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Sist in först ut? En utvärdering av undantagsregeln∗ 

av 

David von Below♣ och Peter Skogman Thoursie♠ 

2008-11-12 

Sammanfattning 
I den här rapporten har vi visat att undantagsregeln, som innebär att företag 
med högst tio anställda får undanta två personer från regeln ”sist-in-först-ut”, 
generellt inte påverkade omfattningen av företagens nyanställningar eller 
uppsägningar. Endast när det gäller äldre anställda verkar det som om 
undantagsregeln haft någon som helst betydelse; vi ser en tendens till fler 
avgångar bland anställda i åldrarna 55–64. Resultatet betyder inte att anställ-
ningsskydd i sig inte har någon större betydelse för hur arbetsgivaren anställer 
eller säger upp personal. En tolkning av vårt resultat är snarare att det finns 
utrymme för arbetsgivaren att kringgå reglen ”sist-in-först-ut” så att den 
egentligen inte spelar någon roll.  

                                                      
∗ Denna rapport bygger på von Below och Skogman Thoursie (2008), “Last In, First Out? 
Estimating the Effect of Seniority Rules in Sweden”, IFAU Working Paper 2008:27. Författarna 
tackar Louise Kennerberg och Helge Bennmarker för hjälp med tillhandahållande av data. Vi 
tackar Marcus Eliason, Eva Mörk, Per Pettersson-Lidbom, Per Skedinger och seminariedeltagare 
vid nationalekonomiska institutionen vid Umeå Universitet, IFAU och Institutet för 
Internationell Ekonomi vid Stockholms Universitet för värdefulla synpunkter. Vi tackar också 
Lena Nekby och Anders Åkerman för deras deltagande under den inledande fasen i projektet. Vi 
tackar även Anna Thoursie för värdefulla synpunkter på den svenska versionen. 
♣ Institutet för Internationell Ekonomi, Stockholms Universitet. 
♠ Nationalekonomiska institutionen, Stockholms Universitet, och IFAU. 
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1 Inledning 
Sambandet mellan anställningsskydd och arbetsmarknadens funktionssätt är 
kontroversiellt. Ett huvudargument för anställningsskydd är att det förhindrar 
uppsägningar på osakliga grunder, men också att skyddet fungerar som en 
försäkring mot oförutsedda inkomstbortfall på grund av uppsägningar och 
arbetslöshet. På så sätt kan anställningsskyddet öka individens välfärd på 
samma sätt som socialförsäkringar skyddar mot oförutsedda inkomstförluster 
vid nedsatt arbetsförmåga. Att vara försäkrad kan öka arbetsutbudet eftersom 
försäkringen gör arbete mer värdefullt. Argument mot anställningsskyddet är 
att lagstiftningen är kostsam för företagen som inte kan behålla de mest 
produktiva anställda och att de därför blir mer försiktiga i sina anställnings-
beslut. 

En stor del av den empiriska forskningen om hur anställningsskydd 
påverkar sysselsättningen jämför hur strikt anställningsskyddet är mellan länder 
och om detta samvarierar med ländernas sysselsättningsnivå.1 Eftersom länder-
nas lagstiftning ofta är omfattande och väldigt olika är ett problem att mäta hur 
strikt anställningsskyddet är och göra det jämförbart mellan länderna (se 
Howell et al., 2007; Kugler, 2007). Ett problem är till exempel hur man ska 
fånga upp länderskillnader när det gäller i vilken utsträckning lagar och regler 
kringgås genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. 

Ett sätt att få mer ingående kunskap om sambandet mellan anställnings-
skydd och arbetsgivarnas anställningsbeteende är att studera betydelsen av 
vissa delar av lagstiftningen, såsom regler för uppsägningar av anställda med 
olika anställningstid. Regler för uppsägningar beroende på anställningstid, så 
kallade senioritetsregler, finns i flera länder (OECD, 2003). Frankrike, Italien, 
Mexiko och Nederländerna har alla lagstiftningar som skyddar anställda med 
lång anställningstid. I Finland och USA är sådana regler oftast med i avtals-
förhandlingar. I Norge och Storbritannien är senioritetsregler ofta accepterade 
enligt sedvänja. I Nederländerna och i Sverige formuleras senioritetsregeln som 
”sist-in-först-ut”. 

