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Sammanfattning 
 

 

 

 

Samarbetssvårigheter på arbetsplatsen kan utgöra ett nog så allvarligt problem. 

Samarbetssvårigheter kan uppstå mellan arbetstagare och arbetsgivare, men också 

arbetstagare sinsemellan. Oavsett mellan vilka individer som samarbetssvårigheter uppstår, 

för det med sig negativa konsekvenser. Dessa kan utgöras av till exempel att personal mår 

dåligt psykiskt/mentalt, improduktivitet samt en oönskad ekonomisk belastning för 

arbetsgivaren.  

 

Från arbetsgivarhåll pekas det på hur pass viktigt det är med personal som det går att 

samarbeta med på ett tillfredsställande sätt. Skulle en felrekrytering leda till att arbetstagare 

måste sägas upp, kan det förfarandet vara både dyrt och omständligt. Här påpekas också från 

arbetsgivarhåll att begreppet saklig grund för uppsägning innebär att ett alltför tungt ansvar 

ligger på arbetsgivaren. Bland annat anses bevisbördan, men också omplaceringsskyldigheten, 

som särskilt betungande.  

 

Saklig grund för uppsägning är ett begrepp som skapades i samband med 

anställningsskyddslagen. Syftet med detta var att söka begränsa arbetstagarens fria 

uppsägningsrätt. Denna ansågs som föråldrad vid tiden för anställningsskyddslagens 

skapande.  Allvarliga fall av samarbetssvårigheter på arbetsplatsen kan i vissa fall utgöra en 

orsak till saklig grund för uppsägning. Avgörande är då hur pass allvarliga, och även vilka 

slag av samarbetssvårigheter det är frågan om. I fall där till exempel sjukdom är 

grundorsaken, behöver detta inte utgöra saklig grund.  

 

Syftet med denna uppsats är att söka klarlägga något om vad saklig grund för uppsägning i 

samband med samarbetssvårigheter handlar om.  

 

Nyckelord: Bevisbörda, Omplaceringsskyldighet, Saklig grund, Samarbetssvårigheter, 

Sjukdom.  



Abstract 
 
 
 
 
 
Co-operation difficulties in the work place can be a problem serious enough. Co-operation 

difficulties can occur between employee and employer, as well as employees among 

themselves. Irrespective of between which individuals the co-operation difficulties occur, it 

will have negative consequences. These can consist of, for example that individuals might 

suffer mentally, inproductivity and also an unwished economic disadvantage for the 

employer.  

 

From the employers’ side it is pointed out that it is important with employees who are 

possible to co-operate with in a satisfactory way. If a recruitment of an employee should 

prove to be unfortunate, and the employer wants to give notice of dismissal to the employee, 

this can be both expensive and time-consuming. It is also pointed out from the employers’ 

side that the conception of notice of dismissal based on objective grounds, involves a far too 

heavy responsibility for the employer. It is foremost the burden of proof and the obligation of 

transfer, which are seen as especially heavy.  

 

Dismissal based on objective grounds is a conception which where created in connection to 

the Employment Protection Act. The purpose with this was to restrict the employer’s free 

right to dismiss employees, which at the time of the creation of the Employment Protection 

Act, was seen as out-of- date. Serious cases of co-operation difficulties in the work place can 

in certain circumstances form a reason for dismissal based on objective grounds. Decisive in 

that case is how serious, and also what kind of co-operation difficulties it is about. In cases 

where for example illness is involved, it is not sure that this will form an objective ground for 

dismissal.  

 

The purpose with this essay is a try to make clear somewhat regarding objective grounds for 

dismissal in connection with co-operation difficulties at the workplace.  

 

Key-words: Co-operation difficulties, Illness, Objective ground, Obligation of transfer, Proof 

of burden.  
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1 Inledning  
 

 

 

1.1  Presentation av ämnet 
 

Ämnet för denna uppsats är saklig grund för uppsägning i samband med samarbetssvårigheter. 

Från ämnet kan utläsas tre frågeställningar/begrepp. För det första; vad innebär saklig grund 

för uppsägning? För det andra; vad betyder samarbetssvårigheter? För det tredje; vad är saklig 

grund för uppsägning i samband med samarbetssvårigheter? Begreppen har diskuterats en hel 

del i olika forum. Jag nämner här något om detta helt kort.  
 

Lagstiftning:  

Det första begreppet omskrevs flitigt redan i förarbetena1 till den ”gamla” LAS från 1974.2 

Lagstiftaren torde ha lagt stor vikt vid begreppet saklig grund för uppsägning, vilket framgår 

vid studier av nämnda förarbeten. Resonemanget kring begreppet omfattar ungefär 30 sidor. 

Som läsaren nog känner till resulterade lagstiftarens arbete i 7 § LAS. Vad beträffar det andra 

begreppet, samarbetssvårigheter, så diskuteras även det i nämnda förarbeten, då i samband 

med saklig grund för uppsägning.3De båda begreppen belystes också i förarbetena4 till den nu 

gällande LAS från 19825, även om resonemanget den gången inte var lika omfattande.  

 

Rättspraxis: 

Saklig grund för uppsägning i samband med samarbetssvårigheter har även varit föremål för 

ett antal domstolsförhandlingar genom åren.6 Utifrån detta har en rättspraxis utbildats, denna 

används fortlöpande, men har även fått utstå en del kritik främst från arbetsgivarhåll.7

 

 

Media:  
                                                 
1 Prop 1973: 129, fortlöpande.  
2 Lag (1974: 12) om anställningsskydd.  
3 Prop 1973: 129, fortlöpande.    
4 Prop 1981/82: 71, flerstädes. 
5 Lag (1982: 80) om anställningsskydd.  
6 Ett exempel är (bland ett flertal) AD 1991: 118. 
7 Se t ex prop 1981/82: 71, sammanställning av remissyttranden, s 219.  
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Även i detta forum har ovanstående begrepp varit föremål för diskussion. Saklig grund för 

uppsägning rent generellt är väl det som har diskuterats mest i media. Förvisso har saklig 

grund för uppsägning i samband med samarbetssvårigheter också belysts en del.8  

 

På arbetsplatser (och allmänheten):  

Inte minst på landets olika arbetsplatser omtalas de tidigare nämnda begreppen. Här (och i 

allmänhet) började redan tidigt kritik mot arbetsgivarens fria uppsägningsrätt, allteftersom 

steg denna kritik. Arbetsgivarens fria uppsägningsrätt sågs efterhand som ett utslag av en 

föråldrad, auktoritär uppfattning om arbetsgivarens rätt att förfoga över arbetskraften. Den fria 

uppsägningsrätten sågs också som ett hinder för anställningstryggheten i ett modernt 

samhälle.9

 

Under senare år kan emellertid skönjas att kritiken s a s i viss mån har vänt. Författaren 

stödjer detta sitt påstående på två fakta. För det första har denne ungefär 20 års 

arbetslivserfarenhet. Under denna tid var samarbetssvårigheter som saklig grund för 

uppsägning föremål för livlig diskussion vid åtskilliga tillfällen. För det andra har också 

författaren gjort en fältundersökning, som delvis styrker ovannämnda påstående.10  

 

Vad som har sagts om saklig grund för uppsägning och samarbetssvårigheter i nämnda forum 

kommer att belysas ytterligare i uppsatsens senare delar.  

 

 

1.2  Syfte  
 

Författarens syfte med denna uppsats är att söka belysa något om ämnet saklig grund för 

uppsägning i samband med samarbetssvårigheter. De tre frågeställningar som nämndes under 

1.1, första stycket hänger samman med syftet. Läsaren kanske ställer sig frågan varför 

författaren har valt att skriva just om det ovan angivna ämnet? Svaret på en sådan fråga är att 

denne finner att ämnet är intressant, av flera orsaker.  

 

                                                 
8 Se t ex artikel i Aftonbladet 2005-11-16. TT, Socialchef: inga skäl för uppsägning.  
9 Prop 1973: 129 s 119.  
10 Lunds universitet, vt 2006, kursen HAR 127. PM - Ingvar Andersson.  
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För det första har författaren en ganska omfattande personlig erfarenhet av ämnet. Här skall 

också tilläggas att denne under ett antal år hade en personalledande funktion. Under dessa år 

fick författaren uppleva sin beskärda del av individer som uppvisade prov på 

samarbetssvårigheter. Dessa individers beteende gav som en följd också näring till en 

tämligen omfattande debatt bland arbetskamrater, avdelningschefer samt företagsledning. Det 

förtjänar att nämnas i sammanhanget att de personer som uppvisade samarbetssvårigheter 

ingick i arbetslag, med slitningar inom arbetslagen som följd. I sin tur medförde detta att 

störningar i produktionen uppstod. För att söka lösa ovan nämnda problem tillämpades 

omplacering av de berörda arbetstagarna, ibland med lyckat resultat, ibland inte. Tilläggas kan 

att en och annan arbetstagare var föremål för omplacering vid flera tillfällen. I ett fall blev 

slutresultatet uppsägning av en arbetstagare.  

 

Intressant att notera är att i den allmänna debatt som förekom på arbetsplatsen, när det berörda 

ämnet diskuterades, ställdes ofta en fråga. Denna löd ”varför kan han/hon (den arbetstagare 

som uppvisade samarbetssvårigheter) få bära sig åt hur som helst?”Oftast följde 

kommentaren” Nej, säg upp honom/henne med en gång!” Det kan tyckas som om ovan 

nämnda synpunkt härstammar från någon i chefsställning, så var sällan fallet. I de flesta 

förekommande fall kom sådana och liknande synpunkter från den berörde arbetstagarens 

arbetskamrater. Vad som är intressant med detta är att den allmänna uppfattningen 

(åtminstone på den arbetsplatsen) är inkongruent med samhällets uppfattning. Åtminstone ser 

det ut så från ett samhällsvetenskapligt perspektiv om förarbetena11 till LAS studeras. 

Författaren hade tyvärr inte möjlighet att göra någon fältundersökning om det ovan nämnda 

vid tiden för sin anställning. En sådan gjordes senare.  

 

För det andra leder samarbetssvårigheter ofta till att individer mår dåligt psykiskt/mentalt. 

Detta noterade författaren vid ett flertal tillfällen under sin tid som arbetsledare. Det behöver 

nödvändigtvis inte vara den/de som uppvisar prov på samarbetssvårigheter som mår dåligt. 

Oftast drabbas andra inom samma grupp och/eller avdelning. Sådant är knappast något som 

gynnar varken arbetstagare eller arbetsgivare. Författaren anser att detta med psykisk/mental 

hälsa på arbetsplatsen är en både intressant och viktig bit.   

 

                                                 
11 Prop 1973: 129 s 119-128. 
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För det tredje finns en annan uppenbar nackdel med samarbetssvårigheter, det blir en 

ekonomisk belastning för arbetsgivaren. Vad som märks först är produktionsbortfall (varor 

eller tjänster) på grund av ineffektivitet. Därefter lär det bli nödvändigt med förhandlingar, i 

första hand lokala, eventuellt därefter centrala sådana. Blir det sedan frågan om förhandlingar 

i domstol, blir det frågan om ytterligare kostnader. Nämnas kan i sammanhanget att en 

undersökning bland småföretagare pekar på att en felrekrytering kostar i genomsnitt 700 000 

kronor.12

 

För det fjärde, i och med att ämnet har varit föremål för prövning i Arbetsdomstolen, kan det 

fastslås att tvister om samarbetssvårigheter inte alltid är lätta att lösa genom vanliga 

förhandlingar. Vad beträffar AD: s rättspraxis i de fall som berör samarbetssvårigheter, är 

detta i författarens ögon synnerligen intressant samt viktigt att känna till.  

