
 

 

 

 

 

Bristande arbetsprestation som 

grund för uppsägning 

 

 

  

  

HARH16 Handelsrätt: Kandidatuppsats – arbetsrätt 
HT2016 
15HP 

 
Handledare 

Annamaria Westregård 
 

Examinator 
Andreas Inghammar 

 

 

 

Fanny Westenius 
Olivia Bruzelius  
  



Innehåll 
1. Inledning ............................................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeställningar ......................................................................................................... 2 

1.3 Metod ........................................................................................................................................... 2 

1.4 Avgränsningar............................................................................................................................. 5 

1.5 Disposition ................................................................................................................................... 6 

 

2. Begrepp ............................................................................................................................................. 6 

2.1 Bristande arbetsprestation ........................................................................................................ 6 

2.2 Saklig grund ................................................................................................................................ 7 

2.3 Bevisbörda .................................................................................................................................. 9 

 

3. Förhållanden som påverkar bedömningen av den bristande arbetsprestationen ................ 10 

3.1 Arbetsinsats .............................................................................................................................. 10 

3.2 Den bristande arbetsprestationen i jämförelse med en normal arbetsprestation .......... 12 

3.3 Tillfällig eller bestående bristande arbetsprestation ........................................................... 14 

 

4. Skyldigheter att försöka uppnå en bättre arbetsprestation innan en uppsägning ................ 15 

4.1 Anvisningar ............................................................................................................................... 15 

4.2 Information och varningar ....................................................................................................... 18 

4.3 Utbildning .................................................................................................................................. 20 

4.4 Anpassade arbetsuppgifter och omplacering ...................................................................... 22 

 

5. Analys .............................................................................................................................................. 25 

5.1 Gällande rätt vid uppsägning med bristande arbetsprestation som grund ..................... 25 

5.1.1 Bevisbörda ......................................................................................................................... 25 

5.1.2 Arbetsinsats ....................................................................................................................... 26 

5.1.3 Den bristande arbetsprestationen i jämförelse med en normal arbetsprestation ... 26 

5.1.4 Tillfällig eller bestående bristande arbetsprestation .................................................... 27 

5.1.5 Anvisningar ........................................................................................................................ 27 

5.1.6 Information och varningar ................................................................................................ 28 

5.1.7 Utbildning ........................................................................................................................... 28 

5.1.8 Anpassade arbetsuppgifter och omplacering ............................................................... 29 



5.2 Intressen vid uppsägning med bristande arbetsprestation som grund ............................ 30 

5.2.1 Förhållanden som påverkar bedömningen av den bristande arbetsprestationen .. 30 

5.2.2 Skyldigheter att försöka uppnå en bättre arbetsprestation innan en uppsägning .. 31 

 

6. Sammanfattande slutsats ............................................................................................................. 34 

 

7. Källförteckning ................................................................................................................................ 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Fokus i uppsatsen ligger på att förklara och analysera under vilka förhållanden bristande 

arbetsprestation kan utgöra saklig grund för uppsägning. För att kunna göra detta krävs det en 

bedömning av arbetsprestationens bristfällighet. Avgörande för uppsägningens giltighet i 

detta fall är också om arbetsgivaren uppfyllt sina skyldigheter att försöka förbättra 

arbetstagarens prestation innan uppsägningen. Det föreligger även skyldigheter för 

arbetstagaren att försöka förbättra sin arbetsprestation och i de fall dessa inte uppfylls kan 

också det få konsekvenser för uppsägningens giltighet.  

 

I uppsatsen förs även en diskussion kring tre av de intressen som finns vid en uppsägning med 

bristande arbetsprestation som grund. Den underpresterande arbetstagarens intresse av att 

behålla sin anställning, arbetsgivarens intresse av att ha väl presterande arbetstagare samt 

intresset hos den underpresterande arbetstagarens kollegor av att inte påverkas negativt av den 

bristande prestationen.  

 

Vår slutsats är att bristande arbetsprestation kan utgöra saklig grund för uppsägning då 

prestationen är tillräckligt bristfällig och arbetsgivaren har uppfyllt sina skyldigheter att 

försöka förbättra arbetsprestationen. Saklig grund kan även föreligga om arbetstagaren inte 

uppfyller sina skyldigheter. Bestämmelserna på området är i huvudsak utformade för att 

främja den underpresterande arbetstagarens intresse.  

 

 

 

  



Abstract 

The main focus of the essay is on explaining and analysing what circumstances in which 

insufficient workload can result in just cause for dismissal. In order to do this the 

insufficiency of the workload has to be examined. Another crucial thing for the validity of the 

dismissal is if the responsibilities of the employer, in order to try to improve the workload of 

the employee, are fulfilled before the dismissal. There are some duties, regarding improving 

the workload, for the underperforming employee as well. These duties can also affect the 

validity of the dismissal if they are not fulfilled. 

 

In the essay we also discuss three of the interests that are present in case of a dismissal based 

on insufficient workload. The underperforming employee’s interest of keeping their 

employment, the employer’s interest to possess well performing employees as well as the 

interest of the colleges of the underperforming employee to not be adversely affected from the 

insufficient workload.  

 

Our conclusion is that insufficient workload can result in just cause for dismissal if the 

workload is inadequate enough and if the responsibilities of the employer, in order to try to 

improve the workload, are fulfilled. Just cause can also be current if the responsibilities of the 

employee are not fulfilled. The provisions of the area are mainly formed to support the 

interest of the underperforming employee. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den hårdnande konkurrensen på arbetsmarknaden och företagens strävan efter att hela tiden 

uppnå bättre resultat förutsätter att de anställda i verksamheterna presterar på en hög nivå. 

Arbetsledningsrätten ger arbetsgivarna rätten att bestämma vem som ska utföra vilken slags 

arbete samt var, när och hur det arbetet ska utföras.
1
 Rätten att ställa krav på hur arbetet utförs 

och att bestämma vem som ska utföra arbete för arbetsgivarens räkning är kopplat till intresset 

av att ha väl presterande arbetstagare, vilket även föreligger hos arbetstagarna i verksamheten. 

Vid fall då det förekommer underpresterande arbetstagare inom verksamheten finns dock ett 

intresse hos dem, av att behålla anställningen, som kan komma i konflikt med intresset hos 

arbetsgivare och övriga anställda. Den underpresterande arbetstagarens intresse skyddas i den 

här frågan av ett starkt anställningsskydd och arbetsgivarens arbetsledningsrätt är märkbart 

begränsad vad gäller möjligheten att säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl.
2
  

 

  

                                                           
1 Glavå, Mats och Hansson, Mikael. Arbetsrätt. 3 uppl. Studentlitteratur, Lund, 2016, s.585 
2 Fahlbeck, Reinhold. Praktisk Arbetsrätt. 3 upp. Liber, Lund, 1989, s.300-301 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att analysera innebörden av bristande arbetsprestation samt utreda 

under vilka förhållanden den kan utgöra saklig grund för uppsägning. Vi kommer även 

undersöka vilket ansvar arbetsgivare och arbetstagare har för att bidra till att arbetstagarna 

uppnår den önskade prestationsnivån. Slutligen syftar uppsatsen till att analysera och dra 

slutsatser kring uppsatsens deskriptiva del, där rättsfall, doktrin och förarbeten framställs. 

Analysens fokus kommer till stor del att ligga på skärningspunkten mellan tre av de intressen 

som föreligger vid en uppsägning med bristande arbetsprestation som grund. Arbetsgivarens 

intresse av att ha väl presterande arbetstagare, den underpresterande arbetstagarens intresse av 

att behålla sin anställning samt intresset hos övriga anställda i verksamheten av att inte 

påverkas negativt av den underpresterande arbetstagarens arbetsprestation. Utifrån det här 

syftet har vi valt följande frågeställningar att besvara genom vår uppsats: 

 

 Under vilka förhållanden kan bristande arbetsprestation utgöra saklig grund för 

uppsägning? 

 Vilka skyldigheter har arbetsgivare och arbetstagare att försöka förbättra 

arbetsprestationen innan en uppsägning? 

 Vilket eller vilka intressen tillgodoses vid en uppsägning med bristande 

arbetsprestation som grund; arbetsgivarens, den underpresterande arbetstagarens eller 

de övriga arbetstagarnas?  