Regeln ”sist-in-först-ut” är en av grundstenarna i Lagen om anställnings-
skydd (SFS 1982:80, 22 §) och innebär att den sist anställde får lämna företaget 

                                                      
1 För en genomgång av tidigare forskning om sambandet mellan anställningsskydd och arbets-
givarens anställningsbeteende rekommenderas Skedinger (2008). 
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först vid nedskärningar. I januari 2001 reformerades undantagsregeln då 
företag med 10 anställda eller färre fick undanta två personer. Initiativet till 
reformen togs av den borgerliga oppositionen samt Miljöpartiet. Motiveringen 
var att anställningsskyddslagen var skriven med större företag som måttstock 
och att undantaget bland annat skulle stimulera små företags möjligheter att 
öka kompetensen i företaget genom att kunna anställa kompetent personal utan 
att dessa automatiskt skulle bli de första att sägas upp vid arbetsbrist (se AU 
1998/99 och Wilhelmsson 2001). 

Syftet med den här rapporten är att undersöka om undantaget från regeln 
”sist-in-först-ut” påverkade företagens anställningsbeteende. I national-
ekonomisk teori betraktar man anställningsskydd som en kostnad – eller skatt – 
som företaget får betala vid uppsägningar (Lazear, 1990). Regeln ”sist-in-först-
ut” medför en kostnad eftersom företaget kanske inte alltid kan behålla den 
anställde som är mest betydelsefull. På så sätt blir varje nyanställning en 
särskilt viktig investering då en felrekrytering är svår att göra sig av med i 
framtiden. Sammantaget säger alltså teorin att företag som får undanta två 
personer från regeln ”sist-in-först-ut” kommer att anställa fler samtidigt som 
fler också får lämna företaget. Nettoeffekten på sysselsättningsnivån är därmed 
obestämd. 

En intressant fråga är också om företagen strategiskt kommer att anpassa sin 
arbetsstyrka till tio anställda eller färre för att kunna använda undantagsregeln. 
Därför kommer vi att börja analysen med att undersöka om undantagsregeln 
innebar att företag med tio anställda undvek att nyanställa eller om företag med 
11 anställda krympte sin arbetsstyrka. Därefter studerar vi mer ingående om 
undantagsregeln förändrade anställningsbeteendet hos företagen med avseende 
på nyanställningar och avgångar. 

2 Lagen om anställningsskydd  
Lagen om anställningsskydd (LAS) från 1982 slår fast att en anställning 
generellt gäller tills vidare, att visstidsanställningar får förekomma i särskilda 
fall, och att provanställningar på upp till sex månader får användas i samband 
med en tillsvidareanställning. Arbetstagare kan avskedas om de ”grovt åsido-
satt sina ålägganden gentemot arbetsgivaren”, samt sägas upp, antingen med 
hänvisning till arbetsbrist eller på grund av ”personliga skäl”. Arbetsbrist är det 
vanligaste skälet för uppsägning. En nyanställd har en uppsägningstid på minst 
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en månad, och uppsägningstiden ökar med en månad för varje tvåårsperiod, 
upp till som högst sex månader efter tio års anställningstid. När ett företag 
beslutar att minska personalstyrkan, dvs. att säga upp personal på grund av 
arbetsbrist måste sist-in-först-ut-regeln (SIFU) följas. Det vill säga att om n 
personer ska sägas upp, ska detta vara de n personerna som senast anställdes. 
En arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist har dessutom företrädes-
rätt till återanställning under nio månader efter uppsägning (under förutsättning 
att denne arbetat minst 12 månader i företaget). 