 

 

1.3  Metod 
 

Författaren har som utgångspunkt använt sig av två metoder. Den första är rättsdogmatisk 

metod, som innebär att utifrån redan gällande rättskällor fastställa vilka rättsregler som finns, 

eller vilka rättsregler som bör tillskapas av lagstiftaren. Med metoden preciseras också hur 

dessa rättskällor skall förstås och tillämpas.13 Närmare bestämt har författaren använt sig av 

svenska lagförarbeten, lagar, praxis samt doktrin för att söka klarlägga vad som gäller vad 

beträffar ämnet. Rättsdogmatisk metod innebär också att de värderingar som ligger till grund 

för rättsreglerna undersöks. Så har författaren också gjort i detta fall. I likhet med författare 

till andra uppsatser där begreppet saklig grund för uppsägning ingår14, har även i detta fall 

konstaterats att de bakomliggande värderingarna till 7 § LAS, får tillmätas stor vikt. Skälet till 

det är att denna paragraf är en generalklausul och som sådan vagt formulerad för att täcka ett 

så brett fält som möjligt inom aktuell verklighet. Det är således de värderingar som ligger till 

grund för lagförarbeten samt rättspraxis som ger innehåll till begreppet saklig grund.  

 

Den andra metoden som har använts är rättssociologisk metod. Författaren använde sig av 

denna metod till det PM (som i något avkortad form) skall presenteras senare i uppsatsen. Om 

                                                 
12 Se artikel i Svenska dagbladet, näringsliv, 2006-09-12. Maria Victorin, Hårda bud att driva småföretag. 
13 B. Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 2001, s 38.  
14 Se t ex uppsats av L. Larsson, Alkoholmissbruk på arbetsplatsen, ht 2005, s 7.  
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detta kan här nämnas att den forskningsfråga som låg till grund handlade om individers såväl 

som samhällets syn på begreppet saklig grund för uppsägning i samband med 

samarbetssvårigheter. Ovanstående forskningsfråga knöts sedan an till en sociologisk teori. I 

det fallet Jürgen Habermas tankar om en kommunikativ livsvärld och en instrumentell 

systemvärld. Därefter skedde datainsamling, dels i form av strukturerade samtalsintervjuer, 

dels genom textanalys. Sedan presenterades resultaten från intervjuerna samt textanalysen. 

Efter detta gjordes en slutanalys följd av en sammanfattning.15  

 

 

1.4  Material samt källkritik 
 

Författaren av denna uppsats har använt sig av flera olika källor. För det första har 

lagförarbeten varit föremål för studier, närmare bestämt propositionerna till LAS.16 För det 

andra har lagregler studerats, i huvudsak 7 § (i lag (1982: 80) om anställningsskydd. För det 

tredje har författaren tittat en del på rättspraxis, allmänt om begreppet saklig grund för 

uppsägning, särskilt om begreppet samarbetssvårigheter. För det fjärde har den juridiska 

doktrinen använts. Författaren har använt sig av några olika böcker, mest använd är Lunnings 

& Toijers: Anställningsskydd.17 Den boken får nog betraktas som något av ett standardverk 

för den som studerar begreppet saklig grund eller annat som ryms inom 

anställningsskyddslagen. Vidare har författaren refererat till åtminstone en tidningsartikel (i 

Aftonbladet, under rubrik 1.1). Det kanske är tveksamt om artiklar i kvällstidningar skall 

användas som referens. Dock ville författaren bara visa att ämnet för uppsatsen ibland 

figurerar i media. För det femte har även opublicerat material använts, författaren tänker på 

det PM som har nämnts. Vad beträffar detta PM kanske det bör sägas att de intervjupersoner 

(IP) som ingick i fältundersökningen var få till antalet (sex stycken). Det medför att resultatet 

från undersökningen inte är helt representativ. Det hade nog krävts ytterligare en hel del IP för 

att få en helt rättvisande bild av studien.  

 

 

 

                                                 
15 Lunds universitet, vt 2006, kursen HAR 127. PM – Ingvar Andersson.  
16 Prop 1973: 129 samt prop 1981/82: 71.  
17 L. Lunning & G. Toijer, Anställningsskydd, 2006.  
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1.5  Disposition 
 

I kapitel två presenteras något om begreppet saklig grund för uppsägning. Författaren ger inte 

någon helt uttömmande förklaring på begreppet, det diskuteras mer i allmänhet. Kapitlet 

avslutas med två i korthet beskrivna domar från Arbetsdomstolen. Detta görs för att ge en 

inblick i AD: s resonemang.  

 

Kapitel tre ger en beskrivning av begreppet samarbetssvårigheter samt vad som normalt gäller 

innan uppsägning kan komma ifråga.  

 

I det fjärde kapitlet knyts de ovan omnämnda begreppen samman. Några av AD: s domar 

nämns också, en av dem undersöks mera ingående.  

 

Det femte kapitlet innehåller en fältundersökning som ger en bild av några individers syn på 

uppsatsens ämne.  

 

I det sjätte kapitlet presenteras författarens sammanfattning, analys samt slutsats.   
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2 Saklig grund för uppsägning 
 
 
 
 
 
2.1 Allmänt om begreppet saklig grund för uppsägning 
 

Vad som i detta kapitel diskuteras är att hänföra till 7 § LAS, första och andra stycket. 

Paragrafens tredje och fjärde stycke kommer inte att belysas.  

 

Före den första lagen om anställningsskydd, 1974 års LAS, existerade inte begreppet saklig 

grund för uppsägning som en allmän bestämmelse. Det är visserligen sant att det fanns 

långtgående inskränkningar i arbetsgivarens fria uppsägningsrätt sedan tidigare. Dessa 

inskränkningar gällde dock endast inom den offentliga tjänstemannasektorn, inom stat och 

kommun. Efterhand inskränktes den fria uppsägningsrätten till viss del även utanför den 

offentliga tjänstemannasektorn.18 Detta skedde först genom 1938 års huvudavtal, därefter 

ytterligare genom ändringar i 1964 års huvudavtal. Även genom lagstiftning infördes förbud 

mot uppsägning i vissa fall. Ett tidigt exempel är det förbud mot uppsägningar för 

skyddsombud som infördes 1949.19

 

Utvecklingen gick alltså sakta men säkert mot en begränsning av den fria uppsägningsrätten. 

Det var denna utveckling som fanns i åtanke när utredningen om en lag för anställningsskydd 

gjordes. Utifrån detta föreslog utredningen en allmän bestämmelse om att uppsägning alltid 

skall vara sakligt grundad. I samband med detta föreslog också utredningen en komplettering. 

Denna bestod i regeln om att uppsägning från arbetsgivarens sida ej är att betrakta som sakligt 

grundad, om inte arbetstagaren har erbjudits annat arbete där så är skäligt att kräva.20  

 

Begreppet saklig grund för uppsägning har också diskuterats i senare utredningar, dels inför 

den nu gällande LAS21, men även av 1992 års arbetsrättskommitte´.22 Vad som bl a har 

diskuterats är om det i lagtexten är möjligt att i detalj beskriva vad som är saklig grund.   
                                                 
18 Prop 1973: 129 s 118-119. 
19 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s 29-30.  
20 Prop 1973: 129 s 119-120. 
21 Prop 1981/82: 71 s 64-72.  
22 L. Lunning & G. Toijer, Anställningsskydd, 2006, s 316 samt 322.  
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Emellertid har detta befunnits näst intill omöjligt då förhållandena inom arbetslivet är så 

olika. Någon ändring på begreppet har därför inte gjorts.  

 

Det skall också nämnas att anställningsskyddslagen gör skillnad på två viktiga förhållanden. 

Den ena är när uppsägning har sin grund i arbetsbrist, den andra är när uppsägning har sin 

grund i personliga förhållanden. Det senare förhållandet är det som är av mest intresse i den 

här uppsatsen.  

 
 
2.2 Bevisbörda 
 

Vad som skall belysas här handlar inte om bevisbördan vid tvist om en uppsägning har ägt 

rum eller inte. Här handlar det om bevisbördan när det råder tvist om de faktiska 

omständigheterna. Det kan med fog sägas att det är arbetsgivaren som har bevisbördan, det är 

s a s denne som råkar illa ut om något är oklart i bevisningen. Det är arbetsgivaren som skall 

visa att denne har saklig grund för uppsägningen. Principen om att arbetsgivaren har 

bevisbördan även när denne t o m har mycket svårt att få fram bevisning ligger fast hos 

Arbetsdomstolen.23 Tilläggas kan att det nog är tämligen sällsynt att oklarheter i bevisningen 

drabbar arbetstagarparten, även om det faktiskt har förekommit.24 (I detta fall anförde 

arbetstagarparten bl a att arbetsgivaren skulle ha gjort sig skyldig till att driva upp tempot, 

samt vara negativ till fackföreningar, vilket inte kunde bevisas.)  

 
 
2.3 Saklig grund för uppsägning, arbetsbrist 
 

I förarbetena till LAS gjordes klart att arbetsbrist i princip skall anses utgöra saklig grund för 

uppsägning. Utredningen gjorde dock klart att det inte bör finnas möjlighet för arbetsgivare 

att genomföra rationaliseringsåtgärder, med en dold avsikt att göra sig av med en viss/vissa 

arbetstagare.25 Vad som syftades på är så kallad fingerad arbetsbrist. Skälet till att arbetsbrist 

generellt skall anses utgöra saklig grund för uppsägning var att utredningen insåg att en 

arbetsgivare naturligtvis inte kan hålla igång sin verksamhet oförändrad, bara för att tillgodose 

arbetstagares anställningstrygghet. I departementschefens vidare resonemang pekade denne på 

                                                 
23 L. Lunning & G. Toijer, Anställningsskydd, 2006, s 322-323.  
24 Se t ex AD 1975: 31 s 281.   
25 Prop 1973: 129 s 31 och 62.  
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vikten av ett väl fungerande näringsliv. Vidare påpekades att det knappast vore lämpligt om 

domstol skulle avgöra om driftsinskränkning som leder till arbetsbrist skulle vara berättigat 

eller ej. Sådana företagsekonomiska övervägningar ansågs vara upp till arbetsgivaren.26  

 

Det skall tilläggas att arbetsgivaren har en omplaceringsskyldighet, i linje med vad som sades 

i förarbetena till LAS.27 Det skall också nämnas att arbetstagare som sägs upp på grund av 

arbetsbrist, som regel har företrädesrätt till återanställning. Detta behandlades också redan i 

förarbetena.28 Vad som har sagts ovan har också varit vägledande för rättspraxis genom åren.  

 
 
2.4 Saklig grund för uppsägning, personliga förhållanden 
 

När det gäller uppsägning på grund av personliga förhållanden, råder vissa skillnader jämfört 

med uppsägning på grund av arbetsbrist vad beträffar saklig grund.  

