör det ”i stor utsträckning” medan 
55 procent anger att de gör det ”i viss utsträckning”. Därmed är det tydligt att ut-
formningen av LAS har stor betydelse för hur de olika anställningsformerna utnyttjas. 

Bland de stora företagen är det endast 6 procent som anger att de ”inte alls” väljer 
bort tillsvidareanställning på grund av LAS-reglerna. Eftersom de står för en stor 
del av sysselsättningen i teknikföretag är det uppenbart att reglerna påverkar hur 
sysselsättningen fördelas mellan tillsvidareanställning och visstidsanställning på 
svensk arbetsmarknad. De små och medelstora företagen har samtidigt i högre grad 
än de stora angett att valet av anställningsform ”i stor utsträckning” påverkas. En 
förklaring till skillnaden mellan storleksgrupperna är troligen även här att de stora 
företagen har mer resurser och kompetens på personalavdelningarna än de små, 
vilket innebär att de upplever LAS-reglerna som ett mer hanterbart riskmoment, 
även om de också vidtar försiktighetsåtgärder vid rekrytering. 

MER VISSTIDSANSTÄLLNING OCH HÖGRE KVALIFIKATIONSKRAV PÅ GRUND AV LAS-REGLERNA
Reglernas inverkan på kvalifikationskrav och val av anställningsform i företaget*  

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen
*) Enkätfråga: Innebär LAS-reglerna att företaget: *) ställer högre kvalifikationskrav vid nyanställning? *) väljer andra 
anställningsformer än tillsvidareanställning? 
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FÖRETAGENS BEMANNING I VERKSAMHETEN PÅVERKAS AV LAS-REGLERNA
Utsträckning i vilken LAS-reglerna innebär att företaget gör följande:*

Ställer högre  Alla Stora Medelstora Små
kvalifikationskrav  företag företag företag företag
vid nyanställning (sammanvägning) (minst 250 anst.) (25-249 anst.) (1-24 anst.)

Inte alls 22 % 27 % 17 % 15 %

I viss utsträckning 51 % 56 % 44 % 47 %

I stor utsträckning 23 % 14 % 37 % 34 %

Vet ej 3 % 3 % 2 % 4 %

Väljer andra  Alla Stora Medelstora Små
anställningsformer än  företag företag företag företag
tillsvidareanställning (sammanvägning) (minst 250 anst.) (25-249 anst.) (1-24 anst.)

Inte alls 9 % 6 % 11 % 15 %

I viss utsträckning 55 % 63 % 45 % 38 %

I stor utsträckning 35 % 30 % 42 % 44 %

Vet ej 1 % 1 % 1 % 4 %

Hyr personal från beman- Alla Stora Medelstora Små
nings- och konsultföretag  företag företag företag företag
istället för att anställa (sammanvägning) (minst 250 anst.) (25-249 anst.) (1-24 anst.)

Inte alls 15 % 13 % 16 % 31 %

I viss utsträckning 49 % 50 % 48 % 43 %

I stor utsträckning 35 % 38 % 35 % 20 %

Vet ej 1 % 0 % 1 % 6 %

Begränsar eventuell   Alla Stora Medelstora Små
expansion av  företag företag företag företag
verksamheten (sammanvägning) (minst 250 anst.) (25-249 anst.) (1-24 anst.)

Inte alls 50 % 55 % 45 % 35 %

I viss utsträckning 40 % 38 % 42 % 45 %

I stor utsträckning 6 % 3 % 8 % 14 %

Vet ej 4 % 4 % 5 % 6 %

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen
*) Enkätfråga: Innebär LAS-reglerna att företaget: *) ställer högre kvalifikationskrav vid nyanställning? *) väljer andra an-
ställningsformer än tillsvidareanställning? *) hyr personal från bemannings- och konsultföretag istället för att anställa? 
*) begränsar eventuell expansion av verksamheten?

Antal inhyrda påverkas – inte minst i de stora företagen
Företagens beslut att ibland hyra in personal istället för att anställa påverkas av 
anställningsskyddets utformning, enligt undersökningen. I den globalt konkurrens-
utsatta exportindustrin är det nödvändigt att ha en flexibilitet som gör det möjligt 
att möta snabba konjunktursvängningar. Bemanningen i verksamheten måste 
möjliggöra denna flexibilitet. LAS-reglerna gör att företagen inte kan nå nödvändig 
flexibilitet enbart med anställning i egen regi. LAS-reglerna kan även medföra att 
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företagen förlorar viktig kompetens i samband med neddragningar enbart därför 
att anställda med den aktuella kompetensen har kort anställningstid. Istället är 
inhyrd personal från bemannings- och konsultföretag ett viktigt verktyg.

I undersökningen syns det tydligt att LAS-reglerna är en viktig orsak till att före-
tagen ibland hyr personal istället för att anställa. Sammantaget anger 84 procent 
av företagen att anställningsskyddet gör att de hyr personal istället för att anställa. 
Andelen som anger att de gör det ”i stor utsträckning” är 35 procent. Inhyrning från 
konsult- och bemanningsföretag är dessutom ännu vanligare i de stora bolagen än 
i teknikföretag överlag, vilket gör att effekterna blir stora på antalet inhyrda respek-
tive anställda.  

Anställningsskyddet är samtidigt inte den enda orsaken till inhyrningen. Teknik-
företagen gör återkommande studier av medlemsföretagens användning av kon-
sult- och bemanningsföretag.5 Bland annat studeras skälen till inhyrning. Viktiga 
anledningar till att företagen använder bemanningsföretag är för att uppnå snabb 
omställningsförmåga, i rekryteringssyfte, för att erhålla rätt kompetens, samt inom 
tidsbestämda projekt. Skälen varierar delvis mellan olika yrkeskategorier. Att beho-
vet av att uppnå snabb omställningsförmåga gör att företagen använder inhyrd per-

5) I Teknikföretagens återkommande studier om inhyrning av personal i medlemsföretagen beskrivs både skälen till in-
hyrningen och inhyrningens omfattning. Se exempelvis Teknikföretagen (2011) Teknikföretags inhyrning av personal 
2011 – En kartläggning av inhyrningen från bemannings- och konsultföretag.

Påverkan på inhyrning från konsult- och bemanningsföretag
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MER INHYRNING I FÖRETAGEN PÅ GRUND AV LAS-REGLERNA
Reglernas inverkan på inhyrning från konsult- och bemanningsföretag*

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen
*) Enkätfråga: Innebär LAS-reglerna att företaget: *) hyr personal från bemannings- och konsultföretag istället för att 
anställa?
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sonal beror givetvis delvis på att flexibiliteten begränsas av anställningsskyddet. Att 
företagen månar om sin kärnkompetens och därför även bemannar med inhyrda 
och visstidsanställda är en annan orsak. 

Expansion av verksamheten begränsas – främst i små företag
Att företag i Sverige kan utvecklas och växa är viktigt för välstånd och sysselsättning 
i framtiden. Inte minst behovet av att de små företagen kan växa och eventuellt bli 
nästa generation storföretag, lyfts ofta fram i samhällsdebatten. Därmed är regler 
som motverkar detta att betrakta som ett allvarligt misslyckande.

I undersökningen uppger 46 procent av företagen att LAS-reglerna i någon mån 
begränsar expansionen av verksamheten. Samtidigt anger endast 6 procent att detta 
sker ”i stor utsträckning”. Detta kan tolkas på olika sätt. Antingen blir slutsatsen att 
reglernas inverkan på företagens expansion inte är så stor. Eller så kan slutsatsen 
bli att även en viss begränsning av expansionen är ett stort problem. Betraktar man 
de små företagens svar är det däremot uppenbart att LAS inverkan på företagens 
expansion är ett problem. 

Bland de små företagen anger nästan 60 procent att LAS-reglerna begränsar ex-
pansionen av verksamheten och 14 procent säger att detta sker ”i stor utsträck-
ning”. Tillväxten hämmas alltså i någon mån i en majoritet av de små företagen. 
Att reglerna begränsar expansionen har flera förklaringar. Dels handlar det om att 
anställningar betraktas som riskfyllda på grund av anställningsskyddet. Dels om 

EN MAJORITET AV SMÅFÖRETAGEN BEGRÄNSAR EXPANSIONEN PÅ GRUND AV LAS-REGLERNA
Reglernas inverkan på eventuell expansion av företagets verksamhet*

Inverkan på eventuell expansion av verksamheten
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Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen
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två-undantaget från turordningsreglerna som skapar en tillväxttröskel vid just tio 
anställda. Regeln innebär att företag med maximalt tio anställda får undanta två 
personer från turordningslistorna vid uppsägning på grund av arbetsbrist. I un-
dersökningen beskriver flera företag att regeln gör att de inte låter antalet anställda 
överstiga tio personer. De beskriver samtidigt att de upplever problemen med LAS 
som mindre tack vare två-undantaget.

Förhållandevis ofta behålls felrekryterad personal i verksamheten
Trots högt uppsatta kvalifikationskrav, provanställning och återhållsamhet med 
tillsvidareanställning, genomför teknikföretag ibland felrekryteringar. Agerandet ef-
ter en felrekrytering är blandat och varierar från fall till fall. Ibland omplaceras per-
sonerna medan företagen i andra fall lever med problemet och låter de felrekryte-
rade vara kvar i verksamheten. I andra fall avslutas anställningarna efter att rimliga 
kompetenshöjande åtgärder eller intern omplacering visat sig vara verkningslösa.

I undersökningen anger 78 procent att man behåller felrekryterade personer och 
lever med problemet. Andelen som uppger att man gör det ”i stor utsträckning” är 
21 procent. På motsvarande sätt säger 86 procent att man avslutar anställningen och 
tar eventuell kostnad för detta. Andelen som anger att man ”i stor utsträckning” gör 
det sistnämnda är 26 procent. Det är alltså tydligt att båda sätten att agera är van-
liga, vilket i och för sig är självklart. Det som är intressant med svaren är att få en 
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VID EN FELREKRYTERING BEHÅLLER FÖRETAGEN FÖRHÅLLANDEVIS OFTA PERSONEN
Företagets agerande efter en felrekrytering när personen tillsvidareanställts*  

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen
* Enkätfråga: Hur agerar företaget om det visar sig att man gjort en felrekrytering och personen tillsvidareanställts?
(Med felrekrytering menas att problemet inte kan lösas med rimliga kompetenshöjande åtgärder eller genom intern 
omplacering)
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beskrivning av hur stor andelen är som behåller problemet och då låter det påverka 
verksamheten respektive hur stor andelen är som avslutar anställningen vid felre-
krytering och tar eventuell kostnad för det. Båda handlingsalternativen styrs av hur 
LAS-reglerna ser ut och då främst av reglerna om saklig grund, ogiltigförklaring och 
skadestånd. En viss övervikt finns för att anställningsförhållandet med den felrekry-
terade avslutas och att företagen tar kostnaden för det. Det finns inte några tydliga 
skillnader i beteendet mellan stora, medelstora respektive små företag. Tydligt är 
däremot att andelen ”vet ej” ökar när storleken på företagen minskar.