 

1.3 Metod 

Uppsatsen bygger på en rättsdogmatisk metod, vilken syftar till att göra en analys av olika 

rättskällor för att utreda hur en rättsregel ska förstås i en specifik kontext. Metoden har för 

avsikt att finna lösningar på konkreta problem med hjälp av olika rättskällor som lagstiftning, 

rättspraxis, doktrin och förarbeten.
3
 Då uppsatsen är rättsdogmatisk bygger den till stor del på 

beskrivningar och utredningar av gällande rätt, de lege lata.
4
 I kapitel tre och fyra är uppsatsen 

deskriptiv, vilket innebär att allt insamlat material sammanställs och presenteras. Den 

deskriptiva delen i arbetet är avgörande för att den följande analysen ska vara möjlig. Även 

                                                           
3 Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s.21-26 
4 Lundberg, Konrad. Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt, 2 uppl. Sanoma Utbildning, Stockholm, 2013, s.47 
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analysen är en viktig del i uppsatsen, då den ger en möjlighet att gå på djupet i det valda 

ämnet.
5
 

 

Vad gäller material så bygger uppsatsen till största delen på rättspraxis, som utgör en 

komplettering av lagtext och övriga rättsliga material genom att bidra med en förståelse för 

hur rätten ska användas i konkreta situationer.
6
 Valet att huvudsakligen bygga uppsatsen på 

rättspraxis är gjort då förarbeten och lagar är öppet utformade och rättspraxis verkar för att 

utveckla och precisera rätten. Rättsfall är inte bindande inom svensk rätt men de 

domstolsavgöranden som utgör rättspraxis är vägledande och domstolar tar ofta resultatet från 

tidigare fall i beaktning vid sina bedömningar.
7
 De högsta instansernas domslut anses vara av 

störst vikt vad gäller vägledning vid framtida fall.
8
 Alla rättsfall som berörs i uppsatsen har 

avgjorts i Arbetsdomstolen, vilket är den högsta instansen vid arbetsrättsliga tvister. Vårt 

urval ger oss därmed möjlighet att dra slutsatser utifrån de rättsfall som behandlas då samtliga 

anses vara vägledande.  

 

Urvalet av rättspraxis har vidare gjorts med beaktande av vad som kan bidra med betydelse 

och relevans för vårt arbete. Det här har resulterat i att uppsatsen framförallt behandlar fall 

som rör bristande arbetsprestation vid uppsägning. Då området omfattar relativt lite 

rättspraxis har vi fått med en stor del av de rättsfall som verkar vägledande inom ämnet. 

Utöver de rättsfall som behandlar uppsägningar vid bristande arbetsprestation har vi 

kompletterat med rättsfall utanför området där Arbetsdomstolen utvecklat riktlinjer som gäller 

även vid uppsägningar med bristande arbetsprestation som grund. Flertalet av de rättsfall som 

tas upp i uppsatsen har även diskuterats i den doktrin som ligger till grund för rättsutredningen 

samt inom forskning på området, vilket styrker rättsfallens relevans för utredningen. Under 

processen att välja rättsfall har vi funnit återkommande faktorer som varit avgörande vid 

Arbetsdomstolen bedömning av vad som anses vara en bristande arbetsprestation samt när 

den kan utgöra saklig grund för uppsägning. Dessa faktorer ligger till grund för uppsatsen och 

utreds vidare i kapitel tre och fyra för att så småningom bidra till att besvara våra rättsfrågor.  

 

                                                           
5 Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation, 2 uppl. Nordstedts 

Juridik, Stockholm, 2007, s.66 
6 Samuelsson, Joel och Melander, Jan.  Tolkning och tillämpning. 2 upp. Iustus, Uppsala, 2003, s.39 
7 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1. uppl., Fritze, 

Stockholm, 1995, s. 232, 239 
8 Samuelsson och Melander. Tolkning och tillämpning, s. 39 
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Uppsatsen utgörs även av förarbeten som propositioner, Statens offentliga utredningar och 

departementspromemorior. De förarbeten som framförallt förekommer i vår utredning är 

propositioner till Lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS, och Arbetsmiljölagen 

(1977:1160), med avsikt att belysa syftet med lagarna.
9
 Propositioner anses praktiskt sett vara 

det mest betydelsefulla förarbetet inom svensk lag, framförallt eftersom det i propositionerna 

presenteras motiveringar till lagförslagen samt att de ofta bidrar med anvisningar och 

riktlinjer för hur lagtexten sedan ska tolkas.
10

 Det finns två orsaker till att förarbeten inte utgör 

en större del av uppsatsen. Den första är att propositionerna till LAS inte närmare utreder den 

sortens underprestation hos en arbetstagare som inte går att härleda till ålder, sjukdom eller 

misskötsamhet.
11

 Det innebär att propositionerna inte berör den underprestationsform som 

uppsatsen fokuserar på och de blir således inte lika aktuella för vårt arbete. Den andra orsaken 

är att förarbetena inom vårt område till stor del har utformats genom den praxis som 

presenteras i arbetet, vilket har lett till det övervägande fokuset på rättsfall. 

 

Den doktrin vi har valt att använda oss av verkar som ett komplement till övriga rättskällor i 

syfte att ge läsaren en grundläggande förståelse för uppsatsens ämne. Doktrin är inte en 

bindande rättskälla utan avser rättsvetenskaplig litteratur som till stor del behandlar och 

beskriver gällande rätt.
12

 Det finns ingen omfattande litteratur att tillgå på området, vilket har 

begränsat vår möjlighet till urval. Vid valet av doktrin har vi ändå tagit i beaktande att 

författares tolkningar kan ha formats av erfarenheter och grundläggande värderingar.
13

 

Litteraturen är dock väsentlig för att kunna besvara våra rättsfrågor och vi har genom arbetet 

strävat efter att hålla en objektivitet i alla delar. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, 1. uppl., Fritze, Stockholm, 1995, 

s.41 
10 Samuelsson, Joel och Melander, Jan.  Tolkning och tillämpning, s.44 
11 Lunning, Lars. Anställningsskydd: kommentar till anställningsskyddslagen. 11 uppl. Wolters Kluwer, Stockholm, 2016, 

s.465 
12 Lundberg, Konrad. Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt, s.47 
13 Trolle Önnerfors, Elsa och Wenander, Henrik. Att skriva rätt: goda råd för att skriva uppsats i juridik. 1 uppl. Wolters 

Kluwer, Stockholm, 2016, s.24 
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1.4 Avgränsningar 

Det är vanligt att bristande arbetsprestation har sin grund i olika faktorer i arbetstagarens liv, 

som fysisk eller psykisk ohälsa eller arbetstagarens livssituation i övrigt.
14

 Förarbetena till 

LAS anger att en del omständigheter, som tilltagande ålder, sjukdom och nedsatt 

arbetsförmåga inte ska utgöra saklig grund för uppsägning. Vid fall då dessa omständigheter 

påverkar arbetstagarens prestationsförmåga bör det innebära att arbetsgivare ska vidta 

särskilda åtgärder för att underlätta arbetet för arbetstagaren.
15

 Vi har valt att fokusera på de 

situationer då den bristande arbetsprestationen inte har sin grund i förhållanden med den typen 

av separata regleringar som medför skyldigheter för arbetsgivare. Hade uppsatsen omfattat 

även de situationer då underprestationen bottnar i något av dessa förhållanden hade 

utredningen fått en helt annan inriktning. Genom denna avgränsning får vi, med hänsyn till 

det utrymme som getts för uppsatsens omfattning, möjlighet att göra en grundligare utredning 

av vad som gäller vid bristande arbetsprestation utan specifik orsak. Arbetets omfattning har 

även begränsat vårt val av intressen att diskutera i uppsatsens analys. Vi har valt att begränsa 

oss till de parter som verkar på arbetsplatsen och därmed avgränsat samhällets intresse vid en 

uppsägning med bristande arbetsprestation som grund.  

 

Vi har även valt att avgränsa uppsatsen till rättsläget i Sverige då det är mest intressant och 

relevant för oss som i första hand ämnar verka på den svenska arbetsmarknaden i vårt 

kommande arbetsliv. Uppsatsen är också avgränsad till att enbart fokusera på den privata 

sektorn och berör inte vad som gäller för kommunal och statlig sektor. Avsikten med detta är 

att kunna göra en grundligare analys och undersökning av gällande rätt på området. Slutligen 

har vi valt att inte beröra de kollektiva regleringar som berörs i Lagen (1976:580) om 

medbestämmande i arbetslivet utan enbart lägga fokus på det enskilda avtalet. Samtliga 

avgränsningar har gjorts med uppsatsens begränsade utrymme i åtanke. 

  

                                                           
14 Källström, Kent och Malmberg, Jonas. Anställningsförhållandet. Inledning till den individuella arbetsrätten. 4 uppl. Iustus, 

Uppsala, 2016, s.136 
15 Proposition 1973:129, s. 126 
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1.5 Disposition 

Vi har valt att dela upp vår uppsats i sex kapitel för att ge läsaren en så tydlig bild av arbetet 

som möjligt. I det första kapitlet presenteras uppsatsens ämne, syfte och de frågeställningar vi 

avser att besvara. Även metod och material samt de avgränsningar vi har valt att göra 

redovisas. Kapitel två utgör en beskrivning av begreppen bristande arbetsprestation, saklig 

grund och bevisbörda.  