Flera bestämmelser i LAS gör SIFU-regeln mindre bindande än vad som 
först kan tyckas vara fallet. För det första gäller att om företaget har tecknat 
kollektivavtal ska de anställda delas in i turordningskretsar efter avtalsområde, 
och SIFU-regeln gäller då separat inom varje sådan krets. Dessutom kan 
kollektivavtal föreskriva att arbetsgivaren och fackförningen kan förhandla om 
turordningskretsar. På så sätt kan dessa kretsar delas in efter ”liknande arbets-
uppgifter”, vilket gör dem ännu snävare. I LAS sägs dock uttryckligen att 
arbetsgivaren först måste försöka bereda alternativt arbete hos sig för arbets-
tagare som blivit överflödiga på grund av arbetsbrist, om arbetstagaren är 
kvalificerad nog för sådana arbetsuppgifter – huruvida så är fallet är upp till 
arbetsgivaren att avgöra. Detta innebär följande. Antag att ett företag har 
arbetsbrist med avseende på arbetsuppgift X, men inte uppgift Y. Arbetstagare 
A är den som har kortast anställningstid bland dem som utför uppgift X, och B 
har kortast anställningstid bland dem som utför uppgift Y. Företaget ska då i 
detta fallet i princip säga upp B, och låta A överta dennes arbetsuppgifter – men 
det är i praktiken möjligt för arbetsgivaren att ändå säga upp A, genom att 
hävda att denne inte är kvalificerad att utföra uppgift Y. För det andra har 
andelen visstidsanställningar ökat väsentligt under de senaste tio åren. 
Arbetsgivaren kan alltså utvärdera nyanställda arbetstagare under en längre 
period, vilket minskar risken i att nyanställa. 

En förändring i SIFU-regeln trädde i kraft den 1 januari 2001. Reformen 
innebar att företag med 10 eller färre anställda tilläts undanta två arbetstagare 
från turordningen enligt SIFU-regeln, dvs. man kunde utse två "nyckel-
personer" som på så sätt skulle undgå att sägas upp vid arbetsbrist.  

När man beräknar antal anställda hos ett företag, i samband med en 
arbetsbristsituation, ges alla anställda samma vikt, även deltidsanställda, 
visstidsanställda etc. Undantaget är ”anställda som har en företagsledande ställ-
ning”. 
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3 Hur mäts effekten av 
undantagsregeln? 

Med hjälp av IFAU-databasen som bland annat innehåller Anställningsregistret 
kan vi för varje månad under perioden 1999–2002 beräkna antalet anställda på 
samtliga företag i Sverige. Information finns också om hur många som varje 
månad nyanställs och hur många som lämnar företaget, så kallade avgångar 
(avsked och uppsägningar på grund av arbetsbrist och av personliga skäl). Med 
hjälp av populationsregistret LOUISE, som också är en del av IFAU-databasen, 
kan vi koppla på information om anställdas ålder, kön och födelseland. 
Eftersom undantagsregeln infördes 2001 för små företag analyserar vi endast 
företag med 2–20 anställda och nyanställningar och avgångar begränsas till 
individer i åldrarna 18–64 år. 

Information saknas om anställningskontraktet är en tillsvidareanställning 
eller någon form av visstidsanställning. Detta är inget problem när det gäller att 
beräkna hur många anställda företaget har eftersom samtliga anställningar ska 
beaktas och ha samma vikt när företagets storlek ska bestämmas. Notera att 
undantagsregeln endast är relevant för anställda med tillsvidareanställning. 
Data ger heller ingen information om avgångarna skett frivilligt, genom avsked 
eller på grund av uppsägning, men det är naturligvits uppsägningar på grund av 
arbetsbrist som är relevanta när det gäller att analysera effekter av 
undantagsregeln. Eftersom vi inte kan identifiera skälet till avgångarna kan det 
finnas en viss risk att företag som haft många frivilliga avgångar döljer 
eventuella effekter av undantagsregeln. Vi kommer därför i en känslighets-
analys endast att studera företag och månader med minst tre avgångar. Vår 
tanke här är att i dessa ovanliga fall – endast 3 procent av observationerna har 
minst tre avgångar i månaden – har det skett något som gjort att ovanligt många 
lämnat företaget och att dessa avgångar därmed har en högre andel upp-
sägningar på grund av arbetsbrist jämfört med samtliga avgångar under en 
månad. 