 

För det första fastslogs i förarbetena till LAS att vissa beteenden i allmänhet kan utgöra saklig 

grund för uppsägning, dessa utgör en grupp av uppsägningsfall. En annan grupp av 

uppsägningsfall utgörs av sjukdom, tilltagande ålder och liknande.29 Vad beträffar den första 

gruppen, påpekas i utredningen att vid bedömning av varje fall bör detta ske utifrån 

arbetstagares fortsatta [min kursivering] lämplighet, inte efter vad som har inträffat i det 

aktuella fallet.30 Ett exempel kan vara olovlig utevaro från arbetet.  

 

För det andra, om en arbetstagare har uppvisat prov på ett icke önskat beteende, har 

arbetsgivaren en omplaceringsskyldighet (i likhet med arbetsbristsituationer). Det betyder att 

om arbetsgivaren ändå överväger att säga upp berörd arbetstagare, måste arbetsgivaren först 

söka att omplacera arbetstagaren. Skulle arbetsgivaren underlåta att göra detta och istället 

säga upp arbetstagaren direkt, räknas detta inte som saklig grund för uppsägning. 

Omplaceringen skall föregås av en utredning. Det skall tilläggas att det i förarbetena till LAS 

resonerades en del om denna omplaceringsskyldighet.31   

 

                                                 
26 Prop 1973: 129 s 123.  
27 Prop 1973: 129 s 121.  
28 Se t ex prop 1973: 129 s 113.  
29 Prop 1973: 129 s 31-32 samt 62-63.  
30 Prop 1973: 129 s 124.  
31 Prop 1973: 129 s 121 samt 124-125.  
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För det tredje finns några olika faktorer som s a s får vägas in när det gäller att avgöra om 

saklig grund skall anses föreligga eller ej. Arbetsplatsens storlek är en faktor. Ett större 

företag har t ex bättre möjlighet att omplacera arbetstagare än ett litet företag. I ett litet företag 

kan också olovlig utevaro av arbetstagare få större negativa konsekvenser än i ett större 

företag.32Arbetstagarens ställning är en annan faktor. Här bör också beaktas de något 

särskilda regler som gäller för fackliga förtroendemän.33 Anställningstidens längd är en tredje 

faktor som spelar in. En arbetstagare som har varit anställd en mycket kort tid kan inte göra 

anspråk på samma mått av anställningstrygghet som en arbetstagare som har varit anställd 

under lång tid, resonerades det i förarbetena till LAS.34 En fjärde faktor är om arbetsgivaren 

har uppmärksammat arbetstagaren genom varningar eller annan tillsägelse. Har arbetsgivaren 

missat att varna eller åtminstone upplysa arbetstagare om vad som gäller, kan detta ligga 

arbetsgivaren till last vid en senare tvist.35 Utöver dessa faktorer kan andra omständigheter 

också få betydelse. Ett exempel är att en impulshandling oftast bedöms som mindre allvarlig 

än en överlagd handling. Ovanstående faktorer/omständigheter finns utförligt beskrivna i 

Lunning & Toijers bok36. 

 

För det fjärde är det till skillnad från arbetsbristsituationer så att arbetstagare som regel inte 

har någon företrädesrätt till återanställning.  

 

 

2.5 Beteenden som kan utgöra saklig grund för uppsägning 
 

Nedan kommer ett antal exempel på olika beteenden som kan utgöra saklig grund för 

uppsägning vid personliga förhållanden att presenteras. Författaren har valt att dela in dessa 

beteenden i olika grupper, enligt det mönster som har använts i Lunning & Toijers bok.37 De 

exempel som redovisas är också hämtade från nämnda bok.  
 

 

                                                 
32 L. Lunning & G. Toijer, Anställningsskydd, 2006, s 329.  
33 Se a. a. föregående not s 334-336.  
34 Prop 1973: 129 s 124 samt prop 1981/82: 71 s 65.  
35 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s 313.  
36 L. Lunning & G. Toijer, Anställningsskydd, 2006, s 328-342.  
37 Se a. a. föregående not s 342-449.   
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2.5.1 Misskötsamhet 
 

Inom denna grupp ryms beteenden såsom olovlig utevaro från arbetet, detta skall pågå under 

en inte obetydlig tid samt på ett sätt som tyder på nonchalans från arbetstagaren. Utnyttjande 

av beviljad ledighet till annat än som har uppgivits kan också räknas som olovlig utevaro. Sen 

ankomst bedöms visserligen oftast som ursäktligt, men kan i svårare fall leda till uppsägning. 

Misskötsamhet i arbetet kan bedömas föreligga om t ex hänsyn tas till tjänstens särskilda 

beskaffenhet, här kan sen ankomst räcka. Här skall tilläggas att arbetsgivaren har ett ansvar att 

söka komma till rätta med arbetstagares problem, enligt rättspraxis.38 Arbetsvägran är ett 

beteende som tidigare har bedömts strängt, när arbetstagare har uppvisat en allmän ovilja att 

rätta sig efter anvisningar, detta i linje med förarbetena till LAS.39  
 

 

2.5.2 Trakasserier och liknande 

 
Förolämpningar och andra kränkande beteenden från anställda mot företagsledning samt 

trakasserier/hotelser mot såväl arbetsledning som arbetskamrater kan räknas till allmänna 

trakasserier. I fall där arbetstagare t ex har förolämpat arbetsgivare grovt och upprepat, har 

sådant beteende bedömts utgöra saklig grund för uppsägning, i vissa fall t o m avsked.40 

Sexuella trakasserier kan ta sig många olika uttryck, gemensamt är att de är kränkande för 

den som drabbas. Det förtjänar att nämnas att rättspraxis pekar på att ett stort ansvar vilar på 

arbetsgivaren i fall av sexuella trakasserier. Ofta utgör inte sådana fall saklig grund för 

uppsägning.41 Andra fall av sexuell natur kan exempelvis vara barnpornografi eller sexuella 

relationer som har ansetts som oförenliga med aktuell anställning.  
 

 

 

 

 

                                                 
38 Se t ex AD 1980: 42 s 309.  
39 Prop 1973: 129 s 124.  
40 Se t ex AD 1999: 147.  
41 Se t ex AD 1996: 82.  
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2.5.3 Lojalitetsfrågor o s v 

 

Anställds lojalitetsplikt kan vara betydelsefull, för att t ex undvika att företagshemligheter 

läcker ut. Underlåtenhet att informera arbetsgivare vid ingående av anställning bedöms oftast 

milt, någon särskild skyldighet för arbetssökande att nämna ofördelaktiga förhållanden om sig 

själv finns inte. Konkurrerande verksamhet kan utgöra saklig grund för uppsägning, eller 

rentav avsked.42 Härunder faller också immaterialrättsliga frågor som t ex vem som 

egentligen är ägare till en uppfinning. Kritiska uttalanden kan utgöra saklig grund för 

uppsägning, likaså hänvändelse till myndighet. Vägran att låta sig drogtestas kan också utgöra 

saklig grund43, sådant faller under frågor om den personliga integriteten.  

 

 

2.5.4 Brottslighet 
 

Misshandel och/eller hot om våld på arbetsplatsen kan leda till uppsägning, arbetsdomstolen 

har t o m ansett det vara befogat med avsked i vissa fall. Denna stränghet från AD: s sida är i 

linje med förarbetena till LAS.44 Ofredande får ses som en allvarligare form av trakasseri, 

som också bedöms som ett brott enligt brottsbalken. Stöld och andra tillgrepp kan leda till 

uppsägning eller avsked, även om värdet på det stulna är ringa. Det samma kan sägas om 

förskingring och liknande, såsom bedrägerier. Inom yrken som kräver allmänhetens 

förtroende, som t ex poliser och domare, kan även brottslig verksamhet utanför anställningen 

utgöra saklig grund. Detsamma kan sägas om vissa fall av narkotikabrott.  

 

 

2.5.5 Fackliga frågor 
 

Vissa uppsägningar kan ha drag av föreningsrättskränkande uppsägningar. Om detta innebär 

att arbetstagare eller facklig förtroendeman sägs upp av den anledningen att denne är fackligt 

aktiv, är inte uppsägningen sakligt grundad. Fackliga konflikter är inte normalt saklig grund 

för uppsägning, även om undantag finns.45  

                                                 
42 Se t ex AD 1981: 161.  
43 Se t ex AD 2001: 3.  
44 Prop 1981/82: 71 s 72.  
45 Se t ex AD 1981: 10.  
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2.5.6 Sjukdom och liknande förhållanden 

 

Alkoholmissbruk och alkoholsjukdom är två svåra frågor vid uppsägningssituationer. Generellt 

kanske kan sägas att alkoholmissbruk kan utgöra saklig grund, medan alkoholsjukdom inte 

normalt utgör det. Denna bit är dock mer komplicerad än vad som har redovisats.  

 

Samarbetssvårigheter kan vara saklig grund för uppsägning, dock kan även sjukdom finnas 

med i bilden, vilket kan förändra saken. Sjukdom, tilltagande ålder o s v som gör att 

arbetstagare har begränsad prestationsförmåga skall normalt inte utgöra saklig grund. Detta 

nämndes i förarbetena till LAS.46

 

 

2.5.7 Dåliga arbetsprestationer 
 

Om detta inte är att hänföra till ålder eller sjukdom eller heller inte till misskötsamhet, finns 

inget i anställningsskyddslagen som närmare berör vad som skall gälla. Det kanske kan sägas 

att om arbetsprestationerna väsentligt understiger vad som är att betraktas som normalt, kan 

saklig grund för uppsägning föreligga. Det förutsätter i så fall att arbetsgivaren har uppfyllt 

sin omplaceringsskyldighet.47  

 

 

2.6 Rättspraxis 
 

Författaren återger här i korthet två domar från arbetsdomstolen. Syftet med detta är att ge en 

inblick i arbetsdomstolens resonemang.  

 

 

AD 2003: 70 
 

Målet handlar om ett fall av olovlig utevaro. En arbetstagare anställd vid ett landsting hade 

ansökt om ledighet vilket avslogs av arbetsgivaren. Trots avslaget uteblev arbetstagaren från 

                                                 
46 Prop 1973: 129 s 126.  
47 Se t ex AD 1978: 161.  
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arbetet under fyra veckor. Det här hade nog i normalfallet räknats som saklig grund för 

uppsägning. Omständigheterna var dock så pass speciella att Arbetsdomstolen 

ogiltigförklarade uppsägningen. Bakgrunden var den att arbetstagaren (en sjuksköterska) 

ämnade vara ledig för att ta hand om sin systerdotter som hade allvarliga psykiska och sociala 

problem. Systerdottern hade heller ingen annan anhörig som kunde hjälpa henne.  Lagen om 

rätt till ledighet av trängande familjeskäl48 kunde ej åberopas, då ingen akut situation rådde. 

Domstolen tog emellertid hänsyn till att arbetstagaren ställdes i valet mellan att ta sitt ansvar 

för sin nära anhöriga eller sitt ansvar som anställd. Domstolen fann att arbetstagaren inte 

kunde anses som olämplig i sin tjänst som sjuksköterska. Vad mera är, domstolen ansåg att 

arbetstagaren ej kunde anses ha grovt åsidosatt sina åligganden i anställningen.  

 

 

AD 2003: 50 
 

Detta mål handlar om olovlig utevaro samt också arbetsvägran. En arbetstagare 

(postkassörska anställd i 23 år) hade under en period av nästan tre månader uppvisat prov på 

arbetsvägran samt olovlig frånvaro. Postkassörskan hade fått både tillsägelser och varningar. 