 

Gemensamt för det tredje och fjärde kapitlet är att de omfattas av en presentation av gällande 

rätt som behandlar vårt ämne. I kapitel tre redogörs för de förhållanden som påverkar 

bedömningen av en bristande arbetsprestation. Kapitlet behandlar områdena arbetsinsats, den 

bristande arbetsprestationen i jämförelse med en normal arbetsprestation samt tillfällig eller 

bestående bristande arbetsprestation. I uppsatsens fjärde kapitel redogör vi för de skyldigheter 

arbetsgivare och arbetstagare har vad gäller att försöka förbättra arbetsprestationen innan en 

uppsägning.  

 

Det femte kapitlet är en analys av den gällande rätt som presenterats i uppsatsen.  I det 

avslutande kapitlet presenteras en sammanfattande slutsats med svaren på våra rättsfrågor.  

 

2. Begrepp 

2.1 Bristande arbetsprestation 

Bristande arbetsprestation uppstår när en arbetstagare underpresterar eller inte klarar av att 

utföra sina arbetsuppgifter utan att det kan härledas till sjukdom eller någon form av 

misskötsamhet. Först när arbetstagarens prestation på arbetsplatsen kraftigt understiger den 

nivå som arbetsgivaren ska kunna förvänta sig av arbetstagaren blir det aktuellt att grunda en 

uppsägning på bristande arbetsprestation. Bristande arbetsprestation som uppsägningsgrund 

kan också bli aktuellt om arbetstagarens oförmåga att utföra sina arbetsuppgifter innebär en 

märkbar olägenhet för arbetsgivaren.
16

 Det finns inga generella riktlinjer för vilken standard 

på arbetsprestationen som kan krävas av en arbetstagare. I äldre praxis har det uttalats att 

arbetstagare måste “fullt utnyttja sin arbetsförmåga”. Dock har det inte alltid räckt för 

arbetstagare att endast prestera efter sin fulla förmåga om denna märkbart understiger vad 

                                                           
16 Lunning, Lars, Anställningsskydd: kommentar till anställningsskyddslagen, s.465-466 
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som normalt presteras av arbetstagare i en liknande situation.
17

 Vad en normal prestation är 

har i praxis bedömts från fall till fall och Arbetsdomstolen har i bedömningen tagit i beaktning 

faktorer som försäljningsresultat, utförandetid, effektivitet och arbetsresultat.
18

 Den bristande 

arbetsprestationen från arbetstagarens sida kan även visa sig genom att arbetstagaren använder 

oskäligt lång tid för att slutföra sina arbetsuppgifter eller att kostnaderna för arbetstagaren är 

högre än de intäkter han skapar.
19

 Se vidare beskrivning av begreppet i kapitel tre och fyra. 

 

2.2 Saklig grund 

Det finns två möjliga uppsägningsgrunder inom svensk arbetsrätt, arbetsbrist och personliga 

skäl.
20

 Den sistnämnda grunden beskriv i LAS som uppsägningar som beror på förhållanden 

vilka hänför sig till arbetstagaren personligen
21

, vilken omfattar uppsägningar som har sin 

grund i bristande arbetsprestation. 

 

Enligt LAS 7§ krävs det att en uppsägning som sker på arbetsgivarens initiativ är sakligt 

grundad för att den ska anses vara giltig.
22

 Själva begreppet saklig grund finns inte definierat i 

lagtexten. Förklaringen till detta går att finna i lagens förarbeten som anger att en 

helhetsbedömning vid varje specifikt fall är nödvändig för att kunna avgöra om saklig grund 

föreligger eller inte, eftersom uppsägningar och arbetsförhållanden ofta skiljer sig åt från gång 

till gång.
23

 När det gäller möjligheten för en underprestation på arbetsplatsen att kunna 

resultera i saklig grund måste arbetstagarens prestation markant understiga vad som anses 

vara en normal prestation. Den normala prestationen kan beskrivas som prestationen hos en 

arbetstagare som befinner sig och arbetar i en likartad situation (se avsnitt 3.2).
24

   

 

I praxis går det även att finna att Arbetsdomstolen lägger vikt vid huruvida arbetsgivaren har 

informerat arbetstagare som underpresterar om att konsekvensen av detta kan bli uppsägning, 

vid bedömningen av om saklig grund föreligger.
25

 Det kan också utläsas att det åligger 

arbetsgivaren att klargöra riktlinjer och anvisningar för hur arbetet ska bedrivas.
26

 Ytterligare 

                                                           
17 Glavå. Arbetsrätt, s. 506 
18 AD 1980:122, AD 1978:161, AD 1975:68 
19 Lunning, Lars. Anställningsskydd: kommentar till anställningsskyddslagen, s. 466 
20 DS 2002:56 
21 Lag (1982:80) om anställningsskydd 
22 Lag (1982:80) om anställningsskydd 
23 Proposition 1973:129, s. 120 
24 Glavå, Mats. Arbetsrätt, s. 506 
25 AD 2002:44, AD 1980:122, AD 1978:161 
26 AD 1980:10 
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ett kriterium för att saklig grund ska kunna föreligga i fall med bristande arbetsprestation som 

uppsägningsgrund är att bristerna måste vara bestående. Tillfälliga brister, så som oerfarenhet, 

anses inte kunna utgöra saklig grund.
27

 Enbart om det visar sig att arbetstagaren inte är 

lämplig för en framtida anställning anses saklig grund för uppsägning föreligga, då 

bedömningen bör koncentreras på lämpligheten för en fortsatt anställning i stället för på de 

specifika händelser som föranlett uppsägningen.
28

 

 

För att saklig grund för uppsägning, på grund av personliga skäl, ska kunna föreligga krävs 

det att arbetsgivaren har övervägt alla skäliga möjligheter till att genomföra en förändring för 

arbetstagaren innan uppsägningen. Detta är en del av den lojalitetsplikt som åligger 

arbetsgivaren.
29

 Denna princip går att hitta i LAS 7§ 2st, där det står angivet att arbetsgivaren 

är skyldig att omplacera arbetstagaren till en ny tjänst inom verksamheten om det anses vara 

skäligt.
30

 Innan en uppsägning kan anses vara sakligt grundad krävs det även andra typer av 

åtgärder från arbetsgivaren, så som att anpassa arbetet och ge utbildning eller upplärning till 

arbetstagaren i fråga. Genom praxis och förarbeten har det skapats en allmän princip som 

innebär att arbetsgivaren ska överväga alla skäliga, tänkbara möjligheter för att skapa 

förändring inom verksamheten i syfte att förhindra en uppsägning.
31

 

 

Arbetsgivarens lojalitetsplikt begränsas genom att hänsyn måste tas till andra arbetstagare i 

samband med försöken att skapa åtgärder inom verksamheten för en arbetstagare som 

eventuellt ska sägas upp. Det innebär att arbetsgivaren inte är skyldig att genomföra dessa 

åtgärder om det medför att en annan arbetstagare måste sägas upp. Omplaceringsskyldigheten 

i LAS 7§ 2st ska därför tolkas så som att en omplacering måste genomföras endast om det 

finns lediga arbetsuppgifter eller en ledig befattning. Arbetstagarens lojalitetsplikt kan på så 

sätt vara fullgjord, trots att en omplacering aldrig blivit genomförd, och uppsägningen kan då 

vara sakligt grundad.
32

 Hur saklig grund kan bli aktuellt i specifika fall gällande 

underprestation går att finna genom praxis i kapitel tre och fyra.  

 

 

                                                           
27 Lunning, Lars. Anställningsskydd: kommentar till anställningsskyddslagen, s.470 
28 Proposition 1973:129, s. 62 
29 Källström, Kent och Malmberg, Jonas. Anställningsförhållandet. Inledning till den individuella arbetsrätten, s.145-146 
30 Lag (1982:80) om anställningsskydd 
31 Källström, Kent och Malmberg, Jonas. Anställningsförhållandet. Inledning till den individuella arbetsrätten, s.145-146 
32 Källström, Kent och Malmberg, Jonas. Anställningsförhållandet. Inledning till den individuella arbetsrätten, s. 146-147 
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2.3  Bevisbörda 

Det är upp till arbetsgivaren att bevisa att saklig grund föreligger vid en uppsägning.
33

 Vid en 

uppsägning på grund av personliga skäl gäller därmed att arbetsgivarna har bevisbördan för de 

omständigheter som ligger till grund för uppsägningen.
34

 Vid en uppsägning med bristande 

arbetsprestation som grund har arbetsgivarna två delar att bevisa för att fullgöra sin 

bevisbörda. Den första delen innebär att arbetsgivarna ska kunna styrka de påstådda bristerna 

i arbetsprestationen för att saklig grund ska vara aktuell. De förhållanden som påverkar 

bedömningen av om arbetsprestationen är bristande eller ej, och som därmed ska kunna 

styrkas, presenteras i kapitel tre.
35

 Vid flertalet tillfällen i praxis kan man finna att 

arbetsgivarna har förlorat målet eftersom de inte kunnat styrka sina påståenden för den 

situation på arbetsplatsen som legat till grund för uppsägningen.
36

 Ett exempel på detta är AD 

1978:36 som berör uppsägningen av en receptionist. Här åberopade arbetsgivaren att 

arbetstagaren hade påvisat flera brister i arbetet samt haft stora samarbetssvårigheter. 