Innan vi analyserar hur företagens nyanställningar och avgångar påverkades 
av undantagsregeln undersöker vi redan här om företagen anpassade sin 
arbetsstyrka för att använda undantagsregeln. Man kan tänka sig att företag 
med tio anställda undviker att växa och att företag med elva anställda vill 
krympa. Nybildade företag kan också tänkas systematiskt hamna på ”rätt” sida 
om brytpunkten dvs. anställa tio istället för elva. Ett tecken på att den här typen 
av beteende förekom skulle vara om vi upptäckte att skillnaden i andelen 
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företag med tio och elva anställda är ovanligt hög. Eftersom företagsstorlek 
mäts diskret (2, 3, 4, …, 20) kan det finnas en skillnad i andelar företag som 
inte beror på att företagen anpassat sin storlek. Vår lösning till problemet är att 
studera hur fördelningen av företagens storlek ser ut efter det att undantags-
regeln är införd (2001–2002) och jämföra med motsvarande fördelning innan 
undantagsregeln var införd (1999–2000). Om dessa två fördelningar är väldigt 
lika tyder detta på att undantagsregeln inte gjorde att förtagen anpassade antalet 
anställda.  

Figur 1 visar fördelningarna av företagsstorlek före och efter det att undan-
tagsregeln införts. Generellt ser vi att andelen företag minskar gradvis med 
storlek. Med andra ord, vi ser inget tecken på att andelen företag med tio 
anställda skulle vara ovanligt mycket högre under perioden då undantagsregeln 
införts jämfört med företag med elva anställda. Slutstaten blir ännu tydligare 
när vi konstaterar att fördelningarna av företagsstorlek före och efter att 
undantagsregeln infördes är extremt lika.   
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Figur 1. Fördelningen av företagsstorlek före (1999–2000) och efter (2001–
2002) införandet av undantagsregeln. 
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Frågan om företagen anpassade sin arbetsstyrka kan också mera ingående 
analyseras genom att beräkna sannolikheten att ett företag växer eller krymper. 
Om undantagsregeln gör det mindre kostsamt för företagen att säga upp 
personal kommer framtida kostnader för företag med tio anställda att öka om 
de anställer ytterligare en person. Motsvarande gäller inte för övriga företag. På 
så sätt skulle sannolikheten att växa för företag med tio anställda vara lägre 
jämfört med andra företag. Sannolikheten att ett företag av en viss storlek växer 
beräknar vi som andelen företag som från en månad till nästa ökar antalet 
anställda. 

I Figur 2 ser vi att andelen företag som växer generellt ökar med företags-
storlek men inte att företag med tio anställda är mindre benägna att växa än 
andra företag. Vi ser också att sambandet mellan sannolikheten att växa och 
företagsstorlek är nästintill identiskt före och efter att undantagsregeln infördes, 
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vilket återigen stödjer hypotesen att undantagsregeln inte påverkade företagens 
anpassning av sin arbetsstyrka.2 
 
Figur 2. Sannolikheten att företag växer och företagsstorlek, före (1999–2000) 
och efter (2001–2002) införandet av undantagsregeln. 
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Även om analysen hittills inte tyder på att företagen anpassade sin storlek kan 
det fortfarande vara så att undantagsregeln påverkade företagens anställnings-
beteende om antalet nyanställningar och avgångar ökade i samma omfattning – 
detta påverkar ju inte antalet anställda. Att företagen inte anpassade sin storlek 
innebär att det inte är vissa typer av företag som systematiskt valt tio anställda 
istället för elva för att använda undantagsregeln.  