Svaren angående agerandet vid felrekrytering rymmer ett antal olika aspekter. 
Dessutom varierar skälen företagen emellan. För små och medelstora företag är en 
felrekrytering ofta förödande. Skälen för dem att avsluta anställningen och därmed 
lösa problemet är alltså ofta större, men de har inte alltid råd. De stora företagen 
har tämligen stora möjlighet att hantera en felrekrytering. De kan i högre grad än 
små hitta en plats till en felrekryterad person, eller i värsta fall att leva med proble-
met och sätta personen ”på bänken”, vilket snarare gör att problemet drabbar den 
närmaste chefen och den aktuella resultatenheten än företaget totalt sett. Kostnaden 
för att lösa ut en person är också relativt sett mindre i ett stort företag än i ett litet, 
när den relateras till den samlade personalkostnaden. Hos större arbetsgivare finns i 
större omfattning lediga tjänster när uppsägning övervägs varför omplaceringsskyl-
digheten kommer att tillämpas i högre grad hos dessa.
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Tillsvidareanställning och 
tidsbegränsade anställningar

Huvudregeln i LAS är att en anställning är tillsvidare om inget annat överenskom-
mits. Det är alltså arbetsgivaren som måste visa att ett avtal om tidsbegränsad 
anställning har träffats.

Inom Teknikföretagens område finns särskilda regler om visstidsanställning i de kol-
lektivavtal som Teknikarbetsgivarna är part i. Dessa kollektivavtalsregler har ersatt 
bestämmelserna om tidsbegränsad anställning i LAS. Utformningen av regleringen 
i LAS har naturligtvis påverkat hur parterna (Teknikarbetsgivarna å ena sidan och 
IF Metall respektive Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna å andra sidan) valt 
att reglera möjligheterna till tidsbegränsad anställning.

Inom Teknikföretagens område gäller därför inte bestämmelsen som föreskriver en 
automatisk övergång till tillsvidareanställning om ett vikariat eller en allmän viss-
tidsanställning varat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. 

Tidsbegränsade anställningar tjänstemän
Enligt Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna gäller att arbetsgivaren 
kan tillämpa ett antal olika former av visstidsanställning. De är:

•	 Anställning	för	viss	tid,	viss	säsong	eller	visst	arbete	om	arbetsuppgifternas		 	
 särskilda beskaffenhet föranleder sådan anställning

•	 Praktikarbete

•	 Vikariat

•	 Visstidsanställning	för	tjänsteman	som	uppnått	pensionsåldern

•	 För	att	avlasta	tillfällig	arbetstopp

•	 Provanställning

Tidsbegränsade anställningar arbetare
Enligt Teknikavtalet IF Metall behöver företagen inte åberopa någon särskild grund 
för visstidsanställningen utan kan direkt med den anställde träffa avtal om visstids-
anställning om minst en månads och högst tolv månaders anställningstid. Med stöd 
av överenskommelse med den lokala verkstadsklubben kan avtal träffas om både 
kortare och längre visstidsanställning. 

Provanställning
Inom Teknikföretagens område finns det alltså särskilda regler för provanställning 
för tjänstemän. Provanställning fungerar så att arbetsgivaren inte behöver motivera 
för den anställde varför provanställningen inte övergår i en fortsatt anställning. 
Bestämmelsen i Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna är inskränkt 
jämfört med 6§ LAS som inte ställer upp kriterier för i vilka fall provanställning 
får användas. Enda begränsningen är att provanställningen inte får vara längre än 
6 månader. För tjänstemännen inom Teknikföretagens område gäller i stället att 
provanställning får komma ifråga om tjänstemannens kvalifikationer inom befatt-
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ningsområdet är oprövade eller om det annars finns särskilda skäl att pröva tjäns-
temannens kvalifikationer och arbetsförutsättningar mot bakgrund av arbetsuppgif-
ternas speciella krav. Dessutom får provanställning förekomma om tjänstemannen 
är funktionshindrad eller långtidsarbetslös. Provanställning får omfatta högst sex 
månader, men kan förlängas ytterligare sex månader genom lokal överenskommelse 
om det finns synnerliga skäl för det. 

Arbetarens lämplighet kan prövas inom ramen för en tidsbegränsad anställning. En-
ligt Teknikavtalet IF Metall kan arbetsgivaren komma överens direkt med arbetaren 
om en visstidsanställning som är minst en månad och högst 12 månader.

22
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Företagens uppfattning  
om specifika LAS-regler

LAS-reglerna utarmar företagens kompetens och konkurrenskraft
De olika reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) upplevs i varierande utsträck-
ning som problematiska för företagen. Tydligt är även att LAS, vilken skapades på 
70- och 80-talen, är dåligt anpassad till verkligheten i dagens kunskapsintensiva och 
globalt konkurrensutsatta industri. I detta kapitel finns svaren presenterade, på de 
enkätfrågor i Teknikföretagens undersökning, som berör specifika regler i LAS.6

Sammanfattningsvis är både bestämmelserna som reglerar uppsägning i samband 
med arbetsbrist och reglerna kring uppsägningar av personliga skäl problema-
tiska – men på olika sätt. Uppsägning av personliga skäl upplevs dock i högre grad 
”i stor utsträckning” som ett hinder. Företagen beskriver att deras möjligheter att 
tillvarata kompetens och bli konkurrenskraftiga försämras på grund av LAS. Efter 
de neddragningar och uppsägningar som var nödvändiga för att företagen skulle 
överleva i samband med finanskrisen 2008-2010, är det nu tydligt hur kompetens 
– och därmed konkurrenskraft – urholkades på grund av LAS-reglerna. I samband 
med neddragningarna begränsade dessutom LAS-reglerna möjligheten att behålla 
en bra sammansättning bland de anställda – med en blandning av personer av olika 
kön, etnicitet och i olika åldersgrupper. Turordningsreglerna och företrädesrätten är 
mest problematiska enligt företagen. Det är även tydligt att provanställningen inte 
fullt ut löser problemet med att anställningar upplevs som riskfyllda.

Provanställning minskar delvis risken vid anställning
För att undersöka provanställningens betydelse har företagen tillfrågats i vilken 
utsträckning denna möjlighet minskar upplevd risk på grund av LAS-reglerna. 
Enligt 61 procent av företagen minskar inte provanställning risken fullt ut, dvs. de 
har svarat ”inte alls” eller ”i viss utsträckning” i undersökningen. Endast 37 procent 
anger att provanställning ”i stor utsträckning” minskar eventuell risk. Det är alltså 
tydligt att möjligheten att provanställa inte helt löser problemet. En fortsatt anställ-
ning efter provperioden innebär alltjämt en risk för att företaget gjort en felrekryte-
ring som måste hanteras enligt reglerna i LAS. 

Den tid en ny medarbetare kan vara provanställd beskrivs av företagen som för kort. 
Under provanställningstiden hinner företaget i praktiken inte bilda sig en uppfatt-
ning om personen. Såväl sakkunskap och förmåga att utföra arbetsuppgifterna, som 
huruvida personen passar in på arbetsplatsen är sådant företaget behöver kunna 
känna av under provanställningsperioden. 

6) När inget annat anges bygger uppgifterna i kapitlet på Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen.  
De resultat som presenteras för ”alla företag” är en sammanvägning av resultaten i de olika storleksgrupperna, 
utifrån antalet sysselsatta i respektive grupp. På grund av avrundning till närmaste heltal summerar inte alltid  
uppgifter i figurer till 100 procent. I texten varvas kvantitativa uppgifter med slutsatser från de fritextsvar som  
företagen lämnat i undersökningen samt med Teknikföretagens erfarenhet från rådgivning och tvistelösning.
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PROVANSTÄLLNING MINSKAR ENDAST I VISS UTSTRÄCKNING RISKEN
Betydelsen av provanställning för att minska upplevd risk på grund av LAS-reglerna*

 

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen
* Enkätfråga: Minskar provanställning den eventuella risk företaget upplever på grund av LAS-reglerna?

Stora företag upplever i högre grad än små och medelstora att provanställning inte 
fullt ut löser problemet med att anställningar är riskfyllda. De små och medelstora 
företagen anger alltså i högre grad än de stora att provanställning ”i stor utsträck-
ning” begränsar risken. Det finns flera förklaringar till detta. En är att en ny med-
arbetare i ett mindre företag snabbare kan få en uppfattning om företagskultur och 
introduceras i verksamheten. Eftersom konsekvenserna av en felrekrytering ofta är 
större – eller åtminstone svårare att hantera – i ett litet företag än i ett stort, är det 
också tänkbart att kommunikationen kring anställningens förlängning är mer tydlig 
i det lilla företaget. Det kan också vara lättare att se den enskilde i det lilla företaget.

STORA FÖRETAG UPPLEVER ATT RISKEN MINSKAS I MINDRE UTSTRÄCKNING ÄN SMÅ
Betydelsen av provanställning för att minska upplevd risk på grund av LAS-reglerna*

 Alla  Stora  Medelstora Små
 företag  företag  företag  företag
 (sammanvägning) (minst 250 anst.)  (25-249 anst.) (1-24 anst.)

Inte alls 13 % 14 % 10 % 11 %

I viss utsträckning 48 % 54 % 41 % 36 %

I stor utsträckning 37 % 31 % 46 % 46 %

Vet ej 2 % 2 % 3 % 8 %

Provanställningens betydelse för att minska upplevd risk

Inte alls

I viss  
utsträckning

I stor  
utsträckning

Vet ej

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

13 %

48 %
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2 %

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen
* Enkätfråga: Minskar provanställning den eventuella risk företaget upplever på grund av LAS-reglerna?
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Reglerna är främst ett hinder vid uppsägning av personliga skäl
Skillnaden är tydlig mellan i vilken grad företagen upplever uppsägning på grund av 
arbetsbrist respektive personliga skäl som problematisk. I undersökningen anger 44 
procent av företagen att LAS-reglerna ”i stor utsträckning” är ett alltför stort hinder 
när anställningar ska avslutas av personliga skäl. Samtidigt uppger 27 procent att 
de ”i stor utsträckning” är ett hinder vid avslutande av anställningar på grund av 
arbetsbrist. 