Arbetsdomstolen gjorde bedömningen att arbetsgivaren inte kunnat styrka de påstådda 

bristerna tillräckligt för att de skulle kunna utgöra saklig grund för uppsägning. Likaså 

bedömde Arbetsdomstolen det faktum att arbetsgivaren försökt göra gällande att arbetstagaren 

inte haft de personliga egenskaper som krävts för yrket som receptionist. Arbetsgivaren 

lyckades inte heller här uppfylla sin bevisbörda och styrka sina grunder, vilket gjorde att 

saklig grund för uppsägningen inte förelåg.
37

 

 

Den andra delen av arbetsgivarnas bevisbörda är att de ska kunna styrka de åtgärder som 

vidtagits för att hjälpa arbetstagaren att försöka förbättra sin arbetsprestation, vilket kan 

utläsas ur praxis.
38

 Dessa åtgärder presenteras i kapitel fyra. I AD 2007:95, som behandlar 

uppsägningen av en provningsingenjör med bristande kompetens och dåliga 

arbetsprestationer, bedöms arbetsgivarens bevisning av de åtgärder de vidtagit. I fallet hade 

arbetsgivarparten lagt fram information för att styrka att de delgivit arbetstagaren bland annat 

vägledning och kompetensutveckling samt uppfyllt sin omplaceringsskyldighet innan 

uppsägningen skedde. Arbetsdomstolen tog arbetsgivarens bevisning i beaktning och uttalade 

att de ansåg åtgärderna vara styrkta samt att saklig grund för uppsägningen förelåg.
39

 Vidare 

                                                           
33 SOU 1973:7, s. 146 
34 Glavå, Mats. Arbetsrätt, s.419 
35 Se exempelvis AD 1978:36, AD 1980:122, AD 1975:68 
36 Glavå, Mats. Arbetsrätt, s.419 
37 AD 1978:36 
38 Se exempelvis AD 1975:68, AD 1978:161, AD 2007:95 
39 AD 2007:95 
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har arbetsgivaren i flera av uppsatsens rättsfall lagt fram bevisning för sina åtgärder i strävan 

att nå en förbättrad arbetsprestation hos den anställde. Bevisningen har tagits i beaktning och 

bedömts av Arbetsdomstolen som trovärdig eller ej, vilket är avgörande för uppsägningens 

giltighet.
40

  

 

3. Förhållanden som påverkar bedömningen av den 
bristande arbetsprestationen 

3.1 Arbetsinsats 

Arbetstagare har ett så kallat lojalitetskrav mot sin arbetsgivare, vilket bland annat innebär att 

de ska prestera en fullgod arbetsinsats. Arbetsgivare ska kunna förvänta sig att arbetstagaren 

fullt utnyttjar sin arbetsförmåga men kan inte kräva att de överträffar sig själva.
41

 I 

förarbetena till LAS anges inte någon närmare beskrivning av hur undermålig arbetsinsatsen 

måste vara för att saklig grund för uppsägning ska kunna föreligga förutom att arbetsförmågan 

mellan individer varierar.
42

 Det kan däremot konstateras utifrån praxis att det inte alltid räcker 

för en arbetstagare att prestera efter sin förmåga.
43

 Frågan har behandlats i AD 1934:182 där 

ett antal arbetstagare avskedats då de avsiktligt arbetat i ett långsammare tempo än vad 

arbetsgivaren kunnat kräva. I fallet konstaterade Arbetsdomstolen att det åligger arbetstagare 

en allmän förpliktelse som innebär att de ska fullgöra ett så bra arbete som möjligt. För att 

undersöka vad som skäligen kan krävas vad gäller arbetsinsatsen måste en objektiv 

bedömning göras av domstolen, med de rådande omständigheterna i beaktande. I de fall 

arbetstagarna inte fullgör sitt arbete i enlighet med vad domstolen anser vara en fullgod 

arbetsinsats har de åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren. Avskedandet bedömdes i 

fallet som giltigt då arbetstagarna inte ansågs ha presterat en fullgod arbetsinsats.
44

  

 

Det finns inte någon exakt definition för vad en fullgod arbetsinsats är och kravet på 

prestationen kan variera mellan olika typer av anställningar. Frågan om vad en fullgod 

arbetsinsats är vid en chefsposition är exempelvis extra svårbesvarad med tanke på att rena 

förtroendefrågor omfattas i den typen av anställning.
45

 Det är inte upp till arbetsgivarna att 

                                                           
40 AD 2007:95, AD 1978:161, AD 1975:68 
41 Fahlbeck, Reinhold. Praktisk Arbetsrätt, s.230 
42

 Proposition 1973:129, s. 126 
43 Glavå, Mats. Arbetsrätt, s.506 
44 AD 1934:182 
45 Svensäter, Lennart. Anställning och upphovsrätt. Norstedt, Diss. Lund : Univ., Stockholm, 1991, s.62 
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avgöra vad som ska anses vara en godtagbar prestation.
46

 Det här utesluter dock inte 

möjligheten att ställa vissa krav på arbetstagarens arbetsinsats då en objektiv bedömning om 

att prestationen inte är godtagbar kan leda till att saklig grund för uppsägning föreligger.
47

 

 

Riktlinjer för vad som kännetecknar en undermålig arbetsinsats, och därmed vad som kan 

krävas av arbetstagaren i frågan, har vidare utarbetats i praxis. Arbetsdomstolen uttalade sig i 

AD 1980:10, som behandlar uppsägningen av en väktare som vägrat utföra sina 

arbetsuppgifter enligt arbetsgivarens direktiv, om den noggrannhet och takt på 

arbetsuppgifterna som arbetsgivare anses kunna kräva. Det anses ingå i arbetstagarens 

skyldighet att utföra arbetsuppgifterna med den noggrannhet som arbetsgivaren kräver samt i 

den takt som behövs för att uppnå ett rimligt arbetsmått för varje arbetsdag. Domstolen 

klargjorde vidare att dessa krav kan komma i konflikt med varandra vilket kan innebära ett 

dilemma för arbetstagaren i beslutet om vilket krav som ska prioriteras i de fall direktiven från 

arbetsgivaren inte är tydliga. Ansvaret för att delge tydliga riktlinjer för hur arbetet ska 

bedrivas ålade domstolen därmed arbetsgivaren. Det faktum att arbetsgivaren i fallet gav klara 

direktiv och att arbetstagaren vägrat följa dem bidrog till att uppsägningen förklarades sakligt 

grundad.
48

  

 

Även AD 2007:95 är ett rättsfall som berör arbetstagarens arbetsinsats. Arbetsdomstolen 

bedömde här en uppsägning med hänvisning till bristande kompetens och dåliga 

arbetsprestationer som giltig. I domskälen lades stor vikt vid att arbetstagarens chefer fått 

lägga ner mycket tid på att kontrollera och göra om de arbetsuppgifter arbetstagaren utfört. 

Arbetstagaren fick gradvis allt enklare arbetsuppgifter men kunde trots stöttning, vägledning, 

lathundar och ingående praktiska instruktioner inte klara av att utföra uppgifterna. Med det 

här i beaktning kom domstolen fram till att arbetstagaren inte hade tillräcklig kompetens för 

att klara av varken de arbetsuppgifter hon anställts för eller de mindre kvalificerade 

uppgifterna bolaget erbjudit henne. Bristerna i arbetsprestationen utgjorde i det här fallet, 

enligt Arbetsdomstolen, ett befogat skäl att skilja arbetstagaren från anställningen.
49

  

 

I vissa fall är det möjligt att mäta arbetsinsatsen på ett enkelt och tydligt sätt, så som vid 

försäljning. I AD 1978:13, som berör uppsägningen av en handelsresande, ansågs bristande 

                                                           
46 Fahlbeck, Reinhold . Praktisk Arbetsrätt, s.230 
47 Fahlbeck, Reinhold . Praktisk Arbetsrätt, s. 435 
48 AD1980:10 
49 AD 2007:95 
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arbetsprestation utgöra saklig grund för uppsägning då bolagets kostnader för arbetstagaren 

märkbart översteg de intäkter han genererade till bolaget. Det bedömdes inte heller finnas 

någon anledning att tro att förhållandet skulle ändras betydande i framtiden.
50

 

 

Sammanfattning 

Det kan ur den praxis som finns på området konstateras att en arbetsgivare ska kunna förvänta 

sig att arbetstagaren fullgör ett så bra arbete som möjligt under de omständigheter som råder. I 

annat fall kan saklig grund för uppsägning föreligga. En fullgod arbetsinsats kännetecknas 

bland annat av att utföra arbetsuppgifter med den noggrannhet samt i den takt arbetsgivaren 

har rätt att kräva, att kunna utföra sina arbetsuppgifter utan ett för stort behov av hjälp och 

övervakning samt att de intäkter arbetstagarens prestation medför överstiger arbetsgivarens 

kostnader för anställningen. 