Om skillnaden mellan företag med tio anställda och elva är slumpmässig 
dvs. företagen är i genomsnitt lika, kan vi jämföra andelen nyanställningar och 
andelen avgångar mellan företag med tio och elva anställda. Om undantags-

                                                      
2 På motsvarande sätt har vi också studerat sambandet mellan sannolikheten att ett företag 
krymper och företagsstorlek. Inte heller här finns det något tecken på att företagen anpassade sin 
storlek.   
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regeln haft betydelse skulle vi på så sätt finna att andelen nyanställda och 
andelen avgångar hos företag med tio anställda är högre än för företag med 
elva anställda. Andelen nyanställningar (avgångar) beräknas som antalet 
anställda som under en viss månad nyanställts (lämnat företaget) genom antalet 
anställda under samma månad.  

4 Hur företagen anställer 
Sambandet mellan andelen nyanställda och företagsstorlek redovisas i Figur 3, 
både under perioden före och efter att undantagsregeln införts. Andelen ny-
anställda ligger rätt konstant mellan 5 och 6 procent för företag med fler än 6 
anställda. Mellan företag med tio och elva anställda finns ingen skillnad alls, 
vilket vi skulle förväntat oss om undantagsregeln haft betydelse. Sambandet 
mellan andelen nyanställda och företagsstorlek under perioden efter införandet 
av undantagsregeln ligger på en lägre nivå jämfört med perioden innan. Detta 
speglar förmodligen att arbetsmarknadsläget förbättrades under perioden 1999–
2000 och fler nyanställdes. Däremot är mönstret mellan nyanställda och 
företagsstorlek påfallande lika för de två perioderna, vilket förstärker slutsatsen 
att undantagsregeln inte hade någon betydelse för i vilken omfattning företagen 
nyanställde. 
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Figur 3. Andelen nyanställningar och företagsstorlek, före (1999–2000) och 
efter (2001–2002) införandet av undantagsregeln.  
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I Figur 4 ser vi att andelen avgångar pendlar mellan 4 och 5 procent. Om vi 
studerar andelen avgångar under perioden då undantagsregeln införts har 
företag med tio anställda en något högre andel avgångar än företag med elva 
anställda. Skillnaden är dock rätt liten, mindre än en tiondels procentenhet.  
Däremot verkar denna lilla skillnad klinga av eftersom andelen avgångar för 
företag med nio anställda hoppat tillbaka till samma nivå som för företag med 
elva anställda. Motsvarande skillnad finns däremot inte under perioden innan 
undantagsregeln fanns.  
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Figur 4. Andelen avgångar och företagsstorlek, före (1999–2000) och efter 
(2001–2002) införandet av undantagsregeln. 
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Frågan är om det ”lilla” hoppet vid tio anställda i Figur 4 är en förändring som 
är statistiskt skild från noll. I den engelska rapporten ges en utförlig beskriv-
ning hur vi statistiskt mäter denna skillnad (von Below och Skogman Thoursie 
2008). I korthet går det ut på att vi använder data på samtliga företag med tio 
och elva anställda och sedan jämför om skillnaden i andelen avgångar mellan 
dessa företag är skild från noll i statistisk mening. Resultatet från en sådan 
analys visar att det inte finns någon skillnad.3    

                                                      
3 Motsvarande analys har även gjorts på andelen nyanställda och inte heller där fann vi någon 
skillnad i statistisk mening.    
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4.1 Betydelsen av undantagsregeln för olika grupper  
En fråga vi ställde i föregående avsnitt var om frivilliga avgångar på något sätt 
döljer eventuella effekter av undantagsregeln på uppsägningar på grund av 
arbetsbrist. I Figur 5 redovisas hur andelen avgångar som är minst tre per 
företag och månad samvarierar med företagsstorlek. Om dessa avgångar i 
större utsträckning handlar om uppsägningar på grund av arbetsbrist skulle 
eventuella effekter av undantagsregeln lättare upptäckas här. Vi ser emellertid 
inga som helst tecken på att så skulle vara fallet, andelen avgångar minskar 
gradvis med företagsstorlek och sambandet är påfallande lika före och efter 
undantagsregeln fanns.4   
 
Figur 5. Andelen avgångar och företagsstorlek för företag och månader med 
minst 3 avgångar, före (1999–2000) och efter (2001–2002) införandet av 
undantagsregeln.