Betraktar man i stället de båda svarsalternativen sammantaget anger en lika stor 
andel (84 procent) av företagen de olika formerna för att avsluta anställningar som 
ett alltför stort hinder. Även om fler företag anser att LAS-reglerna är ett problem ”i 
stor utsträckning” i samband med uppsägning av personliga skäl, är reglerna pro-
blematiska i båda fallen. Överlag anger små och medelstora företag i högre grad än 
stora att LAS-reglerna ”i stor utsträckning” utgör ett alltför stort hinder. Detta gäller 
både i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist och av personliga skäl.

Uppsägning av personliga skäl
Det är för svårt att säga upp personer på grund av personliga skäl, enligt företagen. 
Som vi nämnt i rapportens andra kapitel, där LAS-reglerna beskrivs, ska uppsäg-
ning av personliga skäl som huvudregel grunda sig på en bedömning av arbetstaga-
rens lämplighet att fortsättningsvis vara kvar hos företaget. Uppsägningar ska vara 

STÖRRE PROBLEM VID UPPSÄGNING AV PERSONLIGA SKÄL ÄN VID ARBETSBRIST
Utsträckning i vilken LAS-regler är ett alltför stort hinder när en anställning ska avslutas*

 

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen
* Enkätfråga: Är LAS-regler ett alltför stort hinder för företaget när en anställning ska avslutas: *) på grund av arbets-
brist? *) av personliga skäl?
(Med ”alltför stort” avses ”hinder” i förhållande till syftet med LAS som är att andra möjligheter ska prövas före det att 
man går till uppsägning).

LAS-reglerna som ett alltför stort hinder vid avslutande av anställningar

Av personliga  
skäl

På grund av  
arbetsbrist

 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

44 %

I stor utsträckning             I viss utsträckning              Inte alls             Vet ej

40 % 13 % 3 %

27 % 57 % 13 % 3 %
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sakligt grundade och det är arbetsgivaren som har bevisbördan för det som läggs 
den anställde till last. Företagen upplever att det som känns självklart inom företa-
get ofta är alltför svårt att bevisa utåt. Enligt företagen ska uppsägning givetvis inte 
ske godtyckligt, men de anser att det måste finnas en rimlig balans mellan kraven på 
bevis och företagens möjlighet att avsluta anställningar av personliga skäl. 

Det är naturligt att arbetsgivaren har bevisbördan. Påstår exempelvis en arbetsgiva-
re att en anställd har stulit och att anställningen ska avslutas på den grunden måste 
anklagelsen givetvis styrkas. Arbetsdomstolen har emellertid i sin praxis ställt orim-
ligt höga beviskrav i vissa typer av uppsägningsfall, särskilt vid bristande prestation. 
Även kraven på vilka andra åtgärder en arbetsgivare måste pröva innan saklig grund 
kan anses finnas, har ställts alltför högt i förarbeten och praxis. Checklistan över vad 
som ska göras blir väldigt lång, vilket leder till en otillfredsställande oförutsägbarhet 
för företagen. Det är svårt för det enskilda företaget att veta när man ska anses ha 
gjort tillräckligt i det enskilda fallet. 

Det är alltför svårt att säga upp anställda på grund av personliga skäl som exempel-
vis samarbetssvårigheter eller bristande prestation. Samarbetsförmåga och kompe-
tens att fungera i olika sociala sammanhang är viktiga faktorer även inom industrin. 
Kunskapsnivån stiger kontinuerligt i företagen och kraven i anställningarna höjs. 
Reglerna i lag och kollektivavtal bör möjliggöra för företagen att ha rätt person på 
rätt plats.

STÖRRE PROBLEM VID UPPSÄGNING AV PERSONLIGA SKÄL ÄN VID ARBETSBRIST
Utsträckning i vilken LAS-regler är ett alltför stort hinder när en anställning ska avslutas*

   Alla Stora Medelstora Små
På grund av företag företag företag företag
arbetsbrist (sammanvägning) (minst 250 anst.) (25-249 anst.) (1-24 anst.)

Inte alls 13 % 11 % 18 % 14 %

I viss utsträckning 57 % 64 % 47 % 48 %

I stor utsträckning 27 % 24 % 31 % 29 %

Vet ej 3 % 1 % 4 % 10 %

 Alla Stora Medelstora Små
  företag företag företag företag
Av personliga skäl (sammanvägning) (minst 250 anst.) (25-249 anst.) (1-24 anst.)

Inte alls 13 % 13 % 14 % 11 %

I viss utsträckning 40 % 45 % 33 % 27 %

I stor utsträckning 44 % 41 % 48 % 48 %

Vet ej 3 % 1 % 5 % 15 %

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen
* Enkätfråga: Är LAS-regler ett alltför stort hinder för företaget när en anställning ska avslutas: *) på grund av arbets-
brist? *) av personliga skäl?
(Med ”alltför stort” avses ”hinder” i förhållande till syftet med LAS som är att andra möjligheter ska prövas före det att 
man går till uppsägning).
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Uppsägning på grund av arbetsbrist
Finanskrisen 2008-2010 finns fortfarande i färskt minne inom industrin i Sverige. 
Enbart under 2009 minskade produktionsvolymen i teknikbranschen med 29 pro-
cent. För att anpassa personalstyrkan i samband med krisen krävdes neddragningar 
och omfattande uppsägningar. Reglerna om uppsägning på grund av arbetsbrist 
tillämpades därmed i stor skala. Efter krisen kan företagen se konsekvenserna av hur 
LAS-reglerna tillämpades i form av att personalsammansättningen med en lämplig 
blandning av personer av olika kön, etnicitet och i olika åldersgrupper har försäm-
rats, kompetens har gått förlorad m.m.

Effekterna på åldersstruktur, kompetens och personalsammansättning – exempelvis 
könsfördelning och etnisk bakgrund m.m. – är det som beskrivs som mest pro-
blematiskt med LAS-reglerna i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist. 
Turordningsreglerna är det största problemet, eftersom regeln ”sist in - först ut” gör 
att företagen inte kan behålla de personer som på bästa sätt kan bidra till att göra 
verksamheten konkurrenskraftig. Företagen beskriver att mycket av arbetet för att 
åstadkomma en mer blandad könsfördelning tillintetgjordes i samband med upp-
sägningarna under finanskrisen. Resultatet är en hög åldersstruktur, mindre motive-
rade medarbetare och lägre effektivitet.

Regeln om ”tillräckliga kvalifikationer”, vilken vi beskriver i ett av fördjupningsav-
snitten om LAS, är inte tillräcklig för att behålla de medarbetare som är centrala för 
företaget. Att företräde ges åt arbetstagare som har tillräckliga kvalifikationer är inte 
detsamma som att företaget kan behålla den eller de som har bäst kvalifikationer 
och enligt företagets egen bedömning, nödvändig kompetens. I takt med att verk-
samheten inom teknikbranschen förändrats har det dessutom blivit allt viktigare 
med sociala faktorer och att personer fungerar väl i grupp. Begreppet ”tillräckliga 
kvalifikationer” kan möjligtvis användas för att beskriva kompetenskrav av mer 
formell karaktär. Att beskriva faktorer av mindre formell karaktär men som ändå är 
avgörande för prestationen är däremot mycket svårt. 

Vissa LAS-regler upplevs som mer problematiska än andra
Vissa regler i LAS är mer besvärliga än andra enligt företagen. Bolagen har även i 
varierande grad detaljkännedom om olika delar av lagen. Turordningsreglerna och 
företrädesrätten är de delar av LAS som upplevs som mest problematiska. Samman-
taget anger över 90 procent av företagen att turordningsreglerna utgör ett hinder. 
Motsvarande andel som uppger detsamma för företrädesrätten är 86 procent. 
I undersökningen säger 49 procent att turordningsreglerna är ett hinder ”i stor 
utsträckning” medan 38 procent anger motsvarande för företrädesrätten. Även reg-
lerna om omplaceringsskyldighet och rehabiliteringsskyldighet upplevs som relativt 
problematiska, men inte riktigt i samma utsträckning som turordningsreglerna och 
företrädesrätten.

Enligt undersökningen är övriga regler snarare problematiska ”i viss utsträckning”. 
Alternativt är detaljkännedomen delvis begränsad om dem. Svaren på denna fråga 
om LAS-regler i detalj avviker delvis från företagens svar på andra enkätfrågor. 
Orsakerna till detta är flera. 
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TURORDNINGSREGLERNA OCH FÖRETRÄDESRÄTTEN UPPLEVS SOM MEST BESVÄRLIGA
Utsträckning i vilken specifika LAS-regler utgör ett hinder för företaget*  

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen
* Enkätfråga: I vilken utsträckning utgör följande regler i LAS ett hinder för företaget?

I stor utsträckning             I viss utsträckning              Inte alls             Vet ej

Specifika LAS-reglers inverkan

Regler om turordning  
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Regler om krav på saklig grund, procedurregler om varsel, underrättelse, förhand-
lingar och tidsfrister samt regler om uppsägningstiders längd är bestämmelser som 
företagen snarare ”i viss utsträckning” upplever som problematiska. En förklaring 
till detta är att turordningsreglerna och företrädesrätten så tydligt motverkar före-
tagens ambitioner att behålla de mest kompetenta medarbetarna och att uppnå en 
varierad personalsammansättning. Procedurregler, regler om uppsägningstidernas 
längd och i viss mån även reglerna om krav på saklig grund, är dessutom förhållan-
devis väldefinierade och tydliga, vilket gör att de inte skapar samma osäkerhet som 
turordningsreglerna med tillhörande bestämmelser om ”tillräckliga kvalifikationer”.

På frågorna om att arbetstagare har rätt till lön och inte får stängas av från arbets-
platsen under hela tvistetiden, om maxskadestånd på 16, 24 eller 32 månadslöner 
samt om ogiltigförklaring av uppsägning svarar relativt många företag ”vet ej”. 
Bland de som tar ställning (dvs. när ”vet ej” räknas bort”) anger samtidigt unge-
fär två tredjedelar av företagen att reglerna är bekymmersamma antingen ”i viss 
utsträckning” eller ”i stor utsträckning”. Dessa regler används inte särskilt ofta i de 
enskilda bolagen – speciellt inte i de mindre företagen, vilket kan förklara fördel-
ningen mellan svarsalternativen. Utifrån våra erfarenheter från centrala förhand-
lingar och rådgivning kring tvister om uppsägning vet vi att att konsekvenserna av 
dessa regler ofta är överraskande för företagen, dvs. att de inte känt till dem när de 
beslutat sig för att verkställa en uppsägning.
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Uppsägning 

Ett anställningsförhållande kan avslutas genom att arbetstagaren säger upp sig 
själv eller om arbetsgivaren säger upp arbetstagaren på grund av personliga skäl 
eller arbetsbrist, alternativt avskedar den anställde. Avsked är förbehållet allvarliga 
brott mot anställningsavtalet och är det samma som att den anställde omedelbart 
får lämna anställningen utan uppsägningstid. I texten nedan berörs inte avskedsfal-
len närmare. 