Hon uteblev trots detta både från arbete samt möten som hon hade blivit kallad till av 

arbetsgivaren. Normalt sett torde detta utgöra saklig grund för uppsägning. Emellertid 

hävdade arbetstagarsidan att kassörskans beteende hade sitt ursprung i psykisk sjukdom, samt 

att hon saknade sjukdomsinsikt. Utredningen av postkassörskans hälsotillstånd gav dock inget 

klart besked om att hennes beteende kunde härledas till psykisk sjukdom. Dessutom tog 

domstolen hänsyn till att arbetsgivaren hade uttömt alla möjligheter till att ta kontakt med 

kassörskan för att lösa problemet. Saklig grund för avsked befanns föreligga.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
                                                 
48 Lag (1998: 209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. 
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3 Samarbetssvårigheter 
 

 

3.1 Orsaker till samarbetssvårigheter 
 

Samarbetssvårigheter kan uppstå på grund av olika orsaker. Nedan skall några av dessa 

presenteras. Författaren tänker sig att syftet med detta är att ge läsaren en inblick i varför 

samarbetssvårigheter överhuvudtaget uppstår. Ett flertal av orsakerna har även observerats av 

författaren själv.   

 

Sjukdom: En arbetstagares samarbetssvårigheter kan ha sin grund i sjukdom, såväl psykisk 

som fysisk sådan. Det skall noteras att alkoholmissbruk som utgör kroniskt alkoholberoende 

också räknas hit, alltså som alkoholsjukdom.49  

 
Psykosociala orsaker: Här ryms orsaker som t ex att arbetstagare har svårt för att smälta in 

i arbetsgruppen (som i sin tur kan ha sin grund i arbetstagarens personlighet). Detta leder 

kanske till utfrysning eller än värre mobbning. Det kan också tänkas att samarbetssvårigheter 

har sin grund i en aversion mot auktoriteter. Sådant kan ta sig uttryck i att arbetstagare sätter 

sig upp mot arbetsledning, samt i alltför hög grad hävdar sina egna åsikter. Könsrelaterade 

problem kan kanske också utgöra en grund. (Vissa individer kan ha svårt att ta emot direktiv 

från överordnad av motsatt kön t ex.) Graden av tillfredsställelse med arbetsuppgifter har 

förstås också sin betydelse.   

 
Ovilja från arbetstagares sida: Att arbetstagare uppvisar en ren ovilja att samarbeta på ett 

konstruktivt sätt är väl ganska sällsynt. Sådant beteende förekommer dock. Kanske har det sin 

grund i bristande personkemi mellan arbetstagare och arbetsgivare och/eller arbetskamrater. 

Att individer kan vara allmänt svåranpassade hör också hit. Ett exempel kan vara om 

arbetstagare i ett tidigare anställningsförhållande har haft s a s väldigt fria tyglar och i ett 

                                                 
49 Se t ex uppsats av L. Larsson, 2005, ”Alkoholmissbruk på arbetsplatsen – När är det grund för uppsägning”? 
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senare anställningsförhållande skall finna sig i att där gäller en stramare ordning. 

Alkoholmissbruk av misskötsamhetskaraktär bör kanske också räknas till denna kategori.  

 

 

3.2 Vems skyldighet att söka lösa samarbetsproblem? 
 

Att samarbetssvårigheter uppstår på arbetsplatser är knappast något unikt. Vem som helst 

förstår också att det är önskvärt att sådana problem löses så snart som möjligt. Frågan uppstår 

då på vem det kommer an att söka en lösning på den aktuella situationen. Är det i första hand 

den person/de personer som uppvisar samarbetssvårigheter som skall ta tag i problemet? Är 

det istället andra arbetstagare, t ex arbetskamrater inom samma avdelning? Eller är det 

arbetstagarorganisationen (om sådan finns representerad) som skall ordna upp det hela? 

Kanske är det ändå upp till arbetsgivaren att bringa ordning och reda på det hela?  

 

Att tro att den person som visar prov på samarbetssvårigheter själv skulle reda ut problemen 

vore väl naivt, åtminstone där orsaken är t ex att arbetstagaren är allmänt svåranpassad. 

Ansvaret ligger förstås heller inte på arbetskamraterna att söka lösa problemen. Detsamma 

kanske kan sägas om arbetstagarorganisationen. (Om inte någon arbetstagare uttryckligen har 

begärt att organisationen skall hjälpa till att lösa problemen.) Således återstår arbetsgivaren, 

det är denne som skall verka för att problemen får sin lösning. Författaren återkommer till 

detta.  

 

Det är här på sin plats att nämna att det finns en viss skyldighet även för arbetstagare i 

sammanhanget. Det som författaren tänker på är den skyldighet att genomgå rehabilitering, 

som åligger arbetstagaren i fall av sjukdom. Det kan ju tänkas att psykisk sjukdom är orsaken 

till samarbetssvårigheter. Om rehabiliteringsutredning utförs och denna ger vid handen att 

rehabilitering är nödvändig, måste arbetstagaren gå med på detta. (Därmed har arbetsgivaren 

uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar.50) Skulle arbetstagaren neka till rehabilitering utan giltigt 

skäl (vilket får ses som en variant på samarbetssvårigheter) kan denne inte längre göra 

                                                 
50 3 § 22 kap 8 avd, Lag (1962: 381) om allmän försäkring.  
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anspråk på att få behålla sin anställning.51 Något av detta resonemang kan också utläsas från 

rättspraxis.52

 

Hur är det då med arbetsgivarens skyldighet att söka lösa samarbetssvårigheter, finns det 

någon sådan? Rent allmänt ligger det väl i arbetsgivarens intresse att söka lösningar på 

problem som uppstår på arbetsplatsen. Frågan är om det finns någon lagstadgad sådan 

skyldighet för arbetsgivaren? Nej, det finns inga lagregler som säger att det är fallet, 

åtminstone inte så länge samarbetssvårigheterna s a s befinner sig på en lägre nivå. 

 

Utvecklas problemet till att handla om arbetstagares sjukdom gäller förvisso arbetsgivarens 

rehabiliteringsskyldighet. Skulle det vara så att samarbetssvårigheterna är av annan, och 

såpass allvarlig art att situationen blir ohållbar, blir det helt klart arbetsgivarens ansvar att reda 

ut situationen. I första hand får då arbetsgivaren uppmärksamma berörd arbetstagare om att 

dennes beteende inte är önskvärt. Lämpligt kan då vara en tillsägelse eller eventuellt en 

varning om att fortsatt oönskat beteende kan leda till uppsägning. Det torde också ligga i 

arbetsgivarens intresse att reagera någorlunda omgående. Vad som har nämnts diskuterades 

för övrigt i lagförarbetena till LAS.53  

 

Om inte tillsägelser eller varningar förmår arbetstagare som uppvisar samarbetssvårigheter att 

ändra sitt beteende, vad blir nästa steg då? Författaren ämnar belysa detta under nästa rubrik.  

 

 

3.3 Omplaceringsskyldighet samt omplaceringsrätt 
 

Författaren har i kapitel två redan berört begreppet omplaceringsskyldighet. Tanken är att 

utveckla detta något här. Om samarbetssvårigheter på arbetsplatsen har gått så långt att 

arbetsgivaren har utdelat varning, kanske flera sådana till berörd arbetstagare, och denne inte 

har rättat sig efter detta gäller omplacering i första hand. När det handlar om omplacering är 

det två begrepp som skall iakttas. Dessa är arbetsgivarens omplaceringsskyldighet samt 

                                                 
51 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s 334.  
52 Se t ex AD 1999: 26 s 173 ff.  
53 Prop 1973: 129 s 32 samt 125.  
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omplaceringsrätt. De begreppen blir ibland föremål för missförstånd, enligt Mats Glavå.54 

Begreppen skall nedan granskas under var sin rubrik.  

 

3.3.1 Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet 
 

Den omplaceringsskyldighet som åligger arbetsgivaren vid uppsägningssituationer finns 

angiven i 7 § 2 stycket LAS. Vikten av skyldigheten för arbetsgivare att söka omplacera 

arbetstagare innan uppsägning kan äga rum, underströks på flera ställen i förarbetena till 

LAS.55Resonemanget i förarbetena löd att omplaceringsskyldigheten i första hand skall avse 

sysselsättning på samma arbetsplats, eller samma företagsenhet, där arbetstagare tidigare var 

sysselsatt. Det påpekades också att omplaceringen bör ligga inom ramen för anställningen. 

Skulle detta inte vara möjligt, menade utredningen att arbetstagaren bör erbjudas annan 

anställning hos arbetsgivaren. Departementschefen instämde i detta. Denne tillfogade att 

omplaceringsskyldigheten endast bör gälla arbete där arbetstagare har tillräckliga 

kvalifikationer.56 Dessutom skall nämnas att omplaceringsskyldigheten gäller när det befinns 

skäligt omplacera arbetstagare. Denne får alltså inte ha gjort sig skyldig till sådant som 

närmar sig grund för avsked. En omfattande rättspraxis har uppkommit efterhand, när det 

gäller omplaceringsskyldighet.57 En viktig bit i detta är också arbetsgivarens 

undersökningsskyldighet. Underlåter arbetsgivaren att iaktta denna, kan resultatet bli att 

arbetsgivaren inte anses ha uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.58  

 

När det gäller omplaceringsskyldighet i fall av samarbetssvårigheter, resonerades det i 

förarbetena till LAS, om att hänsyn även i sådana fall får tas till skillnaden mellan större och 

mindre företag. Precis som i fall med olovlig utevaro är möjligheterna till omplacering större i 

stora och medelstora företag. I små företag råder förstås motsatsen. Det skall också nämnas att 

omplaceringsskyldighet gäller när så är möjligt. Det vore knappast rimligt att kräva att 

arbetsgivaren skall skapa arbete för att arbetstagare skall få behålla sin anställning. Det 

påpekas vidare i förarbetena att för mindre företag och deras anställda, kan det vara av 

avgörande betydelse för framtiden, att samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare löper 

friktionsfritt. Resonemanget löd att i utpräglade småföretag kan situationer uppstå där det 

                                                 
54 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s 310-311.  
55 Se t ex prop 1973: 129 s 63 samt 120-121.  
56 Prop 1973: 129 s 121.  
57 Ett fall (bland många) är t ex AD 2004: 56.   
58 Se t ex AD 1993: 89.    
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finns fog för uppsägning, som annars inte skulle gå an i större företag. I sammanhang med 

detta påtalade departementschefen svårigheten i att bedöma vem som har störst skuld, när 

samarbetssvårigheter uppstår mellan arbetstagare sinsemellan. Kan ett sådant problem inte 

lösas genom omplacering, är det upp till arbetsgivaren att säga upp endera arbetstagaren, löd 

diskussionen.59  

 

I förarbetena nämns särskilt förhållanden då samarbetssvårigheter har uppstått, och detta 

beteende har upprepats av samme arbetstagare, trots att denne har omplacerats vid flera 

tillfällen. Vid sådana förhållanden kan det anses som att arbetsgivaren inte skäligen kan 

krävas att ytterligare omplacera arbetstagare, resonerades det i specialmotiveringen.60Det 

resonemanget har också följts i rättspraxis. Ett intressant rättsfall kan nämnas i 

sammanhanget, där samarbetssvårigheter s a s drevs till sin spets. Omplacering av den berörde 

arbetstagaren skedde flera gånger, utan att någon lösning av problemen kunde ske. 