 

3.2 Den bristande arbetsprestationen i jämförelse med en normal 
arbetsprestation  

För att kunna utgöra saklig grund för uppsägning måste arbetsprestationen märkbart 

understiga vad arbetsgivaren normalt bör kunna förvänta sig av arbetstagaren.
51

 Vad som 

utgör en normal arbetsprestation beskrivs inte i förarbetena till LAS utan är en 

bedömningsfråga som i praxis har utretts vid varje specifikt tillfälle. Arbetsdomstolen har vid 

sina bedömningar då tagit i beaktande faktorer som försäljningsresultat, utförandetid, 

effektivitet och arbetsresultat.
52

 

 

Ett exempel på Arbetsdomstolens bedömning av vad en normal prestation är, går att finna i 

AD 1980:122, som behandlar uppsägningen av en optiker grundad på bristande 

arbetsprestationer. Arbetsdomstolen kom i fallet fram till att arbetstagaren presterat märkbart 

under en normal nivå. Arbetstagaren i fråga, som sysselsattes nästan helt med att slipa in glas 

i glasögonbågar, hade en genomsnittlig prestation på drygt fem felfria par om dagen. 

Arbetsdomstolen ansåg att en normal prestation under motsvarande förhållanden var 12-20 

par om dagen. Med det här som bakgrund uttalades att arbetstagaren hade en bristande 

fallenhet för yrket, då prestationen inte hade sin grund i varken ovilja eller vårdslöshet. Då 

arbetstagaren inte var mottaglig för instruktioner och anvisningar, utförde arbetet felaktigt i 

                                                           
50 AD 1978:13 
51 Proposition 1973:129 
52 AD 1980:122, AD 1978:161, AD 1975:68 
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betydligt högre grad än normalt samt inte kunde omplaceras ansåg Arbetsdomstolen att 

uppsägningen var sakligt grundad.
53

 

 

I AD 1978:161 utreds ett fall med en bilförsäljare som kraftigt underpresterar. För att 

konstatera att arbetstagaren underpresterade jämförde Arbetsdomstolen, i sin bedömning, hans 

försäljningsresultat med andra bilförsäljare på arbetsplatsen som kunde anses prestera på en 

normal nivå. Utifrån sin utredning drog Arbetsdomstolen slutsatsen att resterande av bolagets 

försäljare lämnade en positiv täckningsgrad medan den underpresterande arbetstagaren gick 

med förlust. Arbetsdomstolen kom även fram till att arbetstagarens försäljning, jämfört med 

de andra anställda, hade försämrats under flera år samt att den försäljning han genomförde 

motsvarade cirka 50 procent av övriga anställdas försäljningsresultat. Uppsägningen ansågs 

därmed vara giltig, med bland annat den bristande försäljningen som grund.
54

 

 

Även i AD 1975:68 bedömde Arbetsdomstolen en uppsägning med sin grund i bristande 

arbetsprestation som giltig. Fallet behandlar uppsägningen av en arbetstagare anställd för att 

sköta bokföringsuppgifter. Det konstaterades i fallet att arbetstagaren hade teoretisk 

utbildning i bokföring samt långvarig praktisk erfarenhet av bokföringsarbete från tidigare 

anställningar.  Domstolen uppgav i fallet att den effektivitet arbetstagaren presterat markant 

understigit vad en van person vid arbetet ansetts prestera under samma tid. Arbetsuppgifter 

som för arbetstagaren tagit större delen av arbetsveckan att genomföra uppskattades för en 

van person endast kräva en dags arbete per vecka. Det har i domskälen även vägts in att 

arbetstagaren erhållit skälig inskolningstid samt den hjälp, vägledning och de anvisningar som 

skäligen kan krävas av arbetsgivaren för att han skulle kunna prestera på en normal nivå.
55

 

 

Sammanfattning 

Arbetsdomstolen bedömer om en arbetstagare underpresterar genom att jämföra 

arbetsprestationen med prestationen hos andra arbetstagare i en likartad situation. En 

underprestation kan innebära att arbetstakt, arbetsresultat eller försäljningsresultat avviker 

kraftigt från vad som kan anses vara normalt. Det är av vikt för bedömningen av prestationen 

att jämförelsen görs efter det att arbetstagaren haft en skälig inskolningsperiod, då det kan 

dröja innan arbetstagaren når sin fulla förmåga inom arbetet.  

 
                                                           
53 AD 1980:122 
54 AD 1978:161 
55 AD 1975:68 
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3.3 Tillfällig eller bestående bristande arbetsprestation 

I förarbetena till LAS går att finna riktlinjer om vad som gäller vid uppsägning på grund av 

personliga förhållanden då arbetstagaren misskött sig eller visat bristande lämplighet för 

tjänsten. Det anges där att bedömningen, av om saklig grund föreligger i fallet, inte bör 

fokuseras på de specifika händelser som föranlett uppsägningen utan i stället på 

arbetstagarens lämplighet att fortsätta i tjänsten. Endast om det visar sig att arbetstagaren inte 

är lämplig för en fortsatt anställning anses saklig grund för uppsägning föreligga.
56

 

 

Ett rättsfall där varaktigheten av den bristande arbetsprestationen haft betydelse för om saklig 

grund förelegat eller inte är AD 1978:13. I fallet som berör uppsägningen av en 

handelsresande, översteg kostnaderna för arbetstagaren märkbart de intäkter han, genom sin 

försäljningsverksamhet, genererade för bolaget. Det uttalades av domstolen att bolaget i detta 

fall inte haft någon anledning att räkna med att förutsättningarna i framtiden skulle komma att 

ändras i betydande utsträckning. Det här angavs som bidragande omständigheter till att 

uppsägningen godtogs.
57

 Vidare har domstolen beaktat denna faktor i bedömningen av om 

saklig grund förelegat även i rättsfall 1978:161, som behandlar uppsägningen av en 

bilförsäljare med onormalt låga försäljningsresultat. Domstolen lade i sin bedömning vikt vid 

att sannolikheten inte var stor att arbetstagarens försäljningsprestationer skulle förbättras, i 

jämförelse med vad hans kollegor presterade, vilket var en av de faktorer som bidrog till att 

uppsägningen förklarades sakligt grundad.
58

 

 

Arbetstagare har rätt till en viss inskolningstid vid de fall de är nya i tjänsten.
59

 Det har i 

praxis utarbetats regler för inskolningstid i fråga om vad som anses vara tillräckliga 

kvalifikationer för ett arbete vid omplacering och återanställning. Det anses där vara 

tillräckligt att arbetstagaren efter en skälig inskolningstid, men inte omskolningstid, kan utföra 

arbetsuppgifterna på ett godkänt vis.
60

 Vikten av en skälig inskolningstid vid bedömningen av 

om bristande arbetsprestation utgjort saklig grund för uppsägning har behandlats i AD 

1977:117, som berör uppsägningen av en ingenjör vars utförande av arbetsuppgifterna varit 

bristfälligt. Arbetsdomstolen kom fram till att de svårigheter för arbetsuppgifterna 

arbetstagaren visat i början av sin anställning varit fullt naturliga med tanke på hans ringa 

                                                           
56 Proposition 1973:129, s. 62 
57 AD 1978:13 
58 AD 1978:161 
59 Lunning, Lars. Anställningsskydd: kommentar till anställningsskyddslagen, s.466 
60 Glavå, Mats. Arbetsrätt, s.403 
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erfarenhet inom arbetet. Det visades inte att arbetstagaren även i fortsättningen skulle påvisa 

oförmåga att utföra uppgifterna utan han ansågs ha uppnått en godtagbar prestationsnivå inom 

skälig inskolningstid. I fallet verkade därmed inskolningstiden till arbetstagarens fördel då 

uppsägningen bedömdes som ogiltig.
61

 Även i AD 1980:122 har den bristande 

arbetsprestationens varaktighet vägts in i bedömningen av om saklig grund för uppsägning 

förelegat. I fallet, som berör uppsägningen av en optiker med bristande arbetsprestationer, 

angavs att arbetstagaren efter ett års anställning fortfarande låg på en lägre prestationsnivå än 

vad som ska kunna krävas av en optiker vid den tiden. Det här tillsammans med andra 

faktorer, som att arbetstagaren orsakat olägenheter för bolagets kunder, bidrog till att 

uppsägningen var sakligt grundad i fallet.
62

 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar praxis att den bristande arbetsprestationen hos arbetstagaren måste 

vara bestående för att den ska kunna utgöra saklig grund för uppsägning. Bedömningen av om 

den bristfälliga prestationen är bestående eller inte görs av Arbetsdomstolen i varje separat 

rättsfall och de tar då även hänsyn till att arbetstagaren ska ha fått en skälig inskolningstid för 

att klara av sina arbetsuppgifter. 