Kravet på saklig grund
För att arbetsgivaren ska få avsluta en tillsvidareanställning krävs saklig grund. 
Vad är då saklig grund? Vad som i ett fall anses utgöra saklig grund för uppsägning 
behöver inte i andra fall godtas som en sådan grund. Hänsyn måste alltid tas till 
omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt förarbetena till LAS och praxis från 
Arbetsdomstolen är saklig grund antingen ”arbetsbrist” eller ”personliga skäl”. Upp-
delningen är lagteknisk till sin natur. Begreppet arbetsbrist samlar de uppsägnings-
fall då personliga omständigheter inte läggs till grund för uppsägningen. En arbets-
givare som ska säga upp personal måste bestämma sig för den ena eller den andra 
grunden inför uppsägningen. Regelsystemen för arbetsbrist respektive personliga 
skäl skiljer sig sedan åt när det gäller både formalia och vilka följder som kan bli 
aktuella vid en prövning i domstol. En uppsägning på grund av arbetsbrist kan 
exempelvis inte ogiltigförklaras. Vid uppsägning pga. såväl arbetsbrist som person-
liga skäl gäller att det inte är saklig grund om möjligheten till omplacering inte har 
utretts. Omplaceringsskyldigheten gäller inom hela företaget, dvs. inom hela den 
juridiska personen och är inte – likt turordningsreglerna – begränsade till driftsenhe-
ten. Omplaceringsskyldigheten gäller bara för lediga befattningar och innebär alltså 
inte att någon annan måste sägas upp i stället.

Skäligt omplaceringserbjudande
Det är inte saklig grund för uppsägning om det i stället är skäligt att kräva att arbets-
givaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Så formuleras omplaceringsskyl-
digheten i LAS och den innebär att arbetsgivaren enbart i undantagsfall kan bortse 
från att utreda omplaceringsmöjligheten i samband med en uppsägning. Det är 
enbart om arbetstagaren genom sitt agerande har visat sig vara uppenbart olämplig 
att vara kvar inom företaget som arbetsgivaren inte behöver utreda omplaceringsmöj-
ligheten innan uppsägningen vidtas. Vart gränsen för detta går är dock oklart.

Om arbetsgivaren lämnar ett skäligt omplaceringserbjudande och arbetstagaren 
tackar nej till det har arbetsgivaren uppnått kravet på saklig grund och kan säga upp 
personen i fråga. Det är inte ovanligt att det uppstår tvister om huruvida ett omplace-
ringserbjudande är att anse som skäligt eller inte. Här har Arbetsdomstolens praxis 
varit ganska klar, men frågan ger ändå upphov till osäkerhet i det enskilda fallet. 
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Personliga skäl
En arbetsgivare som i sin verksamhet har en anställd som inte klarar av sina ar-
betsuppgifter eller som missköter sig grovt eller helt enkelt inte fungerar måste, för 
att en uppsägning ska anses vara sakligt grundad, kunna visa att han har gjort vad 
som rimligen kan begäras för att få den anställde att fungera. I de flesta fall ska 
mildare åtgärder ha prövats och möjligheten till omplacering ska ha utretts innan 
saklig grund kan anses finnas för uppsägningen. Annorlunda uttryckt ska uppsäg-
ning ses som ett alternativ i sista hand. 

I begreppet saklig grund ligger att arbetsgivaren måste kunna visa på en mängd åt-
gärder för att saklig grund ska anses föreligga. Hur arbetsgivaren ska göra det beror 
på anledningen till uppsägningen. Det ser olika ut beroende på om den anställde 
exempelvis misskött sig, varit olovligt frånvarande eller inte kan utföra något arbete 
av betydelse på grund av sjukdom. Arbetsgivaren i allmänhet har mycket svårt att 
avgöra om han ska anses ha gjort tillräckligt i det enskilda fallet eller inte.

Ogiltigförklaring skapar oförutsebarhet
När sedan en uppsägning är verkställd löper arbetsgivaren alltid en risk att den ogil-
tigförklaras med följd att anställningen består i ytterligare 1-2 år (eller ibland under 
ännu längre tid) fram till dess att frågan har avgjorts av domstol. Det kan arbetsgi-
varen råka ut för oavsett hur goda skäl han än har för uppsägningen. Kostnadsan-
svaret, fram till dess att ett ärende är slutligt avgjort, slipper arbetsgivaren i stort 
sett enbart när det är helt uppenbart att det finns saklig grund (dvs. mycket goda 
skäl) för uppsägningen. Denna reglering skyddar den anställde från att skiljas från 
arbetsplatsen och arbetsuppgifterna i de fall anställningen sedan förklaras ogiltig av 
domstol. Men när det väl har gått så långt som till uppsägning kan man i flera fall 
fråga sig om det är riktigt att anställningsförhållandet består – om en sådan lösning 
inte kommit till stånd frivilligt. Uppsägningstvister påverkar naturligtvis även ofta 
övriga anställda och har negativ inverkan på produktiviteten. En person som sagts 
upp, men som får vara kvar med oförändrade anställningsvillkor under det att man 
väntar på en lösning på tvisten, har självfallet inte samma incitament att bidra till 
verksamhetens bästa som övriga anställda. Ur ett företagar- och arbetsgivarper-
spektiv är bestämmelsen djupt problematisk. Det innebär givetvis också stora svå-
righeter att en arbetsgivare som på detta sätt tvingas ha kvar en uppsagd person i 
tjänst inte kan förutse under hur lång tid detta förhållande kommer att bestå.

Bestämmelsen driver dessutom tvister eftersom det i vart fall för organiserade 
arbetstagare är gratis och nästintill riskfritt att med hjälp av sitt fack ogiltigförklara 
och efter förhandlingar väcka talan om uppsägningen. Vidare får arbetstagarparten 
ett förhandlingsövertag eftersom arbetstagaren har en lång tidsperiod av betald 
fortsatt anställning att spela på och som företagen måste kalkylera med när exem-
pelvis en förhandlingsöverenskommelse övervägs.

Arbetsbrist
Arbetsbrist är alla de uppsägningar som inte är uppsägning på grund av skäl som är 
att hänföra till arbetstagaren personligen, dvs. skäl som har med företagets organi-
sation eller ekonomiska förutsättningar att göra. Arbetsbrist behöver inte innebära 
ett underskott på arbete eller att företaget går dåligt utan omfattar även situationer 
där ett företag som i och för sig är lönsamt väljer att omorganisera eller omstruk-
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turera sin verksamhet. Grunden arbetsbrist överprövas inte av domstol utan det är 
företagen själva som avgör om arbetsbrist föreligger eller inte. Däremot förekommer 
det att domstolar prövar fall där arbetsgivaren angett att det varit fråga om uppsäg-
ning på grund av arbetsbrist när det i själva verket handlat om personliga skäl. Det 
är en annan sak.

Turordning
Det är alltså förhållandevis enkelt att säga upp på grund av arbetsbrist rent tek-
niskt. Dock så kan tiden mellan ett beslut i företagsledningen om neddragning och 
dagen för anställningarnas upphörande vara väldigt lång. Det beror bl.a. på kravet 
att genomföra förhandlingar enligt medbestämmandelagen innan beslut om uppsäg-
ningar kan fattas och verkställas. De svårigheter som företagen upplever uppstår 
när det gäller att bestämma vem eller vilka som ska sägas upp, dvs. när turord-
ningsreglerna i 22 § LAS ska tillämpas. 

Inom Teknikföretagens avtalsområden går det att komma överens om turordningen 
och om avvikelser från 22 § LAS med den lokala fackliga motparten. Parterna i en 
sådan förhandling ska beakta vad som krävs för företagets fortlevnad och därmed 
anställningstryggheten hos de anställda som blir kvar.

Bestämmelsen om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist i 22 § LAS 
innebär att anställda med längre anställningstid har företräde till fortsatt anställ-
ning. För att slå ut någon med kortare anställningstid krävs dock att arbetstagaren 
har tillräckliga kvalifikationer för det arbete som finns kvar. Bestämmelsen innebär 
alltså inte renodlat ”sist in – först ut” som många tror utan när någon, vars ar-
betsuppgifter försvinner, ska konkurrera om kvarvarande arbeten ställs krav på att 
personen har tillräckliga kvalifikationer för arbetet i fråga. 

Tvåundantaget
För företag som har tio eller färre anställda gäller som tidigare berörts att arbets-
givaren får undanta två personer från turordningen i samband med uppsägning på 
grund av arbetsbrist. De som undantas ska enligt arbetsgivarens bedömning vara av 
särskild betydelse för bolagets fortsatta verksamhet. 

Tillräckliga kvalifikationer
Som tidigare beskrivits gäller kravet på tillräckliga kvalifikationer vid tillämpning av 
turordningsbestämmelserna, men det gäller också när omplaceringsskyldigheten 
kommer i fråga. Vidare ställs kravet även i samband med företrädesrätt till åter-
anställning. Den arbetstagare som har företrädesrätt till återanställning måste ha 
tillräckliga kvalifikationer för att kunna göra anspråk på den lediga anställningen.