Arbetsdomstolen fann att saklig grund för uppsägning förelåg.61  

 

3.3.2 Arbetsgivarens omplaceringsrätt 
 

När det gäller t ex samarbetssvårigheter, behöver kanske inte någon uppsägningssituation ens 

aktualiseras. Författaren tänker sig här en situation där en arbetstagare har 

samarbetssvårigheter med arbetskamrater och/eller arbetsledning. Arbetsgivaren kan då 

utnyttja sin arbetsledningsrätt och helt enkelt beordra den berörde arbetstagaren till annan 

befattning. I så fall förutsätts att det som vanligt är skäligt samt möjligt. Vad arbetsgivaren har 

att beakta är förhandlingsskyldigheten enligt 11 § eller 13 § MBL.62Skulle det visa sig att 

problemen inte löses genom omplaceringen, och arbetsgivaren finner att denne vill säga upp 

arbetstagaren i ett senare skede, kan arbetsgivaren påpeka att denne redan har sökt lösa 

problemen genom omplacering. Glavå pekar i sin bok på att det också är viktigt att 

arbetsgivaren har klargjort för arbetstagaren att alternativet till omplacering är 

uppsägning.63Intressant att notera är att Arbetsdomstolen ibland anser att arbetsgivaren skall 

utnyttja sin omplaceringsrätt, för att anses ha uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. 

 

                                                 
59 Prop 1973: 129 s 124-125.  
60 Prop 1973: 129 s 243.  
61 AD 1985: 27.  
62 Lag (1976: 580) om medbestämmande i arbetslivet.  
63 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s 311-312.  
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4. Saklig grund för uppsägning i samband med 
samarbetssvårigheter 
 

 

 

Författaren har i det föregående sökt att belysa begreppen saklig grund för uppsägning och 

samarbetssvårigheter. I detta kapitel skall resonemanget handla om när dessa båda begrepp 

slås samman till ett. Det förra kapitlet behandlade något om orsaker till samarbetssvårigheter 

och vem som skall söka lösa samarbetssvårigheter. Dessutom berördes arbetsgivarens 

omplaceringsskyldighet/omplaceringsrätt. Det kan alltså sägas att författaren har belyst sådant 

som kan föregå en faktisk uppsägningssituation. I det följande är det tänkt att diskussionen 

därför skall handla om när en uppsägningssituation föreligger.    

 

 

4.1 Tvåmånadersregeln 
 

När arbetstagares personliga förhållanden ligger till grund för uppsägning, kan flera olika 

omständigheter åberopas.64 Emellertid finns en viktig lagregel att ta hänsyn till, nämligen 7 § 

4 stycket LAS. Denna lagregel säger att arbetsgivare inte får grunda en uppsägning som är att 

hänföra till arbetstagaren personligen enbart [min kursivering] på omständigheter som ligger 

längre tillbaks i tiden än två månader före uppsägning, eller besked om uppsägning. 

Undantagsvis kan ändå arbetsgivaren grunda en uppsägning enbart på omständigheter längre 

tillbaks i tiden än två månader. Det förutsätter i så fall arbetstagarens medgivande, eller att det 

sker på dennes begäran, eller att synnerliga skäl föreligger.  

 

I förarbetena till LAS kan det resonemang som ledde fram till vad som ovan nämnts utläsas, 

även om det vid den tiden snarare handlade om enmånadsregeln.65 I departementschefens 

yttrande nämner denne att förslaget om en så kallad enmånadsregel godtogs av flertalet 

remissinstanser. Vidare instämde departementschefen i resonemanget om detta. Denne tillade 

att det föreföll naturligt att avskära arbetsgivare möjligheten att åberopa händelser långt 
                                                 
64 L. Lunning & G. Toijer, Anställningsskydd, 2006, s 325 samt 483.  
65 Prop 1973: 129, s 62.  
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tillbaka i tiden. Att, som hade föreslagits i ett remissyttrande ha ett uttryckligt förbud mot att 

åberopa omständighet äldre än ett år, ansågs av departementschefen som onödigt. Denne 

menade att händelser som ligger så pass långt tillbaka i tiden, allmänt sett, knappast kan 

förenas med nytillkomna händelser.66När det gäller den enmånadsregel som kom till uttryck i 

förarbetena, är ett förtydligande nog på sin plats här. Den nämnda regeln fick sin utformning i 

det som utmynnade i 7 § 3 stycket LAS (1974). Denna lagregel kom sedermera att ändras till 

att bli en tvåmånadersregel. Denna kom att gälla från och med 1994 i samband med att den då 

borgerliga regeringen genomförde förändringar i LAS. Efter socialdemokraternas valseger på 

hösten 1994 blev delar av LAS återställda, dock inte tvåmånadersregeln, denna gäller ännu.67  

 

Arbetsgivaren kan alltså åberopa omständigheter som har inträffat någon gång under de 

senaste två månaderna. Det skall här även återigen nämnas att det inte finns något hinder att 

också åberopa omständigheter som har uppdagats tidigare. (Vilket för övrigt är mycket vanligt 

enligt Glavå.)68 Utifrån vad som ovan sagts behöver faktiskt inte omständigheter som har 

uppkommit under tvåmånadersfristen i sig utgöra saklig grund för uppsägning. Så menar 

Glavå och hänvisar till ett fall i Arbetsdomstolen.69I det fallet (AD 1999: 13) gjorde 

arbetstagarsidan gällande att de händelser som hade inträffat inom tvåmånadersfristen var så 

obetydliga att de inte borde beaktas. Därmed skulle heller inte arbetsgivaren kunna åberopa 

kännedom om tidigare misskötsamhet, resonerade arbetstagarsidan. Det sättet att resonera höll 

inte i detta fall, AD biföll inte arbetstagarsidans yrkande.  

 

Det förtjänar också att nämnas i sammanhanget att det vid uppsägningsgrunder normalt görs 

en distinktion mellan en serie av händelser och bestående tillstånd. Vad beträffar den förra 

distinktionen avses t ex upprepad olovlig utevaro. Har samtliga dessa händelser inträffat 

tidigare än två månader före uppsägning, eller underrättelse därom, får ingen av händelserna 

åberopas. Lite annorlunda blir det när det gäller den andra distinktionen. Har 

omständigheterna karaktären av bestående tillstånd, t ex oförmåga till samarbete, kan 

arbetsgivaren åberopa förhållanden som denne har känt till mer än två månader, som en 

självständig uppsägningsgrund. Det förutsätter att förhållandena verkligen är av bestående 

natur.70Det skall också nämnas något här om, hur pass långt tillbaka i tiden liggande 

                                                 
66 Prop 1973: 129, s 125-126.  
67 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s 313.  
68 Se a. a. föregående not, s 314.  
69 Se a. a. föregående not, s 314.  
70 L. Lunning & G. Toijer, Anställningsskydd, 2006, s 488-489.  
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händelser, som arbetsgivaren kan anses åberopa. Glavå påpekar i sin bok Arbetsrätt att när det 

gäller att lägga till tidigare händelser till sådant som har skett inom tvåmånadersfristen, faller 

detta bort i allmänhet, om alltför lång tid har förflutit. När det handlar om bestående 

förhållanden har dock arbetsgivare tillåtits åberopa förhållanden åtskilliga år tillbaka i tiden 

enligt rättspraxis.71  

 
 
4.2 Arbetsgivarens bevisning 
 

Att arbetsgivaren har bevisbördan när det gäller tvist om de faktiska omständigheterna i en 

uppsägningssituation har redan berörts. Således torde det vara klokt av arbetsgivaren att söka 

samla erforderliga bevis, så snart problem med personal överhuvudtaget uppstår. Vad mera är, 

det synes vara nödvändigt även om en tvist aldrig ens blir aktuell. Det kan vara så att 

arbetstagare som har blivit uppsagd helt enkelt vill ha reda på alla omständigheter som ligger 

till grund för uppsägningen. Arbetstagaren har då lagstadgad rätt till detta, enligt 9 § LAS. 

Författaren tänker sig här att kort redogöra för vad detta innebär mer konkret.  

 

Först kanske det skall nämnas att samarbetssvårigheter överhuvudtaget kan vara svårt att 

bevisa. Vad som fordras av arbetsgivaren är noggrannhet. Med detta avses att denne har att 

omsorgsfullt dokumentera i princip allt som har att göra med den händelse eller de händelser 

som anses utgöra samarbetssvårigheter. Där bör redogöras för relevanta tidpunkter, dessutom 

för hur händelsen/händelserna har ägt rum. Kanske bör konsekvenserna av vad som har hänt 

också redogöras. Det kan också nämnas att det oftast är nödvändigt att ha möjlighet att 

åberopa muntlig bevisning. Det betyder att det kan finnas anledning att intervjua annan 

personal, än just den personal där samarbetsproblemen ligger. Det är viktigt, som Anita 

Pasma nämner i sin uppsats, att vara medveten om att det måste finnas substans i en 

arbetsgivares påstående om t ex samarbetssvårigheter. Det räcker således inte med att hänvisa 

rent allmänt till samarbetssvårigheter.72  

 

 

 

 
                                                 
71 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s 317-318.  
72 A. Pasma, 2004 ”Uppsägning på grund av personliga skäl vid samarbetssvårigheter”.   
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4.3 Formkrav m m vid uppsägning 
 

Kanske kan det vara på sin plats att nämna något om de formkrav och dylikt som finns i en 

uppsägningssituation grundad på personliga förhållanden. Dessa kan nämligen ha en viss 

betydelse.  

 

I första hand skall arbetsgivaren beakta den varsel- och överläggningsskyldighet, som regleras 

av 30 § LAS. Såväl arbetstagaren som dennes arbetstagarorganisation (om arbetstagaren är 

medlem) skall underrättas om att uppsägning kommer att ske. Arbetsgivaren skall på begäran 

överlägga med motparten. Nämnas kan att 30 § LAS egentligen är en ordningsföreskrift. Det 

betyder att om arbetsgivare t ex missar att varsla arbetstagarorganisation, kvarstår ändå verkan 

av uppsägningen. Nackdelen för arbetsgivaren består i så fall av att denne drar på sig en 

skyldighet att betala allmänt skadestånd.73  

 

Arbetsgivaren uppmärksammar därefter lämpligen 8 § LAS. I första stycket anges där att 

uppsägning skall vara skriftlig, detta får dock ses som en ordningsföreskrift. Uppsägning från 

arbetsgivares sida kan lika gärna vara muntlig, rättsverkan av uppsägningen kvarstår. Risken 

att behöva utbetala allmänt skadestånd finns emellertid för arbetsgivaren vid underlåtenhet att 

lämna uppsägningsbesked i skriftlig form.74När det handlar om statligt anställd arbetstagare 

måste arbetsgivaren iaktta 9 § LOA75, som säger att uppsägning är ogiltig om den inte lämnas 

i skriftlig form. I 8 § LAS andra stycket regleras arbetsgivarens skyldighet att skriftligt lämna 

s k fullföljdshänvisning. Det betyder att arbetsgivaren meddelar arbetstagaren vad som gäller 

om arbetstagaren t ex anser att uppsägningen skulle vara ogiltig. Vad det rör sig om här är att 

det inte skall räcka för arbetsgivaren att bara hänvisa till 40-42 § § LAS. Arbetstagaren skall 

verkligen ha klart för sig vad denne har för möjligheter.  

