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Arbetsgivaren hävdar att arbetsbrist har uppstått på företaget. Om allt ska gå rätt till finns det  
bestämda steg för vad som händer sedan – se Arbetets flödesschema!

Ska fler än 5 anställda sägas upp?Ska fler än 5 anställda sägas upp?

Är de anställda med i facket?

Har företaget fler än 10 anställda?

Finns fler än 10 anställda?

Protestmöjlighet

ARBETSBRIST – SÅ FUNKAR LASREGLERNA

Varsel
Arbetsgivaren meddelar Arbets-
förmedlingen. Ett så kallat varsel. 
Arbetsgivaren ska även hålla de 
anställdas fackförbund uppdate-
rade – om det finns medlemmar. 

Förhandling 
Arbetsgivaren måste förhandla frågor 
som rör uppsägning på grund av 
arbetsbrist med alla förbund som har 
medlemmar på arbetsplatsen. 

Turordningskretsar
Arbetsgivaren delar upp de anställda i kretsar utifrån 
antalet driftsenheter, alltså arbetsställen. Separata 
kretsar för tjänstemän och arbetare görs inte utan de 
ingår i samma krets.

Turordningslista
Arbetsgivaren tar fram en turordningslista utifrån 
lagen om anställningsskydd, las.

Företaget får 
undanta två 
arbetstagare från 
tur ordningslistan.

Företaget får 
undanta två 
arbetstagare från 
tur ordningslistan.

Alla anställda tas 
med i turord-
ningslistan.

Alla anställda 
tas med i 
turordnings-
listan.

BESLUT
Arbetsgivaren fattar beslutet om vilka som sägs 
upp, enligt turordningslistan.

BESLUT
Arbetsgi-
varen fattar 
beslutet om 
vilka som 
sägs upp, 
enligt tur-
ordnings-
listan.

Tingsrätt

Varsel
När arbetsgivarens planer rör 
fler än fem personer meddelas 
Arbetsförmedlingen. Ett så 
kallat varsel. Fackklubben har 
rätt att få en kopia av varslet.

Facket  
informeras.

Förhandling
Efter förhandlingar med fackklubben beslutar företa-
get hur många anställda som ska sägas upp.

Turordningskretsar 
Anställda delas upp i turordningskretsar. Vilka kret-
sarna blir beror på företagets avtalsområden och 
arbetsställen. Kretsar delas upp utifrån arbetare och 
tjänstemän och även utifrån olika arbetsställen.
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Ofta svårt att komma 
överens om tolkning 
De som har varit anställda längst får 
företräde och sägs inte upp. Villkoret är 
att de har ”tillräckliga kvalifikationer” 
för att klara arbetsuppgifterna som är 
kvar. Om det handlar om två personer 
som har jobbat exakt lika länge får den 
som är äldst företräde.

– Tolkningen och innebörden av 
”tillräckliga kvalifikationer” är ofta den 
svåraste frågan. Frågan rymmer många 
aspekter och den finns vanligtvis obe-
roende av om förhandlingen resulterar i 
en avtalsturlista eller om det blir en las-
turordning, säger Unionens chefsjurist 
Martin Wästfelt. 

Finns det kollektivavtal?

ARBETSDOMSTOLEN
Om facket anser att arbetsgivaren  
bryter mot turordningsreglerna kan det 
också gå vidare till Arbetsdomstolen 
där arbetsgivaren kan bli skadestånds-
skyldig.

Om en anställd anser att företaget inte 
följt turordningsreglerna i las kan hen, 
på egen hand eller med hjälp av sitt 
fackförbund, driva frågan till rätten. 

Tingsrättens dom kan överklagas 
till Arbetsdomstolen.

Förhandling om turordning – 
ska las gälla rakt av?

Avsteg  
från las 

Genom kollektivavtal ges 
arbetsgivaren möjlig-
het att göra avsteg från 
turordningsreglerna i las. 
Avsteg kan göras om tur-
ordningsreglerna inte gör 
det möjligt att ta hänsyn 
till ”företagets behov”, 
som det ofta uttrycks.
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VAL 2018

Turordnings-
lista 

De anställda i en tur-
ordningskrets delas 
in efter anställnings-
tid i företaget. Ar-
betsgivaren tar fram 
en turordningslista.
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Är parterna 
överens?

JA

JA
AVTALSTURLISTA 
Fack och arbetsgivare avtalar i ett  
protokoll om vilka som sägs upp, en så 
kallad avtalsturlista. 

Är parterna 
överens?

S vill invänta förhandlingarna mellan 
LO och Svenskt Näringsliv innan de 

eventuellt föreslår förändringar i 
turordningsreglerna.

MP är nöjda med 
hur las fungerar 

i dag.

V vill ta bort  
undantaget.

Allianspartierna vill att kompetens 
ska väga tyngre i turordningen än 
i dag. M, C, L vill ändra i las, KD ser 
utökade undantag som ett sätt att 

betona kompetensen mer.

Tvisteförhandlingar
Om facket anser att arbetsgi-
varen brutit mot turordnings-
reglerna i las, kan frågan efter 
lokala förhandlingar föras upp 
till centrala förhandlingar.

Centrala för-
handlingar 
om verksam-
hetsföränd-
ringen.
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