Begreppet tillräckliga kvalifikationer innebär inte per automatik någon möjlighet för 
arbetsgivaren att välja den som har bäst kvalifikationer. Om någon i kraft av sin 
anställningstid kan göra anspråk på arbetsuppgifter krävs att denne kan visa att 
han eller hon uppfyller de formella krav som ställs och som är nödvändiga för ar-
betsuppgifterna i fråga och att personen i vart fall efter en rimlig upplärningstid kan 
utföra de aktuella arbetsuppgifterna. Hur lång en rimlig upplärningstid är har inte 
helt fastställts i Arbetsdomstolens praxis utan det beror på vilka arbetsuppgifter det 
är fråga om i det enskilda fallet. Begreppet tillräckliga kvalifikationer är hypotetiskt, 
otydligt och svårt att tillämpa för det enskilda företaget. Ofta uppstår oenighet i ett 
redan tvistigt uppsägningsärende om den anställde hade tillräckliga kvalifikationer 
eller inte. 
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Företrädesrätt 
LAS innehåller även bestämmelser om att den som blivit uppsagd på grund av 
arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning under en period om nio månader 
efter att anställningen upphört och under uppsägningstiden. Företrädesrätten gäller 
under förutsättning att arbetstagaren varit anställd under en period om mer än 12 
månader under den senaste treårsperioden. Vidare ska anställningen ha upphört på 
grund av arbetsbrist. Ett krav för företrädesrätt är att den uppsagde har tillräckliga 
kvalifikationer för den lediga tjänsten. Reglerna om företrädesrätt begränsar i viss 
mån arbetsgivarens frihet att anställa. Visstidsanställningar upphör i allmänhet på 
grund av arbetsbrist, så även visstidsanställda med tillräckligt lång anställningstid 
under den senaste treårsperioden, kan göra anspråk på företrädesrätt till återan-
ställning.

I Teknikavtalet IF Metall finns sedan 2010 bestämmelser om kollektivavtalad för-
stärkt företrädesrätt som i viss mån begränsar företagens möjlighet att, under en 
period om sex månader efter arbetsbristuppsägningar, anlita bemanningsföretag.
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LAS-reglernas inverkan  
på personalens agerande

Anställdas prestation och agerande påverkas
Inte bara företagens agerande – utan även personalens – påverkas av lagen om 
anställningsskydd (LAS). Det är tydligt att personalens prestation, åtminstone i viss 
utsträckning, påverkas negativt av reglerna. Dessutom försämras rörligheten på 
arbetsmarknaden, vilket bland annat märks genom att personalchefer ibland inte 
kan rekrytera kandidater för att de inte vill lämna sina tidigare anställningar. Detta 
kapitel om personalens agerande på grund av LAS-reglerna är en sammanställning 
av svaren på de enkätfrågor som berör detta i Teknikföretagens undersökning.7 

En viss tendens till att personalens prestation försämras på grund av LAS-reglerna 
finns. I undersökningen besvarar företagen frågan hur prestation/arbetsinsats 
påverkas när visstidsanställningar övergår till tillsvidareanställningar. Prestationen 

TENDENS TILL FÖRSÄMRAD PRESTATION VID TILLSVIDAREANSTÄLLNING
Förändring av prestation/arbetsinsats när visstidsanställning övergår till tillsvidareanställning*  

7) När inget annat anges bygger uppgifterna i kapitlet på Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen.  
De resultat som presenteras för ”alla företag” är en sammanvägning av resultaten i de olika storleksgrupperna, 
utifrån antalet sysselsatta i respektive grupp. På grund av avrundning till närmaste heltal summerar inte alltid  
uppgifter i figurer till 100 procent. I texten varvas kvantitativa uppgifter med slutsatser från de fritextsvar som  
företagen lämnat i undersökningen samt med Teknikföretagens erfarenhet från rådgivning och tvistelösning.
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Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen
* Enkätfråga: Upplever företaget följande när visstidsanställningar övergår till tillsvidareanställningar: *) prestation/
arbetsinsats?
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”förblir oförändrad” enligt 66 procent av företagen. Andelen som anger att den 
”försämras” är 16 procent medan 6 procent anger att den ”förbättras”. Dessutom 
svarar 11 procent av företagen ”vet ej” på frågan. Den tydligaste skillnaden storleks-
grupperna emellan består i att små företag svarar ”vet ej” i högre grad än stora och 
medelstora bolag.

Att nästan sju av tio bolag anser att prestationen förblir oförändrad när personer 
tillsvidareanställs är inte konstigt. Att en del företag anger att prestationen förbättras 
är inte heller märkligt. Det borde snarare vara naturligt med ett ökat engagemang 
när anställningsförhållandet mellan en individ och ett företag övergår i en tillsvida-
reanställning. Att 16 procent uppger att arbetsinsatsen försämras är däremot mycket 
anmärkningsvärt. En vänlig tolkning är att medarbetare ibland överpresterar under 
tiden som visstidsanställda – exempelvis under en provanställningsperiod – och att 
prestationsnivån i samband med att de tillsvidareanställs hamnar på en mer nor-
mal nivå. En annan tolkning är att den upplevda trygghet som anställningsskyddet 
innebär gör att personerna blir bekväma och slutar att anstränga sig. 

Det finns inte en enskild orsak till att prestation/arbetsinsats ibland försämras när 
visstidsanställningar övergår till tillsvidareanställningar. Istället förekommer både 
att medarbetare överpresterar under provanställning och att de blir bekväma i sam-
band med tillsvidareanställning. Agerandet skiljer sig från fall till fall. Oavsett vilket, 
är resultatet att personalens prestation/agerande påverkas negativt av den upplevda 
trygghet som LAS-reglerna ger i samband med tillsvidareanställning. Den upplevda 
tryggheten är samtidigt delvis en falsk trygghet. I samband med arbetsbrist kan en 
person sägas upp, trots lång anställningstid, om han/hon inte bedöms ha ”tillräck-
liga kvalifikationer”. 

Rekrytering försvåras av turordningsreglerna
Den upplevda tryggheten i samband med lång anställningstid som anställnings-
skyddet innebär, gör inte bara att prestationen påverkas på den befintliga arbets-
platsen. Personalchefer upplever också att rekrytering av lämpliga kandidater 
försvåras. I undersökningen svarar de på frågan; om företaget upplevt problem 
att rekrytera på grund av att kandidaten inte velat byta anställning eftersom han/
hon inte velat bli sist i turordningen? Sammantaget anger 56 procent att de upplevt 
denna typ av problem. Andelen som anger att detta sker ”i viss utsträckning” är 
46 procent medan 10 procent säger att det sker ”i stor utsträckning”. Betraktar man 
svaren storleksgrupperna emellan finns en tendens till både mer ”vet ej” och mer ”i 
stor utsträckning” bland de mindre företagen.

Egentligen borde frågan om ovilja att byta anställning på grund av LAS-reglerna 
ställas till kandidaterna, istället för till personalcheferna. Upplevd minskad trygghet 
på grund av att man hamnar sist i turordningen är nämligen inget som kandida-
terna skyltar med i en rekryteringssituation. Att 34 procent av företagen svarar ”inte 
alls” förklaras delvis av detta. Det är trots allt tydligt att turordningsreglerna i LAS 
minskar viljan att byta anställning. Ska man rekrytera i Sverige räcker det inte med 
att erbjuda intressanta arbetsuppgifter. Det nya jobbet måste även innebära tydliga 
ekonomiska fördelar för att tillsvidareanställda med lång anställningstid ska vara 
beredda att röra på sig. Problematiken är extra tydlig bland äldre personer.
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På större företag finns även en ovilja att byta mellan olika avdelningar och arbets-
ställen. Det handlar delvis om att personerna, i samband med arbetsbrist, är rädda 
att få en sämre position vid upprättande av eventuella turordningslistor i de olika 
turordningskretsarna. En delkomponent i detta är att det kan ta ett tag att göra 
avtryck och upparbeta ett förtroende hos chefen.

TURORDNINGSREGLERNA LEDER TILL FÖRSVÅRAD REKRYTERING OCH MINSKAD RÖRLIGHET
Utsträckning i vilken företaget har upplevt problem att rekrytera på grund av att kandidaten inte velat byta 
anställning eftersom han/hon inte velat bli sist i turordningen*  

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen
* Enkätfråga: Har företaget upplevt problem att rekrytera på grund av att kandidaten inte velat byta anställning eftersom 
han/hon inte velat bli sist i turordningen?
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PROBLEMEN ATT REKRYTERA VARIERAR DELVIS STORLEKSGRUPPERNA EMELLAN
Utsträckning i vilken företaget har upplevt problem att rekrytera på grund av att kandidaten inte velat 
byta anställning eftersom han/hon inte velat bli sist i turordningen* 

 Alla Stora Medelstora Små
  företag företag företag företag
 (sammanvägning) (minst 250 anst.) (25-249 anst.) (1-24 anst.)

Inte alls 34 % 36 % 31 % 35 %

I viss utsträckning 46 % 46 % 48 % 34 %

I stor utsträckning 10 % 9 % 11 % 12 %

Vet ej 10 % 10 % 10 % 19 %

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen
* Enkätfråga: Har företaget upplevt problem att rekrytera på grund av att kandidaten inte velat byta anställning eftersom 
han/hon inte velat bli sist i turordningen?
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Bytesbenägenheten minskar vid tillsvidareanställning
I undersökningen svarar även företagen på om de upplever att benägenheten att 
byta anställning förändras när visstidsanställningar övergår till tillsvidareanställ-
ningar. 51 procent av företagen anger att viljan att byta anställning ”förblir oföränd-
rad”. Andelen som anger att den ”minskar” är 24 procent medan 7 procent anger att 
den ”ökar”. Dessutom svarar hela 18 procent av företagen ”vet ej” på frågan.

Frågan och svaret innehåller åtminstone två dimensioner. För det första är en tills-
vidareanställning en mer permanent anställningsform än visstidsanställning, vilket 
innebär att det är naturligt att bytesbenägenheten minskar. Ur företagets perspektiv 
är det positivt att de personer man väljer att erbjuda en tillsvidareanställning också 
stannar i verksamheten. För det andra indikerar svaret en minskad rörlighet som 
delvis kan relateras till att personer inte rör på sig för att de inte vill hamna sist i 
turordningen på en ny arbetsplats. Det sistnämna framgår dock än tydligare av 
svaren på de frågor som presenteras tidigare i kapitlet.

DET ÄR TYDLIGT ATT BYTESBENÄGENHETEN MINSKAR VID TILLSVIDAREANSTÄLLNING
Bytesbenägenhetens förändring när visstidsanställningar övergår till tillsvidareanställningar*  

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen
* Enkätfråga: Upplever företaget följande när visstidsanställningar övergår till tillsvidareanställningar: *) benägenhet att 
byta anställning?

Förändrad bytesbenägenhet vid tillsvidareanställning
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Arbetsledning, anställning 
och alternativ till anställning

Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet i verksamheten och har rätt att välja vem 
som ska anställas. Den rätten är dock begränsad på flera sätt, bl.a. enligt diskrimi-
neringslagstiftningen och den tidigare nämnda företrädesrätten.