 

Därefter bör arbetsgivaren iaktta 9 § LAS, som säger att arbetsgivare är skyldig att skriftligen 

uppge de omständigheter som ligger till grund för uppsägningen, om arbetstagare så begär.  I 

och för sig kan detta redan ha skett i samband med beskedet om uppsägning. Emellertid kan 

det finnas skäl till att arbetstagare inte vill att orsakerna till uppsägningen lämnas i samband 

                                                 
73 L. Lunning & G. Toijer, Anställningsskydd, 2006, s 665.  
74 Se a. a. föregående not, s 498.  
75 Lag (1994: 260) om offentlig anställning.  
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med uppsägningsbeskedet, i alla fall om beskedet är skriftligt. Orsakerna till uppsägningen 

kan ju kanske vara till nackdel för arbetstagaren i framtiden.76  

 

Arbetsgivaren har därefter att beakta 10 § LAS som beskriver hur uppsägning skall meddelas 

arbetstagare, samt när uppsägning anses ha ägt rum rättsligt sett. Denna paragraf har 

karaktären av ordningsföreskrift. Om t ex uppsägningsbeskedet överlämnas på fel sätt har det 

ändå rättsverkan, enligt andra stycket i nämnda paragraf.77   

 

Slutligen skall nämnas något om anställningsintyg och tjänstgörings- eller arbetsbetyg. 

Ingen skyldighet finns för arbetsgivare att lämna ut dylikt vid anställnings upphörande enligt 

vanlig svensk anställningsskyddslagstiftning. (Den enda svenska lagregel som föreskriver det 

är 14 § i lagen om arbetstid m m i hushållsarbete78, enligt Glavå.)79 Däremot kan det finnas 

regler i kollektivavtal som föreskriver det ovan nämnda. Det får också anses som god kutym 

av arbetsgivare att denne lämnar ut anställningsintyg eller liknande.   

 

 

4.4 Rättspraxis 
 

Resten av detta kapitel skall ägnas åt ett rättsfall från Arbetsdomstolen. Författarens syfte är 

att söka belysa något om AD: s resonemang kring saklig grund för uppsägning i samband med 

samarbetssvårigheter.  

 

AD 1986: 95. I detta mål hade domstolen att söka reda ut om saklig grund för uppsägning 

av två arbetstagare förelåg. Målet handlade om samarbetssvårigheter, men också illojalt 

handlande gentemot arbetsgivare.  
 

Parterna: Hotell - och Restauranganställdas Förbund (förbundet) mot Hotell - och 

Restaurangarbetsgivarföreningen och Nya Stadt i Karlshamn AB (bolaget).  

 

                                                 
76 L. Lunning & G. Toijer, Anställningsskydd, 2006, s 505-506.  
77 Se a. a. föregående not, s 510.  
78 Lag (1970: 943) om arbetstid m m i husligt arbete.  
79 M. Glavå, Arbetsrätt, 2001, s 368.  
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Parternas yrkanden: Förbundet yrkade på ogiltigförklaring av de båda uppsägningarna samt 

allmänt skadestånd jämte ränta till var och en av de båda arbetstagarna. Bolaget bestred 

förbundets talan. Båda parter yrkade på ersättning för rättegångskostnader.  

 

Bakgrund: Bolaget hade sedan 1977 drivit Stadshotellet i Karlshamn. De båda arbetstagarna, 

SC och LB, hade varit anställda sedan bolaget övertog driften av rörelsen 1977. I december 

1985 sades SC och LB upp p g a personliga förhållanden.  

 

Parternas talan: Bolaget övertog driften av Stadshotellet när detta i det närmaste var 

konkursmässigt. Ägarna satsade då mycket på att fräscha upp rörelsen. Vidare sökte de att 

förändra andan hos personalen till att bli mer positiv och serviceinriktad. Med detta lyckades 

också ägarna bra, dessvärre lyckades det inte att inpränta en bättre anda hos SC och LB. 

Redan här uppstod samarbetsproblem mellan de båda arbetstagarna och ledningen. SC och LB 

ställde sig avvisande till de mesta förändringar, de uppvisade överhuvudtaget en ovillig och 

passiv attityd. Vidare var de motsträviga och motvilliga till ledningens instruktioner. Dessa 

nonchalerades t o m i vissa fall. (Här åberopade bolaget en hel rad oegentligheter som de båda 

arbetstagarna hade sysslat med, bl a att sova under tjänstgöringstid.) Trots att ledningen 

påpekade dessa oegentligheter för SC och LB rättade de sig inte efter detta. I samband med 

senare rationaliseringsåtgärder, där bl a SC och LB riskerade att sägas upp p g a arbetsbrist, 

hotade dessa med att anmäla bolaget till länsstyrelsen. Så blev det också, anmälan innehöll 

flera allvarliga beskyllningar, bl a påstådd misskötsamhet med utskänkning av alkohol. De 

mesta beskyllningarna var emellertid sanningslösa, syftet var uppenbarligen att söka skada 

bolaget av ren hämndlystnad. Vidare handlade LB illojalt mot bolaget i samband med en 

inspektion som gjordes av hälso- och miljöskyddsnämnden.  

 

Förbundet bemötte bolagets påstående genom att påpeka att de påstådda oegentligheterna i 

och för sig hade ägt rum, men att dessa inte alls hade varit av så allvarlig art som bolaget 

hävdade. Detsamma kan sägas om samarbetssvårigheterna. Avsikten med den anmälan som 

skedde var att få en utredning till stånd, i syfte att förbättra förhållandena vid hotellet. SC och 

LB hade ingen som helst avsikt att handla illojalt mot bolaget eller att söka skada detta. Inget 

hämndmotiv fanns heller eftersom inga uppsägningar vid den tiden hade ägt rum.  

 

Domskäl: Efter att ha hört de båda arbetstagarna samt bolagets direktör under 

sanningsförsäkran fann domstolen att det utifrån detta inte fanns underlag att bedöma vad som 
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egentligen hade skett i de olika enskildheter som hade utspelats mellan bolaget och de båda 

arbetstagarna. Detta befanns i och för sig inte nödvändigt. Det ansågs som tillräckligt att 

konstatera att motsättningar otvivelaktigt hade rått, detta var parterna också överens om.  

Hursomhelst fann domstolen det utrett att de flesta av de oegentligheter som lades SC och LB 

till last faktiskt hade ägt rum. Visserligen ansågs var och en händelse, isolerad för sig, 

knappast som särskilt allvarliga förseelser. Emellertid kunde inte förseelserna anses vara 

försvarbara. Dessa vittnade snarare om en självsvåldighet och nonchalans av det mer 

anmärkningsvärda slaget gentemot arbetsgivaren, resonerade domstolen.  

 

Vad som kunde ses som allvarligare anmärkningar mot SC och LB i fallet var bl a enligt 

domstolen dessas (av bolaget påstådda hot om) anmälan till myndighet. Domstolen fann att 

utgångspunkten måste vara den att det inte skall finnas något avgörande hinder för 

arbetstagare att påtala missförhållanden hos arbetsgivare hos behörig myndighet. Emellertid 

kan en sådan anmälan ske på sådant sätt att arbetstagaren åsidosätter den lojalitet som denne 

har att visa arbetsgivaren. Det kan i sin tur leda till att förutsättningarna för ett fortsatt 

samarbete i anställningsförhållandet rubbas, löd domstolens resonemang. Vidare pekade 

domstolen på att graden av missförhållanden på arbetsplatsen skall beaktas. Ju högre grad av 

sådana, desto mera frihet för arbetstagaren att agera utan hänsyn till sin lojalitetsplikt.  

Domstolen tillade att avsevärd vikt måste läggas vid frågan om arbetstagare har sökt att rätta 

till missförhållandena genom direkt kontakt med arbetsgivaren, innan anmälan till myndighet 

sker. Särskilt viktigt är detta när arbetsgivarens verksamhet är beroende av tillstånd från 

myndighet löd resonemanget.  

 

Utredningen gav vid handen att SC och LB sedan en längre tid måste ha känt till de 

missförhållanden som anmäldes. Dock hade de inte sökt att komma tillrätta med dessa 

missförhållanden genom direkt kontakt med arbetsgivare. Inte heller hade de sökt att rådgöra 

med andra arbetstagare, vilket domstolen ansåg hade varit naturligt. Domstolen fann det 

tydligt att det huvudsakliga syftet med de båda arbetstagarnas anmälan var att söka skapa 

svårigheter för bolaget. Detta sågs som ett allvarligt åsidosättande av lojalitetsplikten. När det 

gällde LB: s, av bolaget påstådda illojalitet vid inspektionen, kunde inte detta styrkas. 

Domstolen fann med hänsyn tagen till de samlade omständigheterna i målet att 

uppsägningarna av SC och LB var sakligt grundade. Förbundets talan bifölls ej. Tilläggas 

skall att två ledamöter var skiljaktiga.  
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5 Individers syn på begreppet saklig grund för 
uppsägning i samband med samarbets -
svårigheter 
 

 

 

5.1 Inledning/bakgrund 
 

Författaren ämnar i detta kapitel återge något av det PM som denne skrev under kursen 

”Arbetsrätten i tillämpning”, under vårterminen 2006.80 Syftet med detta PM var att söka 

klarlägga något om såväl individers som samhällets syn på begreppet saklig grund för 

uppsägning i samband med samarbetssvårigheter. Det kan alltså sägas att det nämnda 

begreppet belystes utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv.  

 

Sett utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv kanske det ligger nära till hands att börja 

fundera på om det finns något som utgör ett problem i detta med saklig grund för uppsägning 

och samarbetssvårigheter. Svaret kan kanske bli ja eller nej, beroende på vem som får frågan. 

Å ena sidan kan det finnas de som säger att anställningsskyddet (LAS i detta fall) är alltför 

långtgående. Negativa konsekvenser för företag, individer och samhälle i övrigt skulle kunna 

bli en följd. Å andra sidan kan det finnas de som säger att följden av ett långtgående 

anställningsskydd enbart är positivt för alla aktörer. Författaren tänkte sig att det kunde vara 

intressant att försöka klarlägga något om hur det ligger till med vad som nu har sagts.  

 

Ämnet för PM: et knöts an till en sociologisk teori, nämligen Jürgen Habermas tankar om en 

kommunikativ livsvärld och en instrumentell systemvärld. Tanken med detta var att individers 

syn på ämnet knyts samman med livsvärldens, samhällets syn knyts samman med 

systemvärldens. Utifrån detta kan det kanske utrönas om livsvärldens syn stämmer överens 

med systemvärldens syn på ämnet.  Insamlande av data till PM: et skedde i form av 

strukturerade samtalsintervjuer samt textanalys. Den senare utgjordes av lagstiftning jämförd 

med rättspraxis. Därefter jämfördes resultaten från textanalysen med resultaten från 

intervjuerna.  

                                                 
80 Lunds Universitet, vt 2006, kursen HAR 127. PM – Ingvar Andersson.  
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5.2 Intervjufrågor 

 

Intervjuerna i PM: et inleddes med att konstatera några bakgrundsfakta om intervjupersonerna 

(hädanefter benämnd IP). Dessa fakta utgjordes av kön, ålder, typ av sektor där IP är 

yrkesverksam, befattning, utbildning samt anställningstid.  