0
.2

.4
.6

.8
1

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Företagsstorlek

Före undantagsregeln Efter undantagsregeln

 

                                                      
4 Som ett alternativ har vi även gjort en motsvarande analys för företag och månader där 
skillnaden mellan antalet avgångar och nyanställningar är minst två. Inte heller här finner vi 
några effekter av undantagsregeln. 
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Teoretisk finns det argument för att anställningsskydd har olika effekt på olika 
grupper på arbetsmarknaden (se exempelvis Bertola et al. 2008). Ofta är 
avgångsvederlag större och uppsägningstider längre för personer med längre 
anställningstid, vilket kan betyda större kostnader att säga upp personer med 
lång anställningstid såsom äldre arbetskraft. För personer med svagare kopp-
ling till arbetsmarkanden såsom yngre, kvinnor, utrikes födda och funktions-
hindrade kan det ibland vara svårt för arbetsgivaren att fastställa individens 
produktivitet. Yngre har kortare erfarenhet vilket gör det svårare att bedöma 
vad de kan; arbetsgivaren kanske har svårare att utvärdera en utländsk examen; 
arbetsgivaren kanske är mer osäker på kvinnors framtida närvaro eftersom 
kvinnor i högre utsträckning tar ut föräldraledighet och är sjukskrivna i högre 
utsträckning än män. En arbetsgivare som inte vill ta risker kan därför föredra 
att anställa personer där osäkerhet kring kvalifikationer och närvaro är mindre. 
På sätt kan undantagsregeln underlätta nyanställningar för yngre, kvinnor och 
utrikes födda. Kanske andelen avgångar istället ökar för äldre med lång anställ-
ningstid.  

Andel nyanställda och andelen avgångar separat för yngre (18–25 år) och 
äldre (55–64 år) redovisas i Figur 6. Av utrymmesskäl presenterar vi bara 
sambandet för perioden 2001–2002 dvs. då undantagsregeln införts. För yngre 
ser vi ingen skillnad mellan företag med tio och elva anställda, varken när det 
gäller nyanställningar eller avgångar. Däremot ser vi att andelen ”äldre” 
avgångar ökar för företag som kan använda sig av undantagsregeln. Ökningen 
är ca 0,04 procentenheter. Eftersom andelen avgångar för äldre är ca 0,75 
procent innebär detta en procentuell ökning med ungefär 5 procent 
([0,75+0,04]/0,75). En statistisk analys visar också att denna effekt är statistisk 
signifikant. När vi gör en motsvarande analys separat för kvinnor och för 
individer födda utanför Norden, finner vi inte några effekter av undantags-
regeln.  
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Figur 6. Andelen nyanställningar och andelen avgångar separat för yngre (18–
25 år) och äldre (55–64 år), under perioden 2001–2002. 
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Med hjälp av IFAU-databasen har vi beräknat hur länge anställda varit på 
samma företag sedan 1995. Om vi utgår från år 1999 innebär detta att vi har 
information on individens anställningstid upp till 48 månader. Därmed kan vi 
också analysera sambandet mellan andelen avgångar och företagsstorlek 
separat för anställda med kortare och längre än 48 månaders anställningstid. 
För anställda med längre anställningstid finner vi att andelen avgångar är något 
högre för företag med tio anställda än för företag med elva. Effekten är däremot 
inte statistiskt signifikant. Det är inte heller helt klart om vad som beror på lång 
anställningstid och det faktum att personer med lång anställningstid också är 
äldre i genomsnitt. 

Vi har även gjort en alternativ analys för att undersöka om det finns olika 
effekter av undantagsregeln för olika storlekar på företagen. Att med hjälp av 
undantagsregeln kunna behålla två värdefulla anställda kan vara olika 
betydelsefullt beroende på storleken på företaget. För ett företag som har tre 
anställda innebär undantagsregeln fullständig flexibilitet när det gäller 
möjligheten att säga upp en person eftersom ett sådant företag kan undanta två 
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anställda. Ett företag med exempelvis åtta anställda är däremot i viss 
utsträckning begränsad. Anta att företaget vill säga upp fyra anställda. När det 
gäller uppsägningen av den tredje och fjärde personen är företaget lika 
begränsad som ett företag med elva anställda. Frågan är alltså om undantags-
regeln hade större betydelse för mindre företag. Vi hänvisar till den engelska 
rapporten för den läsare som i detalj vill läsa analysen. Här konstaterar vi bara 
att resultaten från analysen visar att undantagsregeln inte hade betydelse för 
någon företagsstorlek, varken när det gäller andelen nyanställningar eller 
avgångar.  