Alternativ till anställning
I stället för anställning kan bemanningsföretag anlitas. I LAS finns inga regler med 
bäring på den situationen. Företag med kollektivavtal har dock en förhandlingsskyl-
dighet utifrån medbestämmandelagen (MBL) gentemot berörda fackliga motparter 
innan de fattar beslut om att ta in personal från exempelvis bemanningsföretag i 
verksamheten. Ett skäl till att välja bemanningsföretag är att uppnå ökad flexibilitet 
och ett enklare förfarande för att avsluta anställningar. 

Under anställningen
Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Men inte heller under anställningen kan 
arbetsgivare agera utan hänsyn till LAS. För exempelvis anställda som missköter 
sig eller som har en sjukskrivningsproblematik har arbetsgivaren olika skyldigheter 
under anställningen innan det kan bli aktuellt att avsluta den. Dessa skyldigheter 
kan ses som ett utflöde av LAS och har uttolkats i åtskilliga domar från Arbets-
domstolen. Kravet i LAS på saklig grund innebär i misskötsamhetsfallen att den 
anställde måste bli medvetandegjord – varnad – om att hans felaktiga beteende 
måste upphöra och att han annars riskerar att förlora sin anställning. LAS innebär 
också att arbetsgivaren måste utreda möjligheten att omplacera medarbetaren som 
ett alternativ till uppsägning. 

Förutsebarhet
En nyanställd kan liknas vid ett oskrivet blad ur arbetsgivarens perspektiv. Som väl 
är tillhör inte uppsägningar den dagliga verksamheten för våra medlemsföretag. Men 
även för bolag med stora personalavdelningar är det svårt att förutse risken och 
kostnaden i ett enskilt uppsägningsärende. Risken och kostnaden har naturligtvis 
betydelse också när företagen överväger nyanställningar och väljer anställningsform. 
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Ändrat agerande i företagen 
med andra LAS-regler 

Reglernas konsekvenser kan endast i viss utsträckning överblickas
Det skulle ske fler anställningar i teknikbranschen om LAS-reglerna ändrades så 
att det blev lättare att avsluta anställningar och en trolig effekt är även ökad sys-
selsättning. Dessutom skulle företagen i större utsträckning än i dag tillsvidarean-
ställa istället för att visstidsanställa. Det är några av slutsatserna i detta kapitel om 
effekterna av ändrade LAS-regler. Kapitlet är en sammanställning av svaren på de 
enkätfrågor som berör detta i Teknikföretagens undersökning.8 

Möjligheten att överblicka effekterna av anställningsskyddet har undersökts ge-
nom att företagen tillfrågats om de kan förutse kostnaden respektive den tid det 
tar att avsluta anställningar. På frågan om kostnadsaspekten svarar 16 procent av 

FÖRETAGEN KAN ENDAST I VISS UTSTRÄCKNING ÖVERBLICKA REGLERNAS KONSEKVENSER
Möjlighet att förutse kostnad och tid utifrån LAS-reglerna när en anställning ska avslutas*

 

8) När inget annat anges bygger uppgifterna i kapitlet på Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen.  
De resultat som presenteras för ”alla företag” är en sammanvägning av resultaten i de olika storleksgrupperna, 
utifrån antalet sysselsatta i respektive grupp. På grund av avrundning till närmaste heltal summerar inte alltid  
uppgifter i figurer till 100 procent. I texten varvas kvantitativa uppgifter med slutsatser från de fritextsvar som  
företagen lämnat i undersökningen samt med Teknikföretagens erfarenhet från rådgivning och tvistelösning.

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen
* Enkätfråga: Kan företaget förutse följande utifrån LAS-reglerna när en anställning ska avslutas?
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företagen att de ”inte alls” kan förutse den medan 55 procent anger att den endast 
”i viss utsträckning” kan överblickas. Enbart 23 procent säger att kostnaden ”i stor 
utsträckning” kan förutses. Möjligheten att förutse den tid det tar att avsluta en 
anställning bedöms ungefär på motsvarande sätt. Andelen företag som uppger att 
de ”inte alls” kan överblicka tidsåtgången är 11 procent medan 55 procent anger att 
de kan göra det ”i viss utsträckning. Enligt 28 procent av företagen kan tidsåtgången 
”i stor utsträckning” överblickas. Därmed är tidsåtgången något mer överblickbar 
än kostnaden. 

När svaren jämförs storleksgrupperna emellan finns en tydlig tendens till mer  
”vet ej” när storleken på företagen minskar. Både svaren om tids- och kostnads-
aspekt fördelar sig på detta sätt. Räknar man bort de företag som svarar ”vet ej” 
och därefter jämför storleksgrupperna, framgår att de små företagen har svårare än 
de större att förutse reglernas konsekvenser. En orsak är att de små företagen ofta 
inte har särskilda befattningar för att hantera personalfrågorna. En annan är att de 
kanske inte behövt göra uppsägningar i samma utsträckning som större företag. 
Därmed har de svårare än större företag att få grepp om konsekvenserna av anställ-
ningsskyddet.

Det är tydligt att reglerna är så pass komplicerade att företagen inte helt kan över-
blicka effekterna av dem. Svårigheterna ligger i att tolka begrepp som ”tillräckliga 
kvalifikationer” och ”skäligt omplaceringserbjudande”, men även i att förutse vad 
som händer om det uppstår en tvist till följd av företagets beslut att verkställa upp-
sägningar. Konsekvenserna är i synnerhet svåra att förutse i samband med uppsäg-
ning av personliga skäl. Att det är svårt att förutse effekterna av anställningsskyddet 
bör betraktas som ett misslyckande ur rättssäkerhetssynpunkt. Arbetsdomstolen har 
snart haft 40 år på sig att genom sin praxis ge närmare svar på många av de frågor 
som lagstiftaren lämnat öppna för rättstillämpningen. Eftersom tolkningen av LAS 
görs från fall till fall och inte ofta består av klara rättsprinciper kvarstår dock ett 
stort mått av oförutsebarhet i det enskilda fallet. Man bör kunna ställa högre krav 
på förutsebarhet på lag som ska tillämpas och förstås av så många olika slags aktörer 
i samhället.  

Mer tillsvidareanställning och fler anställningar med ändrade regler
Företagens agerande påverkas både av svårigheten att överblicka tid och kostnad 
samt av de faktiska konsekvenserna på grund av LAS-reglerna. Förenklade regler 
skulle samtidigt innebära både fler anställningar och ökad rörlighet på arbetsmark-
naden, enligt undersökningen. Relationen mellan insiders och outsiders på svensk 
arbetsmarknad skulle även påverkas om reglerna ändrades så att det blev lättare att 
avsluta anställningar. Detta eftersom anställningsformen tillsvidareanställning där-
med skulle betraktas som mindre riskfylld. Ungdomar och andra individer som är 
på väg in på arbetsmarknaden skulle alltså gynnas. Samma sak gäller individer med 
en svag förankring på arbetsmarknaden.
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FLER ANSTÄLLNINGAR OCH MER TILLSVIDAREANSTÄLLNING MED ÄNDRADE LAS-REGLER
Förändrat agerande i företagen om det blev lättare att avsluta anställningar*

 

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen
* Enkätfråga: Hur skulle agerandet påverkas om det blev lättare att avsluta anställningar (dvs. mer förutsebart och 
mindre kostsamt)? Företaget skulle: *) anställa fler medarbetare? *) avsluta fler anställningar? *) tillsvidareanställa 
mer, istället för att visstidsanställa?

Effekt på sysselsättningen
På frågan om hur agerandet skulle påverkas, om reglerna ändrades så att det blev 
lättare att avsluta anställningar, svarar 18 procent att det ”i stor utsträckning” skulle 
innebära att fler medarbetare anställdes. Samtidigt svarar 10 procent att det ”i stor 
utsträckning” skulle innebära avslutande av fler anställningar. Svaren visar alltså 
att det skulle ske fler anställningar i teknikbranschen. En trolig effekt är även ökad 
sysselsättning, vilket indikeras av att det skiljer 8 procentenheter mellan andelen fö-
retag som svarar ”i stor utsträckning” på de båda frågorna. Fler anställningar skulle 
alltså även avslutas, men inte i samma utsträckning som anställning av fler medar-
betare skulle ske. En konsekvens av detta är även att rörligheten på arbetsmarkna-
den skulle öka. Förutsättningarna ökar därmed för att olika individer hamnar på 
den plats där de presterar bäst, med ökad produktivitet som följd. 

Betraktas stora, medelstora och små företag separat, är det tydligt att skillnaden 
mellan om de skulle anställa fler medarbetare, respektive avsluta fler anställningar, 
ökar när storleken på företagen minskar. Det är de små företagen som i högst grad 
anger att de ”i stor utsträckning” skulle anställa fler, om reglerna ändrades så att det 
blev lättare att avsluta anställningar. Resultatet stämmer överens med vad som pre-
senterats tidigare i rapporten, nämligen att viljan att anställa påverkas mest negativt 
i de mindre företagen. 

Förändring om det blev lättare att avsluta anställningar
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FLER ANSTÄLLNINGAR OCH MER TILLSVIDAREANSTÄLLNING MED ÄNDRADE LAS-REGLER
Förändrat agerande i företagen om det blev lättare att avsluta anställningar*

 Alla Stora Medelstora Små
Anställa fler  företag företag företag företag
medarbetare (sammanvägning) (minst 250 anst.) (25-249 anst.) (1-24 anst.)

Inte alls 21 % 22 % 19 % 19 %

I viss utsträckning 57 % 59 % 57 % 44 %

I stor utsträckning 18 % 16 % 20 % 31 %

Vet ej 4 % 3 % 4 % 6 %

 Alla Stora Medelstora Små
Avsluta fler  företag företag företag företag
anställningar (sammanvägning) (minst 250 anst.) (25-249 anst.) (1-24 anst.)

Inte alls 18 % 12 % 25 % 36 %

I viss utsträckning 68 % 73 % 61 % 51 %

I stor utsträckning 10 % 13 % 7 % 4 %

Vet ej 4 % 2 % 6 % 9 %

Tillsvidareanställa Alla Stora Medelstora Små
mer, istället för att  företag företag företag företag
visstidsanställa (sammanvägning) (minst 250 anst.) (25-249 anst.) (1-24 anst.)

Inte alls 16 % 18 % 13 % 16 %

I viss utsträckning 45 % 48 % 40 % 45 %

I stor utsträckning 34 % 30 % 42 % 31 %

Vet ej 5 % 4 % 5 % 9 %

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen
* Enkätfråga: Hur skulle agerandet påverkas om det blev lättare att avsluta anställningar (dvs. mer förutsebart och 
mindre kostsamt)? Företaget skulle: *) anställa fler medarbetare? *) avsluta fler anställningar? *) tillsvidareanställa 
mer, istället för att visstidsanställa?