 

Därefter följde själva huvudfrågorna. Dessa är:  

 

1. Är IP bekant med begreppet saklig grund för uppsägning enligt 7 § LAS?  

2. Vad är saklig grund för IP?  

3. Hur skulle IP vilja se en ändring på begreppet saklig grund?  

4. Ämnesfrågan har diskuterats i bl a media. Har IP uppmärksammat detta?  

5. Vad är samarbetssvårigheter för IP?  

6. Vad är IP: s syn på ämnesfrågan?  

7. Hur skulle IP vilja se en ändring på ämnesfrågan?  

8. Har IP haft att göra med ämnesfrågan i sin befattning? I så fall, hur upplevde IP detta?  

9. Om IP har haft med ämnesfrågan att göra i sin befattning, ledde detta då till en ändrad 

uppfattning om ämnesfrågan? I så fall, på vad sätt?  

Nämnas skall att IP är sex till antalet, tre från arbetsgivarsidan och tre från arbetstagarsidan.  
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5.3 Redovisning av data 

 

Resultat från samtalsintervjuerna. 

 

Intervjuperson A. 

Bakgrundsfakta: Man, 45-50 år. Arbetar inom privat sektor (tillverkning). Befattning som VD 

och produktionsansvarig samt personalansvarig. Innehar utbildning i form av 9-årig 

grundskola samt diverse kurser i bl a arbetsmiljö, förhandling och ekonomi. Har varit anställd 

i 32 år.  

 

Huvudfrågor: IP är införstådd med begreppet saklig grund. Saklig grund innebär stöld, 

misskötsamhet (som även kan innefatta att arbetstagare inte passar in i gruppen) samt att 

arbetstagare inte följer regler. IP anser att saklig grund innebär en alldeles för tung bevisbörda 

för arbetsgivaren. Har också uppmärksammat debatt kring ämnet. Samarbetssvårigheter 

innebär att arbetstagare är svåranpassad, det är viktigt att arbetstagare måste kunna samarbeta. 

Om privata motsättningar finns får inte detta påverka arbetet. Vidare tycker IP att 

omplaceringsskyldigheten för arbetsgivaren är alltför långtgående. IP skulle gärna se en 

ändring på ämnesfrågan såtillvida att bevisbördan för arbetsgivaren är alltför stor, ja rentav 

löjlig. Det är nödvändigt att det blir lättare att säga upp arbetstagare, annars kommer det i ett 

längre perspektiv att uppstå enorma bekymmer för allt företagande. IP har haft att göra med 

ämnesfrågan i sin befattning och upplevde det som negativt att behöva lägga så mycket tid på 

sådant. Det vore enligt IP mycket bättre och trevligare att lägga ner arbete och resurser på att 

belöna de arbetstagare som sköter sig. Synen på ämnesfrågan ändrade sig inte efter att ha haft 

att göra med denna i sin befattning.   

 

Intervjuperson B.  

Bakgrundsfakta: Man, 45-50 år. Arbetar inom privat sektor (tillverkning). Befattning som 

maskinoperatör samt montör. Dessutom som fackligt ombud, huvudskyddsombud och 

kontaktombud. Tidigare utbildning är 1-årig skogsbruksskola samt olika fackliga kurser som 

ex vis skyddsombudskurs. Har varit anställd i 11 år.  

 

Huvudfrågor: IP är bekant med begreppet saklig grund. Saklig grund för uppsägning innebär 

uppenbar misskötsamhet, illojalitet mot kollegor och/eller företaget. Vidare att inte hålla tider, 
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samt sådant som alkoholmissbruk. IP tycker att begreppet saklig grund i huvudsak är bra, 

mycket kan säkert lösas med omplacering om det skulle behövas. Har även uppmärksammat 

debatt kring ämnesfrågan. Enligt IP: s syn innebär samarbetssvårigheter misskötsamhet, 

kanske på grund av bristande personkemi. Dessutom kan samarbetssvårigheter uppstå på 

grund av könsrelaterade problem. IP anser att arbetet skall skötas, viktigt är att hålla tider. Om 

detta missköts så skulle det kunna vara skäl för uppsägning. Som svar på frågan om hur IP 

skulle vilja se en ändring på ämnesfrågan, säger denne att saklig grund möjligen är något för 

långtgående idag. IP har i viss mån haft att göra med ämnesfrågan i sin befattning vilket 

upplevdes som något frustrerande. Dock inte i så hög grad att det föranledde ändring på 

uppfattningen i ämnesfrågan.   

 

Intervjuperson C.  

Bakgrundsfakta: Man, 60-65 år. Arbetar inom privat sektor (tillverkning). Befattning som VD 

och administratör i företaget, dessutom arbetsledare. Har som utbildning 7-årig grundskola. 

Har arbetat i företaget i 28 år.  

 

Huvudfrågor: IP känner till begreppet saklig grund i någon mån. Saklig grund är i första hand 

arbetsbrist, men också t ex misskötsamhet eller alkoholism. IP anser att saklig grund skall 

omfatta illojal konkurrens, detta borde vara saklig grund för avsked, ”på stående fot”. IP har 

uppmärksammat debatt kring ämnet i någon mån. Samarbetssvårigheter innebär att 

arbetstagare visar misskötsamhet, illojalitet samt olovlig frånvaro. På frågan om hur IP vill se 

en ändring på ämnesfrågan svarar denne att det måste bli lättare att säga upp personal som 

uppvisar samarbetssvårigheter. Det är nödvändigt för att överhuvudtaget kunna ha anställda. 

Begreppet saklig grund skall inte behöva hårdras, det måste mjukas upp. IP har haft med 

ämnesfrågan att göra i sin verksamhet. Den uppfattning som IP har om saklig grund för 

uppsägning i samband med samarbetssvårigheter har denne alltid haft.  

 

Intervjuperson D.  

Bakgrundsfakta: Man, 50-55 år. Arbetar inom privat sektor (tillverkning). Befattning som 

montör samt fackligt ombud. Utbildning 7-årig grundskola samt några fackliga kurser. Har 

varit anställd i 32 år, har verkat som fackligt ombud i 4 år.  

 

Huvudfrågor: IP är bekant med begreppet saklig grund, anser vidare att det skall vara starka 

skäl för uppsägning. Dock poängteras att arbetstagare också har ett ansvar mot arbetsgivaren. 
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IP menar att begreppet saklig grund nog borde mjukas upp för att stimulera företagandet, men 

det måste finnas rim och reson med i det hela. IP har uppmärksammat debatt kring 

ämnesfrågan, både i media och på arbetsplatser. Samarbetssvårigheter innebär att arbetstagare 

uppvisar arbetsovilja, att arbetstagare har svårt för att smälta in bland arbetskamrater p g a att 

denne sätter sig på tvären. Vidare anser IP att det borde vara lättare för arbetsgivare att säga 

upp arbetstagare. Det förutsätter att arbetsgivaren har fullgjort sina skyldigheter inom rimliga 

gränser. IP har haft med ämnesfrågan att göra i sin befattning som fackligt ombud, bl a när 

arbetstagare har uppvisat återkommande prov på misskötsamhet. Det upplevdes som mycket 

frustrerande. Att vara tvungen att förhandla för en medlem som har misskött sig gjorde att IP 

fick insikt om ämnesfrågan och dess problem.   

 

 Intervjuperson E.

Bakgrundsfakta: Man, 55-60 år. Arbetar inom privat sektor (vård). Befattning som delägare i 

företaget (sjukhem), biträdande verksamhetschef samt sjuksköterska. Är utbildad till 

sjuksköterska samt till arbetsledare. Var med och startade företaget 2001, har också varit 

anställd sedan dess, alltså i 5 år.  

 

Huvudfrågor: IP är väl införstådd med begreppet saklig grund, anser att saklig grund utgörs 

av t ex illojalitet, stöld, återkommande missbruksproblem. Dessutom att arbetstagare inte 

följer uppgjorda rutiner. IP vill helst se en ändring av begreppet saklig grund såtillvida att hela 

förfarandet vid uppsägning skulle vara enklare. T ex skulle 2-3 varningar räcka för 

uppsägning, i alla fall om bevis finns på att arbetstagare har misskött sig. IP menar också att 

det måste finnas någon gräns för arbetsgivares bevisbörda, denna är idag alldeles för tung. IP 

har uppmärksammat debatt kring ämnet tidigare. Samarbetssvårigheter betyder illojalitet, 

arbetsovilja, att arbetstagare ej följer uppgjorda rutiner samt elakhet o s v mot arbetskamrater. 

Enligt IP borde det bli lättare att säga upp arbetstagare i samband med samarbetssvårigheter. 

IP har också haft att göra med ämnesfrågan i sin befattning och upplevde det som mycket 

frustrerande. Även i tidigare befattningar har denne haft att göra med ämnet. Dock var det 

först i samband med nuvarande befattning som det upplevdes som så pass svårt.  

 

Intervjuperson F. 

Bakgrundsfakta: Kvinna, 25-30 år. Arbetar inom privat sektor (vård). Befattning som skötare, 

har förtroendeuppdrag som fackligt ombud samt skyddsombud. Är utbildad till 

undersköterska, har dessutom genomgått en rad fackliga kurser. Har varit anställd i 8 år. 
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Huvudfrågor: IP säger sig känna till begreppet saklig grund någorlunda. Detta begrepp skall 

tolkas bokstavligt (saklig grund skall vara just precis saklig). Ingen ändring av begreppet är 

heller nödvändigt, det skall tolkas snävt, annars kan finnas risk att arbetsgivare säger upp 

arbetstagare godtyckligt. IP säger sig inte i någon större omfattning ha uppmärksammat någon 

debatt om ämnesfrågan. Samarbetssvårigheter innebär t ex att en person har svårt att arbeta i 

grupp. Begreppet kan också innebära att någon i allt för hög grad trotsar chefen, eller i allt för 

hög omfattning hävdar sina egna åsikter. IP påpekar att det inom vården är särskilt viktigt att 

instruktioner följs. Om en anställd inte gör det, kan det ses som allvarliga 

samarbetssvårigheter. Vidare menar IP att den omplaceringsskyldighet som arbetsgivaren har 

är viktig, den skall gälla i första hand. Följs inte detta skulle det kunna leda till att arbetstagare 

i onödan s a s slås ut. IP har haft att göra med ämnet i sin befattning vid ett tillfälle och 

företrädde då i egenskap av skyddsombud en oorganiserad arbetstagare. Detta upplevdes av IP 

som krångligt och omständligt, arbetstagaren var nämligen erkänt svår att ha att göra med. 

Situationen ändrade emellertid inte IP: s uppfattning i sak vad gäller ämnesfrågan.  

 

När det gäller de resultat från textanalysen som presenterades i det nämnda PM: et, ämnar 

författaren inte gå in på dessa här. Skälet till det är att författaren anser det vara lämpligare att 

nämna något om det under nästa kapitel. Där kommer också en sammanfattning från 

ovanstående samtalsintervjuer att presenteras. I samband med detta kommer också en slutsats 

av denna uppsats i sin helhet att äga rum.  
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6 Sammanfattning, analys och slutsats 
 

 

 

 

Författaren har i det föregående sökt att belysa vad som kan tänkas gälla när det handlar om 

saklig grund för uppsägning i samband med samarbetssvårigheter. Det kan med fog påstås att 

det är en hel del runt om detta att fundera över, inte minst för arbetsgivare som vill säga upp 

arbetstagare. Författaren ämnar i detta kapitel söka sammanfatta något i de olika begreppen 

och frågeställningarna som tidigare i uppsatsen har varit föremål för diskussion. Något av 

författarens egna tankar och reflektioner kring detta kommer också att återges.    