 

4. Skyldigheter att försöka uppnå en bättre 
arbetsprestation innan en uppsägning 

4.1 Anvisningar 

Arbetsgivarens skyldigheter 

Det åligger arbetsgivaren ett ansvar att dela ut anvisningar för hur arbetstagare ska utföra sitt 

arbete.
63

 Denna skyldighet berörs inte i LAS förarbeten utan har utarbetats genom praxis. Där 

kan det utläsas att anvisningar eller vägledning från arbetsgivaren till arbetstagare som 

underpresterat, angående hur deras arbete bör utföras, kan vara avgörande i bedömningen av 

om det föreligger saklig grund för uppsägning eller inte. AD 1975:68 berör uppsägningen av 

en arbetstagare som under en kortare period blev tilldelad enklare arbetsuppgifter på ett bolag. 

Domstolen bedömde i fallet att arbetstagaren underpresterade och lade i målet vikt vid bland 

annat att arbetsgivaren försett arbetstagaren med information samt bidragit med vägledning 

                                                           
61 AD 1977:117 
62 AD 1980:122 
63 Glavå. Arbetsrätt, s.506 
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fortlöpande under anställningen, vilket ansågs vara vad man skäligen kunde kräva av bolaget. 

I det här innefattades en skälig inskolningstid samt anvisningar om hur arbetet skulle utföras. 

Domstolen ansåg att arbetsgivaren inte skulle ha behövt vidta fler åtgärder för arbetstagaren i 

detta avseende och förklarade därmed uppsägningen sakligt grundad.
64

 

 

AD 2002:44 behandlar en uppsägning grundad på bristande arbetsprestation och illojalitet.  I 

fallet konstaterade Arbetsdomstolen att arbetstagarens arbetsprestation varit bristande. 

Uppsägningen ansågs dock inte vara sakligt grundad då arbetsgivaren brustit i sin skyldighet 

att föregå uppsägningen med information och varningar om underprestationens eventuella 

konsekvenser (se avsnitt 4.2). Däremot angav domstolen att arbetsgivaren hade fullgjort sin 

skyldighet i att ge arbetstagaren råd och anvisningar om hur han skulle kunna förbättra sin 

prestation. Bolaget gjorde gällande att de hade försökt stödja arbetstagaren genom att hans 

chef haft återkommande samtal med honom om hans låga beläggning samt att andra konsulter 

vid bolaget hade försökt sälja in arbetstagarens tjänster, dock utan resultat. Arbetstagarens 

chef angav även att det under kontinuerliga månadsmöten framlagts förslag om hur han kunde 

förbättra sin prestation, vilka han inte varit intresserad av att ”ta tag i”. Utöver detta hade 

bolaget erbjudit arbetstagaren stöd vid en eventuell start av ett eget bolag.
65

 

 

Även i AD 2007:95 utreds det om saklig grund för uppsägning föreligger för en arbetstagare 

som underpresterat. I fallet fick arbetstagaren stöd och vägledning från arbetsgivaren då hon 

på egen hand inte klarat av att utföra de arbetsuppgifter hon blivit tilldelad. Arbetsgivaren 

försökte hjälpa arbetstagaren att förbättra sin prestation genom att ge tydliga anvisningar för 

vad som behövde genomföras. Det här gjordes genom att tilldela den underpresterande 

arbetstagaren tydliga praktiska instruktioner för hur arbetsuppgifterna skulle utföras samt 

framställa checklistor och lathundar som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Trots de 

anvisningar som arbetsgivaren försåg arbetstagaren med förbättrades inte prestationen. Det 

här vägdes in vid Arbetsdomstolens bedömning av fallet och de konstaterade att arbetsgivaren 

hade fullgjort sina skyldigheter samt att uppsägningen varit sakligt grundad.
66

 

 

Ett fall där arbetsgivaren däremot inte ansågs ha fullgjort sin skyldighet att bidra med 

anvisningar är AD 1994:99, som behandlar en underpresterande busschaufför som ansågs 

sakna yrkesskicklighet. Det var i fallet ostridigt att arbetsgivaren utdelat varningar efter 
                                                           
64 AD 1975:68 
65 AD 2002:44 
66 AD 2007:95 
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olämpliga händelser. Däremot hade det inte getts ut några anvisningar eller råd om hur 

arbetstagaren skulle utföra sitt arbete i fortsättningen för att prestationen skulle förbättras, 

vilket togs i beaktning av domstolen och verkade till arbetstagarens fördel vid bedömningen 

av om saklig grund förelegat eller inte. Övriga omständigheter i fallet vägde dock tyngre, så 

som att arbetstagaren bedömdes vara olämplig för sin tjänst, och uppsägningen förklarades 

sakligt grundad.
67

 

 

Arbetstagarens skyldigheter 

Även arbetstagaren får skyldigheter i samband med att arbetsgivaren bidrar med anvisningar 

om hur arbetet ska utföras. Skyldigheterna innebär att arbetstagaren måste följa de givna 

anvisningarna från arbetsgivaren. AD 1980:10 behandlar uppsägningen av en väktare som 

vägrat utföra sina arbetsuppgifter efter arbetsgivarens direktiv. Arbetsdomstolen lade vid 

bedömningen av fallet vikt vid att arbetsgivaren fullgjort sina skyldigheter genom att tydligt 

ha informerat arbetstagaren om på vilket sätt bolaget ville att han skulle utföra sina 

arbetsuppgifter. Arbetstagaren hade fått direktiv om att hinna besöka alla bevakningsobjekt 

och bevakningspunkter inom sitt distrikt, även om detta skulle kräva en skyndsamhet som 

ledde till att bolagets noggrannhetskrav inte uppfylldes helt. Trots instruktionerna fortsatte 

arbetstagaren att arbeta med samma noggrannhet som förut, och därmed med en för långsam 

arbetstakt, samt angav att han hade för avsikt att fortsätta på detta vis om uppsägningen skulle 

ogiltigförklaras. Då arbetstagaren inte fullföljt sin skyldighet att följa anvisningarna, samt att 

bolagets krav på arbetstakt var väsentligt för dem, förklarade Arbetsdomstolen att 

uppsägningen var sakligt grundad.
68

 

 

Sammanfattning  

Arbetsgivaren har en skyldighet att innan en uppsägning ge arbetstagaren anvisningar om på 

vilket sätt arbetsuppgifterna ska utföras för att arbetstagaren ska uppnå önskad 

prestationsnivån. Arbetsgivaren kan göra detta genom att erbjuda hjälpmedel i det dagliga 

arbetet eller genom att tydligt beskriva arbetssättet de strävar efter. Arbetstagarnas skyldighet 

innebär att de, om det är skäligt, ska rätta sig efter de anvisningar som arbetsgivaren ger för 

att undvika en sakligt grundad uppsägning.  
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4.2 Information och varningar 

Arbetsgivarens skyldigheter 

I förarbetena till LAS går det att utläsa att det ska anses vara en självklarhet att en 

arbetsgivare, i de fall ett missförhållande kan komma att ha betydelse för anställningens 

varaktighet, ska informera arbetstagaren om detta för att händelsen ska kunna leda till en 

uppsägning.
69

 Kravet på information bottnar i att förhindra att en uppsägning kommer som en 

överraskning eller anses vara omotiverad för arbetstagaren. Den här typen av varningar och 

tillsägelser bör därför ingå som ett av stegen i hanteringen av händelser som kan resultera i 

uppsägning. Arbetsgivarens information har haft stor betydelse i rättsfall som berör saklig 

grund.
70

 Ett exempel på ett fall med bristande arbetsprestation som bakgrund till en 

uppsägning, där Arbetsdomstolen gjort en bedömning angående arbetsgivarens hantering av 

information, är AD 1978:161. I fallet presterade en bilförsäljare märkbart sämre än resterande 

säljare inom bolaget, vilket resulterade i uppsägning. Många omständigheter var svåra att 

bevisa i fallet, vilket gjorde dokumentationen från arbetsgivaren till en avgörande del i att 

arbetstagarens uppsägning förklarades sakligt grundad. Bolaget hade utfärdat en varning till 

arbetstagaren, där han fått en tremånadersperiod på sig att förbättra sin försäljning innan de i 

annat fall skulle ompröva hans befattning som säljare. Arbetsdomstolen ansåg i detta fall att 

informationen om att förbättring av arbetstagarens prestation skulle krävas varit tillräcklig 

från arbetsgivarens sida, vilket gjorde att uppsägningen bedömdes som sakligt grundad.
71

 

 

Ett annat rättsfall där informationen från arbetsgivaren spelat en avgörande roll för 

uppsägningens giltighet är AD 2002:44. Bolaget gjorde i fallet gällande att deras information 

till arbetstagaren om att hans beläggning varit ohållbart låg borde ansetts utgöra tydliga 

signaler om att hans bristande arbetsprestationer innebar en fara för anställningen. 