Effekt på val av anställningsform
Den allra tydligaste effekten av förbättrade regler är samtidigt att företagen skulle 
tillsvidareanställa mer istället för att visstidsanställa. Enligt 34 procent av bolagen 
skulle effekten ”i stor utsträckning” vara mer tillsvidareanställning, istället för viss-
tidsanställning. Därutöver svarar 45 procent att detta skulle ske ”i viss utsträckning” 
medan endast 16 procent uppger ”inte alls”. Svaret bekräftar vad som konstaterats 
tidigare i rapporten, nämligen att LAS-reglerna i hög grad påverkar företagens val 
av anställningsform. 

De medelstora företagen anger i högre grad än bolagen i de båda andra storleks-
grupperna att de skulle tillsvidareanställa mer om det blev lättare att avsluta an-
ställningar. Att de medelstora bolagen anger detta i högre grad än de små förklaras 
bland annat av möjligheten för företag med maximalt tio anställda att undanta två 
personer från turordningsreglerna.



44 45

Bättre överblickbarhet ger effekt på rörligheten
Redan en ökad möjlighet att överblicka effekterna av anställningsskyddet skulle ge 
positiva effekter på arbetsmarknaden. I undersökningen har frågan ställts i vilken 
utsträckning företagen skulle avsluta fler anställningar om anställningsskyddet 
förändrades på ett antal olika sätt. Resultaten som presenteras på föregående sidor 
indikerar samtidigt att effekten – troligen i ännu högre grad – skulle vara fler an-
ställningar och att företagen skulle tillsvidareanställa istället för att visstidsanställa.

Ett företag av tio anger att de ”i stor utsträckning” skulle avsluta fler anställningar 
om förutsebarheten förbättrades vid anställningars avslutande. Sammantaget anges 
detta ”i viss utsträckning” eller ”i stor utsträckning” av drygt 60 procent av företa-
gen. Det finns ingen signifikant skillnad mellan hur agerandet skulle påverkas av 
ökad möjlighet att förutse tid respektive kostnad. Istället svarar de flesta företag på 
samma sätt på båda frågorna. Andelen som uppger ”vet ej” ökar när storleken på 
företagen minskar, i likhet med svaren på de flesta andra frågor i undersökningen.

ÖKAD FÖRUTSEBARHET, LÄGRE KOSTNAD OCH FÖRKORTAD TID ÄR VIKTIGT
Fler anställningar skulle avslutas med följande regeländringar vid anställningars avslutande* 

 

Källa: Teknikföretagens undersökning bland medlemsföretagen
* Enkätfråga: Skulle företaget avsluta fler anställningar om följande ändrades i samband med avslutande 
av anställningar: *) det blev lättare att förutse kostnaden? *) det blev lättare att förutse den tid det tar? *) kostnaden 
blev lägre? *) tiden det tar förkortades?
(Med ”kostnad” och ”tid” avses både lagstadgad uppsägningstid samt kostnad och tid för eventuell tvist.)

Effekt på avslutande av anställningar
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Redan nyttan av ökad överblickbarhet är stor – men värdet är ännu större av fak-
tiska regelförändringar som ger lägre kostnad och förkortad tid, i samband med 
avslutande av anställningar. Ett av fem företag anger att de ”i stor utsträckning” 
skulle avsluta fler anställningar om tiden det tar förkortades och om kostnaden blev 
lägre. Motsvarande uppges antingen ”i viss utsträckning” eller ”i stor utsträckning” 
av tre fjärdedelar av bolagen. Inte heller här finns några signifikanta skillnader mel-
lan tids- och kostnadsaspekten. Istället harmoniserar oftast svaren på frågorna om 
hur agerandet skulle påverkas om kostnaden blev lägre respektive om tiden det tar 
att avsluta en anställning eller en tvist om en anställning förkortades. 
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Utgångspunkter för  
det fortsatta arbetet

Anställdas vilja att söka sig till det arbete där de passar bäst, ungdomars möjlig-
het att komma in på arbetsmarknaden och företagens förutsättningar att behålla 
kompetens, är bara några av de saker som påverkas av anställningsskyddet enligt 
Teknikföretagens undersökning. I detta avlutande kapitel förs en mer övergripande 
diskussion om effekterna och problemen med LAS. Istället för konkreta förslag 
presenteras ett antal tankar om hur LAS kan förbättras för att möta behoven på 
arbetsmarknaden och verkligheten i den globalt konkurrensutsatta industrin.

Reglerna och deras konsekvenser bör bättre kunna överblickas
Dagens LAS-regler är komplicerade och det är svårt för företagen att bedöma ef-
fekterna av dem. Inte ens en tredjedel av företagen kan ”i stor utsträckning” förutse 
kostnaden respektive den tid det tar att avsluta anställningar. Det är klart att svårig-
heten att överblicka konsekvenserna av regelverket bidrar till att företagen upplever 
anställningar som riskfyllda. Och det som är riskfyllt försöker man undvika. Under-
sökningen visar att viljan att anställa i allmänhet – och benägenheten att tillsvidare-
anställa i synnerhet – påverkas av LAS-reglerna. 

Det vore önskvärt med förändringar så att det blir lättare för företagen att förutse 
reglernas konsekvenser. En stor osäkerhetsfaktor är tvistetiden i ett uppsägningsären-
de. Regeln om att anställningen består vid en ogiltighetstalan, dvs. att arbetstagaren 
får lön och är kvar i tjänst, skapar problem för företagen samtidigt som den knappast 
i praktiken leder till att den anställde kan vara kvar om han vinner i domstol. I kom-
mande rapporter diskuterar vi närmare vilka förändringar som bör ske men redan 
nu kan vi säga att möjligheten till ogiltigförklaring borde tas bort. Det räcker bra 
med en skadeståndspåföljd vid en felaktig uppsägning eller ett felaktigt avsked. 

Agerandet i företagen bör styras av behoven i verksamheten
Såväl kvalifikationskrav och anställningsform, som beslut kring expansion, styrs 
i dag i alltför stor utsträckning av LAS-reglerna. Exempelvis väljer 90 procent av 
företagen i någon utsträckning andra anställningsformer än tillsvidareanställning på 
grund av reglerna. I de små företagen begränsas även expansionen (i någon mån) i 
en majoritet av bolagen. Det är olyckligt att agerandet i bolagen styrs av anställnings-
skyddets utformning istället för av kundernas efterfrågan på företagets produkter. 

När man funderar över regeländringar bör en utgångspunkt vara att företagens val 
av anställningsform och kvalifikationskrav ska kunna baseras på behoven i verk-
samheten. Här handlar det både om att minska den upplevda risken med anställ-
ning, men även att begränsa problemen vid sakligt grundade uppsägningar. En 
lag om anställningsskydd bör bättre balansera värdet av ett anställningsskydd mot 
samhällets intresse av en konkurrenskraftig industri som är fri att utvecklas.
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Skillnaden mellan olika uppsägningsformer bör minska
I debatten om LAS pratar man oftast enbart om turordningsreglerna. Men det är 
vid uppsägning av personliga skäl som oförutsebarheten är störst. I undersökningen 
konstateras att 44 procent av företagen anser att LAS-reglerna ”i stor utsträckning” 
är ett alltför stort hinder när anställningar ska avslutas av personliga skäl. Mot-
svarande andel i samband med arbetsbrist är 27 procent. Företagen upplever att 
det som är självklart inom företaget ofta är alltför svårt att bevisa i en rättsprocess. 
Dessa svårigheter kan leda till att personal som inverkar negativt och skadligt på 
verksamheten blir kvar.

LAS bygger på två i grunden olika regelsystem som beror på varför uppsägning 
sker – arbetsbrist respektive personliga skäl.  Uppdelningen vilar många gånger på 
en fiktion, särskilt i mindre företag. Om en anställd fungerar dåligt påverkar det na-
turligtvis verksamheten och företaget har svårt att hitta arbetsuppgifter för medar-
betaren. Reglerna är svårbegripliga och det kan därför ifrågasättas om det inte vore 
bättre med en och samma uppsägningsgrund oavsett de bakomliggande skälen till 
uppsägningen.

Kompetensförsörjning och anställning bör ske utifrån företagens behov
Oavsett vad som nyss sagts är det turordningsreglerna och företrädesrätten som i 
undersökningen beskrivs som de mest problematiska bestämmelserna i LAS. Det är 
tydligt hur företagens kompetens – och därmed deras konkurrenskraft – urholkas 
i samband med neddragningar. Reglerna begränsar också bolagens möjlighet att 
förändra sammansättningen bland de anställda med en blandning av personer av 
olika kön, etnicitet och i olika åldersgrupper.

Reglerna om företrädesrätt till återanställning är unika i ett internationellt perspek-
tiv. I mycket bygger de på en teori att arbetsgivaren skulle säga upp stora grupper 
personal för att kringgå turordningen genom att fritt återanställa delar av de upp-
sagda grupperna. Så ser inte verkligheten ut. Den typen av manipulerande sker inte 
eftersom verksamheten skadas av uppsägningar. Företagen lägger ner stora resurser 
i samband med rekrytering och upplärning och om verksamheten inte drabbas av 
problem till följd av minskad orderingång eller har behov av omstrukturering går 
bolagen inte in i processer med kollektiva uppsägningar.

Rörligheten på arbetsmarknaden bör i mindre utsträckning begränsas av reglerna
Inte bara företagens agerande – utan även personalens – påverkas av lagen om 
anställningsskydd (LAS). Det är tydligt att personalens prestation, åtminstone i viss 
utsträckning, påverkas negativt av reglerna. Den upplevda tryggheten i samband 
med lång anställningstid, gör inte bara att prestationen påverkas på den befintliga 
arbetsplatsen. Personalchefer upplever också att rekrytering av lämpliga kandida-
ter försvåras. Sammantaget anger 56 procent att de upplevt denna typ av problem. 
Undersökningen visar också att två-undantaget löser en del problem i samband 
med neddragning och turordning för de små företagen med tio eller färre anställda. 
Emellertid bromsas expansionen för dessa bolag in just på grund av två-undantaget. 
Det ska mycket till innan företaget rekryterar ytterligare anställda och därmed för-
lorar den frihet som undantaget ger. 
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Reglernas negativa inverkan på sysselsättningen bör begränsas
Undersökningen visar tydligt att dagens LAS-regler påverkar sysselsättningen, inte 
minst för personer med svag förankring på arbetsmarknaden. Att tre av fyra tek-
nikföretag uppger att de ställer högre kvalifikationskrav vid nyanställning på grund 
av att LAS-reglerna, indikerar att anställningsskyddet ökar trösklarna in på arbets-
marknaden. Slutsatsen att företagen väljer andra anställningsformer än tillsvidare-
anställningar visar också detta. Det är bekymmersamt att reglerna innebär att färre 
unga än annars får anställning inom industrin och att det faktiskt är reglerna om 
anställningsskydd som försvårar inträdet på arbetsmarknaden. 