 

Om ämnet och samhällets värderingar: Som redan har nämnts i andra kapitlet, fanns tidigt en 

önskan i samhället att arbetsgivarens fria uppsägningsrätt skulle begränsas. Så skedde också, 

till en början bara inom vissa delar av arbetsmarknaden men sedermera till en allt större del av 

denna. Samhällets syn på arbetsgivarens fria uppsägningsrätt kom att bli att den gällande 

uppsägningsrätten var att anse som föråldrad. Förmodligen kan detta ses mot bakgrund av de 

strömningar som rådde i samhället i slutet på 1960-talet till början på 1970-talet. Så 

småningom ansågs tiden vara mogen att ta steget fullt ut och söka lagstifta om ett allmänt 

anställningsskydd.  

 

Om ämnet och lagförarbeten/lagregler: Utifrån samhällets önskan om ett allmänt 

anställningsskydd utreddes möjligheten till att åstadkomma ett sådant. Utredningen ledde till 

en proposition om förslag till lag om anställningsskydd. I denna proposition diskuterades 

ämnet flitigt, i synnerhet begreppet saklig grund för uppsägning, men också begreppet 

samarbetssvårigheter. Propositionen gav vid handen att samarbetssvårigheter i och för sig kan 

utgöra saklig grund för uppsägning. Dock påpekades att arbetsgivaren har ett långtgående 

ansvar att i första hand söka andra lösningar. Uppsägning skulle vara (och är) att anse som 

den yttersta åtgärden efter att alla andra möjligheter har uttömts. Diskussionen kring detta 

utmynnade i LAS, närmare bestämt den lagens 7 §.  

  

Något som författaren har observerat och som denne finner anmärkningsvärt är de fall där 

arbetstagare sinsemellan har samarbetssvårigheter. Där gäller för arbetsgivaren att denne kan 
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omplacera, eller som sista utväg säga upp, vilken som helst av de arbetstagare som 

sinsemellan har samarbetssvårigheter. Turordningsregler gäller heller inte i ett sådant fall, 

vilket också får ses som anmärkningsvärt enligt författaren. Resonemanget i lagförarbetena 

löd att det kan vara svårt eller t o m omöjligt att avgöra vem som bär största skulden i en 

situation som den ovan beskrivna. Enligt författarens syn på saken borde detta inte utgöra en 

större svårighet än om samarbetssvårigheterna gäller förhållandet mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. Emellertid kan det vara så att det ansågs att ett tillräckligt stort ansvar redan 

hade lagts på arbetsgivaren i de förslag som lagförarbetena utgör. Vad som nu senast har sagts 

är dock ren spekulation från författarens sida, denne har inte hittat några fakta som stödjer 

tanken.   

 

Om ämnet och rättspraxis: När det gäller den rättspraxis som genom åren har utbildats i fråga 

om ämnet, kan det sägas att denna har blivit tämligen omfattande. Det kan nämnas att de 

rättsfall som berör enbart samarbetssvårigheter som orsak till uppsägning kanske utgör en 

mindre del. Dock kan det konstateras att samarbetssvårigheter tillsammans med andra orsaker 

är vanligt förekommande. Här vill författaren passa på att inflika något om textanalysen i det 

PM som behandlades i förra kapitlet, och som där utelämnades. Den nämnda textanalysen 

gjordes för att söka ge svar på en fråga som lyder: hur stämmer rättspraxis överens med 

lagstiftning, och framförallt då med lagstiftarens intentioner? (Eller kanske rättare sagt, hur 

väl sammansvetsad är den instrumentella systemvärlden, enligt den sociologiska teori som 

berördes i förra kapitlet?) Jo, det verkar råda en stor överensstämmelse där, vilket framgår vid 

studier av rättsfall från AD. Uppenbarligen är det skick och bruk hos Arbetsdomstolen att 

undersöka lagstiftarens intentioner, samt att följa dessa. Detta förfarande är också i linje med 

vad som kan förväntas av domstolen, eftersom 7 § LAS är en generalklausul.  

 

Om allmänhetens (individers) syn på ämnet: Hur ser den allmänna synen på ämnet, t ex på 

arbetsplatser ut? Ja, författaren kan hänvisa till sina personliga erfarenheter på området. Dessa 

har i någon mån beskrivits tidigare i uppsatsens första kapitel. Det finns alltså inte anledning 

att nämna mer om det här. Vad som kan vara av större intresse att titta närmare på här är 

istället den sammanfattning (som tidigare har gjorts) av de samtalsintervjuer som 

presenterades i förra kapitlet.  

 

Intervjuerna gav vid handen att det till viss del rådde delade meningar om synen på ämnet. De 

intervjupersoner som representerade arbetsgivarsidan hade en del gemensamma synpunkter. 
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Bland annat ansågs det att det borde vara lättare att säga upp arbetstagare när det är påkallat. 

Bevisbördan ansågs alltför betungande, likaså omplaceringsskyldigheten. Intervjupersonerna 

från arbetstagarsidan hade som gemensam uppfattning att begreppet saklig grund i huvudsak 

fungerade bra. Det samma ansågs när det gäller omplaceringsskyldigheten. Det skall dock 

nämnas att två intervjupersoner var av den uppfattningen att saklig grund-begreppet borde 

”mjukas upp”. Det ansågs behövligt för att stimulera företagandet. Föga överraskande kanske, 

rådde en viss skillnad mellan arbetstagarsidans syn och arbetsgivarsidans syn på ämnet. Dock 

fanns där också gemensamma synpunkter. Således befanns den kommunikativa livsvärlden 

till viss del vara sammanfogad.  

 

Hur stämde då den instrumentella systemvärlden överens med den kommunikativa 

livsvärlden, enligt tidigare nämnd teori? Ja, åtminstone förelåg en viss divergens. Alltså 

sammanföll inte individers syn på ämnet helt med samhällets syn i den av författaren gjorda 

fältundersökningen. Visserligen var intervjupersonerna alltför få till antalet för att ge en helt 

rättvisande bild av individers syn på ämnet, men intervjusvaren kan kanske ändå vara 

tankeväckande. Hur skulle t ex resultatet av intervjusvaren se ut om en undersökning i stor 

skala genomfördes?  Om det i så fall befanns att en tillräckligt stor skillnad förelåg mellan 

systemvärldens syn och livsvärldens syn på ämnet, skulle det då kunna leda till en översyn av 

begreppet saklig grund för uppsägning? Skulle det i sin tur leda till en uppluckring av 

anställningsskyddet?  Att det finns en önskan om en sådan uppluckring, inte minst från 

arbetsgivarhåll, råder det väl knappast någon tvekan om. Det framgår i media, bl a i 

tidningsartiklar.81  

 

 

Analys och slutsats 
 

Författaren nämnde i inledningen att en av orsakerna till att denne finner ämnet för uppsatsen 

intressant är hur rättspraxis från AD ter sig. (Och inte minst att det kan vara viktigt att känna 

till.) Det blir därför AD: s rättspraxis som här får bli föremål för analys och slutsats. Vid 

studier av nämnda rättspraxis kan det falla sig naturligt att vissa frågor dyker upp, så har 

också skett i fallet med denna uppsats.  

 

                                                 
81 Se t e x artikel i SvD näringsliv 2006-09-14. Cecilia Axelsson. Skifte hoppet i Vinsta. 
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Hurdan är AD: s rättspraxis, för släpphänt eller för sträng? Att en eller annan kan tycka 

att rättspraxis från AD är för släpphänt är möjligt. Dock är det mera troligt att domstolens 

praxis av vissa anses vara för sträng. Författaren tänker här framförallt på arbetsgivarsidans 

eventuella åsikt.  Författaren anser emellertid att svaret blir varken eller, enligt denne är AD: s 

bedömningar sakliga och korrekta. Som motivation till det påståendet får författaren peka på 

vad denne tidigare har redogjort för. Denne tänker då på att det framgår att AD söker sina svar 

på bedömningsfrågor utifrån lagförarbeten och rättspraxis. Lagförarbetena i sin tur pekar på 

att det skall råda en viss stränghet i bedömningen av saklig grund-frågor. Det är hela 

grundidén med begreppet saklig grund för uppsägning. Om det för någon förefaller som om 

rättspraxis från AD är för sträng, är det s a s inte domstolens fel. Det torde i så fall vara i 

lagförarbeten/lagar som ”felet” ligger.  

 

Hur påverkar rättspraxis från AD arbetsplatsen? En fråga som kanske inte är lätt att 

besvara. Hursomhelst, författaren tänker sig att vad beträffar arbetstagare kan dessa kanske 

finna en viss trygghet i sin anställning. Det är ju trots allt så att praxis pekar på att uppsägning 

inte är utlämnad åt arbetsgivarens godtycke, helt i enlighet med lagstiftarens intentioner. Det 

är å ena sidan positivt, å andra sidan finns också något negativt i detta. Författaren tänker på 

när arbetstagare är s a s ”alltför väl medveten” om var gränserna går. Vet arbetstagare om 

omfattningen av arbetsgivares skyldigheter, t ex bevisbördan, kan det leda till att arbetstagare 

missbrukar situationen. Det kan exempelvis bli så att arbetstagare ”maskar”, med sämre 

produktivitet som följd. Ett sådant beteende är knappast vad arbetsgivare önskar av sina 

medarbetare. Därför kan AD: s praxis kanske framstå som något som är negativt för 

arbetsgivare med tanke på dennes verksamhet.   

 

Syftet med uppsatsen har varit att söka klarlägga vad som gäller vid saklig grund för 

uppsägning i samband med samarbetssvårigheter. Det kan nämnas i sammanhanget att det 

synes författaren som att detta är mer vidsträckt än vad denne trodde från början. Författaren 

hoppas emellertid att denne har lyckats någorlunda med syftet, och önskar med detta avsluta 

denna uppsats.  

 

Lund den 4 oktober 2006 

 

Ingvar Andersson 
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AD 1986: 95                              AD 1990: 115                              AD 1991: 118 

AD 1993: 89                              AD 1996: 82                                AD 1999: 13 

AD 1999: 26                              AD 1999: 147                              AD 2001: 3 

AD 2003: 50                              AD 2003: 70                                AD 2004: 56 
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Övriga källor 

 

Internet 
 

http://www.biblioteket.ehl.lu.se/olle/papers/0000463.pdf . (Uppsats av Larsson, Lisa, 2005.) 

http://www.publ.ltu.se/1404-5508/2004/210/LTU-SHU-EX-04210-SE.pdf. (Uppsats av 

Pasma, Anita, 2004.)    

http://www.nyhetsportalen.se/060906. (Artikel i Aftonbladet 051116.)  

https://www2.infotorg.se/rb/MainServlet/060927. (Rättsfall i arbetsdomstolen, AD 1986: 95.)  

 

 

Opublicerat material 
 

Andersson, Ingvar, 2006. Kursen HAR 127. PM – ”En syn på begreppet saklig grund för 

uppsägning i samband med samarbetssvårigheter”. Lunds Universitet, vt 2006.  
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