Arbetstagaren i fråga menade däremot att graden av allvar inte framkommit genom 

arbetsgivarens uttalanden. Vidare vägde Arbetsdomstolen in att den ovilja till förbättring av 

sin prestation som bolaget anser att arbetstagaren haft, kunde ha påverkats till det bättre om 

han varit medveten om att konsekvensen av underprestationen kunde bli uppsägning. 

Arbetsdomstolen förklarade uppsägningen som ogiltig med hänvisning till avsaknaden av 

tydlig information om situationens allvar till arbetstagaren.
72
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70 Proposition 1981/82:71, s. 125 
71 AD 1978:161 
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Även i AD 1980:122, som berör uppsägningen av en arbetstagare i ett småföretag, var 

arbetsgivarens passivitet en av de faktorer som låg till grund för ogiltigförklaringen av 

uppsägningen. Arbetstagaren fick i det här fallet inte ta del av några direkta klagomål från 

bolaget angående arbetsprestationen förrän kort innan uppsägningen. Arbetsdomstolen 

uttalade vidare att den lön samt löneökning arbetstagaren i fråga erhållit i förhållande till 

andra anställda i bolaget inte kunde tolkas som att bolaget varit missnöjda med arbetstagarens 

insats. Denna passivitet och brist på information var en av de faktorer som vägdes in vid 

bedömningen av uppsägningen som förklarades ogiltig.
73

 

 

Arbetstagarens skyldigheter 

Arbetstagarens skyldigheter när det kommer till information och varningar ligger i att ta till 

sig det som arbetsgivaren förmedlar samt att aktivt arbeta för en förbättring av 

arbetsprestationen. I AD 1978:161, som behandlar uppsägningen av en bilförsäljare, varnades 

arbetstagaren om att hans prestation inte var tillräcklig. Han fick information om att han hade 

tre månader på sig att förbättra sin försäljning, då den kraftigt understeg vad andra anställda 

på bolaget presterade. Arbetstagarens prestation förbättrades dock inte under perioden och 

Arbetsdomstolen ansåg att saklig grund förelåg för uppsägningen då arbetstagaren inte 

uppfyllt sina skyldigheter.
74

  

 

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att arbetsgivaren har ett ansvar att på ett tydligt sätt 

delge den anställde information eller varningar om att prestationen måste förbättras för att en 

fortsatt anställning ska kunna vara aktuell. Om arbetsgivaren inte tydligt bidrar med 

information eller varningar utgör det ett hinder för att saklig grund ska kunna föreligga, trots 

att en arbetstagare underpresterar. Samtidigt har arbetstagaren en skyldighet att ta till sig 

arbetsgivarens information samt arbeta för en förbättring av prestationen för att kunna behålla 

sin anställning. 
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4.3 Utbildning 

Arbetsgivarens skyldigheter 

Erbjudande av utbildning ingår i den lojalitetsplikt som arbetsgivare har gentemot sina 

arbetstagare i uppsägningssituationer. Innan en uppsägning bör arbetsgivaren ha visat 

arbetstagaren omsorg genom att exempelvis se över möjligheten till upplärning och 

arbetsanpassning.
75

 Det här framgår av förarbetena till LAS där det anges att arbetsgivaren 

innan ett uppsägningsbeslut ska utreda och pröva de möjligheter som finns att lösa situationen 

genom omplacering eller på annat sätt, och på så vis undvika uppsägning.
76

 Vidare anges inte 

mer specifikt de skyldigheter som åligger arbetsgivare och arbetstagare vad gäller utbildning 

för att försöka uppnå en bättre arbetsprestation i förarbetena. Riktlinjer för detta har istället 

utarbetats genom praxis. Ett exempel på det är AD 1978:161 där en bilförsäljare som kraftigt 

underpresterat fått genomgå en kurs i bilförsäljning innan han sägs upp av arbetsgivaren. Det 

Arbetsdomstolen lade störst vikt vid i frågan var att arbetstagaren varit bilförsäljare under 

många år, vilket bidrog till att man ansåg att bolaget utfört tillräckliga åtgärder för att hjälpa 

arbetstagaren i sina arbetsuppgifter genom den utbildning de erbjudit honom. Arbetsgivarens 

fullgjorda skyldighet att erbjuda utbildning i syfte att förbättra arbetstagarens situation vägdes 

in i bedömningen av uppsägningen som förklarades sakligt grundad av Arbetsdomstolen.
77

 

 

Även AD 2007:95 lyfter vikten av att arbetsgivaren ger möjlighet till utbildning och att det 

kan bidra till att saklig grund för uppsägning blir aktuellt. Fallet behandlade uppsägningen av 

en provningsingenjör som uppvisat bristande kompetens och dåliga arbetsprestationer. 

Arbetsgivaren försökte i fallet med hjälp av utvecklingssamtal och utvecklingsplaner 

kartlägga vilken kompetensutveckling som skulle vara aktuell för arbetstagaren för att uppnå 

en bättre arbetsprestation. Med detta som grund fick arbetstagaren delta i körkortsutbildning, 

datorkurser och flera olika seminarier för att förbättra sin kompetens. Trots dessa insatser 

förbättrades inte arbetstagarens prestationer tillräckligt mycket för att hon skulle kunna arbeta 

kvar, vilket ledde till uppsägning. Arbetsdomstolen konstaterade att den bristande prestation 

som berodde på brister i hennes grundläggande utbildning inte kunde anses vara 

arbetsgivarens skyldighet att åtgärda. Med det här i åtanke gjorde domstolen bedömningen att 

                                                           
75 Källström, Kent och Malmberg, Jonas. Anställningsförhållandet. Inledning till den individuella arbetsrätten, s.145 
76 Proposition 1981/82:71, s. 68 
77 AD 1978:161 
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arbetsgivaren uppfyllt de åtgärder som kan krävas vad gäller utbildning, vilket resulterade i att 

saklig grund för uppsägning förelåg i fallet.
78

 

 

Arbetstagarens skyldigheter 

Arbetstagarens skyldighet vid utbildning är framförallt ansvaret att delta i den utbildning som 

erbjuds av arbetsgivaren. Det här behandlades till viss del i AD 1978:161. I fallet blev 

arbetstagaren erbjuden att gå en kurs i bilförsäljning eftersom arbetsgivaren ansåg att 

arbetstagaren kraftigt underpresterat, något som lett till uppsägning. Arbetstagaren deltar i 

utbildningen, men arbetsgivaren påpekar till domstol att de inte anser att han varit tillräckligt 

aktiv under kursens gång. Arbetsdomstolen valde i detta fall att inte lägga någon vikt vid 

arbetstagarens prestation under den erbjudna kursen, utan konstaterade enbart att han valt att 

delta. En eventuellt svag prestation under utbildning påverkar därmed inte direkt 

arbetstagarens rätt till att göra anspråk på sin anställning. Värt att notera är dock att 

arbetstagarens deltagande i kursen i det här fallet inte resulterade i att hans prestation blev 

märkbart bättre, vilket togs i beaktning vid domstolens bedömning om att saklig grund för 

uppsägningen förelåg.
79

 

 

Det har i praxis även framställts att arbetstagaren själv har ansvar för att tillgodogöra sig den 

utbildning som erbjuds. I AD 1975:68, som behandlar uppsägningen av en arbetstagare 

anställd för att sköta bokföringsuppgifter, fastslog Arbetsdomstolen att arbetsgivaren hade 

erbjudit den utbildning som skäligen kunde krävas i fallet. Trots detta förbättrades inte 

arbetstagarens prestationer så att han kunde utföra sina arbetsuppgifter på ett godtagbart vis. 

Arbetsdomstolen konstaterade i fallet att det är arbetstagarens ansvarar att tillgodogöra sig 

utbildningen så att arbetsprestationen förbättras och saklig grund för uppsägning förelåg.
80

 

 

Arbetstagarens deltagande i utbildning diskuteras även i AD 1996:94 som berör en tvist om 

ifall arbetstagaren haft tillräckliga kvalifikationer för rätten till återanställning. 

Arbetsdomstolen fastslog att arbetstagaren inte hade de kvalifikationer som krävdes för 

tjänsten, vilket ledde till frågan om bolaget kunde klandras för att inte ha erbjudit honom den 

kompetensutveckling som krävts för att han skulle uppnått tillräckliga kvalifikationer. Det 

framgår i fallet att arbetstagaren varit negativt inställd till kompetensutvecklingen och själv 
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valt att inte delta. Arbetsdomstolen ålade därmed arbetstagaren skulden för att han inte haft 

tillräckliga kvalifikationer för tjänsten och arbetsgivarna vann fallet.
81

 

 

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att arbetsgivaren har en skyldighet att erbjuda 

utbildning som ett steg i att försöka uppnå en förbättrad arbetsprestation hos den anställde. 