Det är mycket tveksamt om den tydliga uppdelningen mellan tidsbegränsade 
anställningar och tillsvidareanställningar är önskad. Reglerna skapar ett system av 
insiders och outsiders. Undersökningen visar att LAS-reglerna medför att högre kva-
lifikationskrav än nödvändigt ställs vid nyrekrytering. Det hade sannolikt inte varit 
fallet om det hade varit lättare att avsluta anställningar. Resonemang av denna sort 
berör också rörligheten på arbetsmarknaden. Med friare regler för uppsägning och 
med mindre bindning till anställningstiden och platsen i turordningen ökar rörlig-
heten på arbetsmarknaden och det blir lättare för företagen att hitta rätt personal 
och därmed bli så konkurrenskraftiga som möjligt. I samband med att denna typ av 
förändringar övervägs, är det vanligt att även andra system berörs, såsom utform-
ning av a-kassa och nivån på arbetsgivaravgifter. Sådana faktorer ligger dock utanför 
syftet med denna rapport.

Vi hoppas med denna rapport som utgångspunkt starta en diskussion om hur en 
lag som reglerar anställningar och uppsägningar bör se ut i framtiden.



50



50 51

Metodbeskrivning
 

En enkätundersökning där teknikföretag besvarar 
frågor om effekter av lagen om anställningsskydd (LAS) 
ligger till grund för många av slutsatserna i denna 
rapport. Syftet med underökningen är att kvantitativt 
undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt LAS 
(eller motsvarande regler i kollektivavtal) påverkar 
företagen.

Population och urval
Målpopulationen i undersökningen utgörs av företag 
som är medlemmar i organisationen Teknikföretagen 
och har minst 1 anställd (inom Teknikföretagens avtals-
områden). Eftersom urvalsramen är Teknikföretagens 
medlemsföretag definierar medlemsregistret målpo-
pulationen. Utdrag ur registret gjordes i juni 2012. Vid 
detta tillfälle avsåg sysselsättningsuppgifterna 2011 (för 
de flesta företag).

Teknikföretag och teknikbranschen definieras i denna 
rapport konsekvent som de företag som är medlemmar 
i Teknikföretagen. Det stämmer till stora delar (men 
inte helt) överens med definitionen enligt Svensk nä-
ringsgrensindelning (SNI). Enligt SNI 2007 definieras 
teknikbranschen som SNI-koderna 25 till 30 samt 32. 
Förutom företag i dessa branscher företräder organisa-
tionen Teknikföretagen även en del andra tillverkande 
företag samt ett flertal service- och tjänsteföretag.

Företag i urvalsramen är stratumklassificerade utifrån 
antal anställda (inom Teknikföretagens avtalsområden). 
Stora företag med minst 250 anställda utgör stratum 1, 
medelstora företag med 25-249 anställda utgör stratum 
2 och små företag med 1-24 anställda utgör stratum 3. 

Totalt ingår 750 bolag i studien, som är statistiskt 
representativ för alla teknikföretag (med anställda inom 
Teknikföretagens avtalsområden) med 1 anställd eller 
fler, dvs. 3 570 stycken. Samtliga de 150 stora teknikfö-
retagen (med minst 250 anställda) har tillfrågats medan 
slumpmässiga urval är gjorda för de medelstora och 
små bolagen (dvs. för stratum 2 och 3). I respektive 
stratum för de medelstora och små företagen är 300 
företag valda slumpmässigt.

Mätperiod och svarsfrekvens
Mätperioden varade från den 28 juni till den 18 sep-
tember 2012 och under denna period skickades ett 
första utskick samt två påminnelser.

Svarsfrekvensen uppgick till 75 procent. De stora och 
medelstora företagen svarade i större utsträckning än 
de små. Innan undersökningen stängdes erhölls svar 
från 559 av totalt 750 tillskrivna företag. Se tabellen 
nedan.  

Bortfall och täckning
Under- respektive övertäckningen är liten eftersom 
målpopulationen är företag som är medlemmar i Tek-
nikföretagen samtidigt som medlemsregistret använts 
som grund för undersökningen. Viss aktualitetsöver- 
och undertäckning kan finnas eftersom enstaka företag 
kan ha tillkommit eller upphört att existera utan att 
detta registrerats i medlemsregistret. 

Ingen statistisk bortfallsanalys har gjorts eftersom 
svarsfrekvensen är god. Utifrån vår kännedom om 
medlemsföretagen har vi dock kritiskt granskat svaren 

UNDERSÖKNINGENS SVARSFREKVENS OCH MÅLPOPULATION 

  Svarsfrekvens Urval Målpopulation

Stora företag (minst 250 anställda) 85 % 150 150

Medelstora företag (25-249 anställda) 80 % 300 1 388

Små företag (1-24 anställda)  64 % 300 2 032

Totalt (minst 1 anställd)  75 % 750 3 570
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samt bortfallet och konstaterat att inga tydliga skillna-
der finns mellan de företag som svarat och inte svarat 
inom respektive stratum. 

Sammanvägning av stratum
I de fall där resultat redovisats för samtliga företag, har 
respektive stratum för stora, medelstora och små fö-
retag vägts samman med vikter baserade på respektive 
stratums antal anställda som andel av antalet anställda 
i den totala populationen. I praktiken innebär det att 
de stora och medelstora företagen blir klart domine-
rande eftersom de har så många fler anställda än vad de 
små företagen har. Denna modell för viktning gör att 
resultatet återspeglar LAS-reglernas konsekvenser på 
arbetsmarknaden på ett relativt rättvisande sätt. Alter-
nativet hade varit att vikta svaren utifrån antal företag 
i respektive stratum, vilket hade medfört att de små 
företagen istället skulle väga väldigt tungt. Där tydliga 
skillnader finns i svaren storleksgrupperna emellan, 
redovisas svaren separat för respektive storleksgrupp.  

Följande vikter – baserade på antalet anställda – har 
använts. De stora företagens vikt är 58,7 procent. Vik-
terna för de medelstora respektive de små bolagen är 
33,5 respektive 7,8 procent. Antalet medarbetare i hela 
populationen som omfattas av kollektivavtalen inom 
Teknikföretagens avtalsområden är ca 280 000 personer. 
Därutöver finns (i företagen som ingår i populationen) 
en del anställda som inte omfattas av Teknikföreta-
gens kollektivavtal. När även dessa räknas in är antalet 
anställda ca 299 000 stycken. Stratumindelning och 
viktning har gjorts enligt sysselsättningsuppgifter som 
avser Teknikföretagens avtalsområden.

Konfidensintervall 
Eftersom undersökningen baseras på ett slumpmässigt 
urval uppkommer en ofrånkomlig osäkerhet i resultatet 
då uppgifterna inte baseras på totalräkning. Dock kan 
ett mått på osäkerheten konstrueras genom att företag 
utvalts att ingå i undersökningen med känd sannolik-
het. För att ange precisionen i skattningen av andelar 
har ett 95-procentigt konfidensintervall konstruerats. 

Det beräknade intervallet täcker med 95 procents 
sannolikhet det värde som skulle ha erhållits vid en 
totalundersökning.

För att illustrera denna osäkerhet redovisas det första 
resultat som presenteras i rapporten i exakt form med 
tillhörande konfidensintervall. Det resultat som pre-
senteras är alltså företagens svar på frågan ”Medför reg-

lerna i LAS (lagen om anställningsskydd) att företagets 
vilja att anställa påverkas negativt”. Av de medelstora 
företagen svarar 16,0+/-4,2 procent ”i stor utsträck-
ning”, 54,9+/-5,6 procent ”i liten utsträckning”, 27,0+/-
5,0 procent ”inte alls” och 2,1+/-1,6 procent ”vet ej” på 
denna fråga. Bland de små företagen svarar 18,5+/-4,4 
procent ”i stor utsträckning”, 46,2+/-5,6 procent ”i liten 
utsträckning”, 31,0+/-5,2 procent ”inte alls” och 4,3+/-
2,3 procent ”vet ej”. Konfidensintervallen för andra 
uppgifter i rapporten liknar dem som presenterats 
ovan. Eftersom stora företag (med minst 250 anställda) 
genomgående har totalundersökts behövs inga konfi-
densintervall för dem. 

Sammantaget finns skäl att anta att resultaten är bättre 
än vad som antyds av konfidensintervallen ovan. Inte 
minst eftersom de stora företagen (som totalunder-
sökts) väger tungt, då de har många anställda. Teknik-
företagen har även omfattande kontakt med medlems-
företagen. Bilden som redovisas i denna rapport känns 
igen från vår uppfattning om hur medlemsföretagen 
påverkas av LAS. Det är samtidigt viktigt att komma 
ihåg att uppgifter i denna typ av studier har tillhörande 
konfidensintervall. Resultaten bör användas i enlighet 
med detta.

Redovisning av enkätfrågor och citat
Resultaten från samtliga frågor i enkäten presenteras i 
rapporten. De frågor där företagen väljer mellan olika 
svarsalternativ presenteras kvantitativt i diagram och 
tabeller i rapporten. Enligt enkäten var frågan om i 
vilken utsträckning specifika LAS-regler utgör ett hin-
der för företagen valfri att delta i. En del företag svarar 
därmed inte på den (detta gäller främst inom gruppen 
små företag). Enbart uppgifter från de företag som  
svarar ligger till grund för sammanställningen. Utebli-
vet svar sammanställs alltså inte som ”vet ej”. I enstaka 
fall missar/hoppar företag över även någon annan 
enskild fråga. Även här sammanställs enbart uppgifter 
från de företag som svarar (dvs. uteblivet svar ingår  
inte i ”vet ej”).

I två frågor beskriver företagen i text sitt agerande 
utifrån LAS, samt lämnar eventuella övriga synpunkter. 
Dessa fritextsvar – tillsammans med Teknikföretagens 
erfarenheter från rådgivning och tvistelösning – ligger 
till grund för resonemangen i rapporten. Citaten som 
presenteras på sidan sju i rapporten är hämtade från fö-
retagens fritextsvar i undersökningen (citaten är exakt 
överensstämmande med företagens formuleringar).
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