Vi har även undersökt om undantagsregeln har olika betydelse för ny-
anställningar och avgångar för 59 olika branscher (branschkategorisering på 
två-siffrig nivå). Inget tydligt mönster kan avläsas från en sådan analys – för ca 
fem procent av branscherna hittar vi signifikanta effekter av undantagsregeln. I 
vissa fall innebär dessa effekter att andelen nyanställningar eller andelen 
avgångar ökar, i andra fall att de minskar. Det är inte heller uteslutet att vi kan 
ha hittat signifikanta effekter i fem procent av fallen av ren slump.   

5 Slutsatser 
I denna rapport har vi visat att undantagsregeln, som innebär att företag med 
högst tio anställda får undanta två personer från regeln ”sist-in-först-ut”, 
generellt inte påverkade omfattningen av företagens nyanställningar eller upp-
sägningar. Endast när det gäller äldre anställda verkar det som undantagsregeln 
haft någon som helst betydelse, då vi ser en tendens till fler avgångar bland 
anställda i åldrarna 55–64 år hos företag med högst tio anställda. Resultatet i 
den här rapporten tyder alltså på att undantagsregeln haft mycket liten 
betydelse för arbetsgivarnas beteende. Detta innebär inte att vi visat att anställ-
ningsskydd i sig inte har betydelse för hur arbetsgivaren anställer eller säger 
upp personal. En tolkning av vårt resultat är snarare att det finns utrymme för 
arbetsgivaren att kringgå regeln ”sist-in-först-ut” så att den egentligen inte 
spelar någon roll.  

Denna tolkning är helt i linje med slutsatser som dras i Calleman (2000) och 
Vilhelmsson (2001). Om företaget har tecknat kollektivavtal kan arbetsgivaren 
och fackförening förhandla om turordningskretsar som kan delas in efter 
”liknande arbetsuppgifter”, vilket gör kretsarna så pass snäva att företagen i 
stor utsträckning ändå kan behålla nyckelpersoner med kort anställningstid. 
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Dessutom måste den person med längre anställningstid vara kvalificerad för 
den arbetsuppgift som personen med kortare arbetstid innehar, och huruvida så 
är fallet är upp till arbetsgivaren att avgöra.5 Det är också viktigt att poängtera 
att andelen visstidsanställningar ökat väsentligt under de senaste tio åren. 
Arbetsgivaren kan alltså utvärdera nyanställda arbetstagare under en längre 
period, vilket minskar risken i att nyanställa. 

Slutligen kan det diskuteras vilken betydelse undantagsregeln skulle ha för 
företag större än de som ingått i den här undersökningen. Det är möjligt att 
fackföreningen i förhandlingar med större företag ställer högre krav på att 
regeln ”sist-in-först-ut” följs, framförallt om konsekvenserna av en sådan regel 
blir större för ett mindre företag.  

                                                      
5 Om företaget inte tecknat kollektivavtal och ingen av de anställda är ansluten till en fack-
förening så har fackföreningen inget inflytande över företagets anställningsbeslut. I sådant fall är 
det möjligt att undantagsregeln inte har någon betydelse om det är så att arbetsgivaren själv 
bestämmer vilka som ska anställas och sägas upp. Om undantagsregeln hade haft betydelse borde 
vi ändå ha funnit effekter eftersom kollektivavtal också förekommer bland mindre företag, om än 
i mindre omfattning än bland stora företag. Detta har vi inte kunnat undersöka närmare i denna 
rapport eftersom vi inte har information om företagen tecknat kollektivavtal eller inte. 
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