Dock varierar den omfattning av utbildningserbjudanden som krävs för att saklig grund för 

uppsägning ska kunna föreligga från fall till fall. Det kan även fastslås att arbetstagaren är 

skyldig att delta i de utbildningar som erbjuds och har ansvar för att tillgodogöra sig den 

kunskap utbildningen bidrar med. 

 

4.4 Anpassade arbetsuppgifter och omplacering 

Arbetsgivarens skyldigheter  

För att arbetsgivaren ska uppfylla sina skyldigheter enligt Arbetsmiljölag (1977:1160) innan 

en eventuell uppsägning kan det bli aktuellt att behöva anpassa de arbetsuppgifter som finns 

för den arbetstagare som underpresterar. Arbetsanpassning innebär någon form av förändring 

i arbetsmiljön, så som tekniska hjälpmedel och förändringar i organisationen eller den fysiska 

arbetsmiljön. Det kan också vara fråga om att arbetsgivaren gör förändringar för arbetstagaren 

gällande arbetstid eller fördelning av arbetet. Arbetsgivarens ansvar ligger i att på ett lämpligt 

sätt organisera arbetsanpassning när det så krävs, och att denna anpassning ska göras utifrån 

den enskilde arbetstagarens förutsättningar.
82

 

 

Ett exempel på när arbetsgivaren har genomfört arbetsanpassning för en arbetstagare som 

underpresterat går att finna i AD 2007:95. Arbetstagaren i fallet klarade inte av att utföra de 

arbetsuppgifter hon till en början blivit tilldelad. Arbetsgivaren utförde insatser för att tilldela 

arbetstagaren enklare och mer rutinbetonade arbetsuppgifter. I samband med de nya 

förenklade arbetsuppgifterna ville arbetsgivaren även omplacera arbetstagaren eftersom de 

nya uppgifterna utfördes på en annan avdelning än den som arbetstagaren tidigare varit aktiv 

på. Arbetsgivaren gjorde också försök till att låta arbetstagaren utföra arbetsprövning innan 

uppsägningen. De åtgärder arbetsgivaren i det här fallet vidtog för att förbättra arbetstagarens 

prestation, närmare bestämt enklare arbetsuppgifter, omplacering och arbetsprövning, ansåg 
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Arbetsdomstolen vara tillräckliga för att ha fullgjort de skyldigheter som ansågs skäliga och 

uppsägningen förklarades sakligt grundad.
83

 

 

I de fallen anpassade arbetsuppgifter inte bidrar till en bättre arbetsprestation är arbetsgivaren 

skyldig att utreda omplaceringsmöjligheterna för arbetstagaren. Arbetsgivaren har alltid en 

omplaceringsskyldighet vid uppsägningar, vilket framgår av LAS 7§ 2st.
84

 Det innebär att 

arbetsgivaren är skyldig att utreda om det finns någon möjlighet att ordna en ny anställning 

inom företaget till arbetstagaren.
85

 Denna skyldighet måste vara uppfylld för att saklig grund 

ska kunna föreligga. Omplaceringen måste vara skälig enligt två aspekter. Den ska anses lösa 

det problem som föranleder omplaceringen och även anses vara möjlig för arbetsgivaren att 

genomföra. Förutsatt att omplaceringen uppfyller dessa krav har arbetsgivaren fullgjort sin 

omplaceringsskyldighet och det utgör inte längre ett hinder för att saklig grund ska kunna 

föreligga vid uppsägningen.
86

 En förutsättning för att omplaceringsskyldigheten ska vara 

aktuell är att omplaceringen kan ske utan att det medför att en annan arbetstagare sägs upp. 

Det krävs även att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för arbetet.
87

 

 

Det kan utläsas av praxis att omplaceringsskyldigheten blir aktuell även när det gäller 

uppsägning vid bristande arbetsprestation. AD 1978:161 berör en arbetstagare som kraftigt 

underpresterar, varpå arbetsgivaren erbjudit arbetstagaren flertalet olika anställningar som 

skulle innebära en omplacering av arbetstagaren. Även då arbetstagaren valde att neka 

samtliga erbjudanden om ny anställning och därmed inte blev omplacerad ansåg domstolen att 

arbetsgivaren hade fullgjort sin omplaceringsskyldighet. Arbetsdomstolen konstaterade att 

arbetstagarens nekande till anställningserbjudandena bidrog till att bolaget inte kunde se 

någon annan utväg än att säga upp arbetstagaren, vilket således innebar att saklig grund 

förelåg vid uppsägningen.
88

 

 

Även AD 1977:151 behandlar omplaceringsskyldigheten och hur långt den sträcker sig för 

arbetsgivaren när en anställd underpresterar. I detta fall sades en flygvärdinna upp eftersom 

arbetsgivaren gjorde bedömningen att hon brustit i förmågan att utföra sina arbetsuppgifter. 

Arbetstagarsidan menade att arbetsgivaren inte hade fullföljt sina skyldigheter gällande 
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omplacering då arbetsgivaren inte skapat någon ny befattning för den anställde på bolagets 

kontor. Arbetsdomstolen konstaterade dock att detta inte är skäligt att kräva av bolaget, då det 

inte kan anses vara en skyldighet för arbetsgivare att skapa en ny befattning i avseende att 

kunna omplacera en arbetstagare. I fallet redogör Arbetsdomstolen tydligt för att de regler 

som finns gällande omplacering syftar till att arbetsgivaren ska försöka undvika att behöva 

säga upp den anställde, om det är möjligt, genom att omorganisera sin verksamhet så gott det 

går. Arbetsdomstolen konstaterade även att hur stor omorganisation av verksamheten som kan 

krävas av en arbetsgivare beror på företagets storlek. I fallet var bolagets kontorsverksamhet 

relativt liten vilket innebar att man inte kunde kräva att arbetsgivaren skulle göra en 

omfattande omorganisation. Detta innebar att arbetsgivaren inte brustit i sin 

omplaceringsskyldighet och arbetstagaren hade sagts upp med saklig grund.
89

 

 

Arbetstagarens skyldigheter 

Även vad gäller omplacering har arbetstagare vissa skyldigheter vid underprestation. 

Huvudsakligen föreligger det en arbetsskyldighet för arbetstagaren, som kan knytas an till 

arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet, vilken omfattar den så kallade 

omplaceringsrätten.
 
Det innebär framförallt att arbetstagaren måste utföra sitt arbete, även i de 

fall då en skälig omplacering blir aktuell och arbetstagaren får nya arbetsuppgifter inom 

arbetsskyldigheten. Vid denna typ av omplaceringar behöver arbetsgivare inte rättsligt stå till 

svars för de orsaker som motiverat omplaceringen.
 90

 

 

Ett rättsfall som behandlar just arbetsskyldigheten är AD 1986:13, där en arbetstagare blev 

omplacerad, då kompetensen att utföra arbetsuppgifterna inte var tillräcklig enligt 

arbetsgivaren. Arbetstagaren fick även information om att omplaceringen skulle ske tills dess 

att kompetensen ökat och arbetstagaren kunde återgå till sin ursprungliga anställning. I fallet 

valde arbetstagaren ändå att neka till omplaceringen, vilket Arbetsdomstolen bedömde som 

arbetsvägran, då omplaceringen var inom arbetstagarens arbetsskyldighet. I rättsfall som 

detta, där arbetstagaren inte går med på att bli omplacerad, kommer Arbetsdomstolen ofta inte 

ens vidare till diskussionen om huruvida prestationen varit bristande eller inte, då 

arbetsvägran i sig innebär att uppsägningen är sakligt grundad.
91
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90 Glavå, Mats. Arbetsrätt, s.587-588 
91 AD 1986:13 



25 
 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har arbetsgivaren i första hand en skyldighet att försöka förenkla den 

underpresterande arbetstagarens arbetsuppgifter genom arbetsanpassning, för att saklig grund 

för uppsägning ska vara aktuellt. Vid en sådan insats behåller arbetstagaren samma 

anställning som tidigare. I andra hand är arbetsgivaren skyldig att se över 

omplaceringsmöjligheterna inom organisationen och om det är möjligt att ge den anställde en 

ny tjänst. Arbetstagarens skyldighet ligger i att godta de anpassade arbetsuppgifter och 

omplaceringsförslag som erbjuds, då det annars kan anses vara arbetsvägran.  

 

5. Analys 

5.1 Gällande rätt vid uppsägning med bristande arbetsprestation 
som grund 

5.1.1 Bevisbörda 

Bevisbördan i uppsägningsfall med bristande arbetsprestation som grund har ålagts 

arbetsgivaren. Problematiken kring bevisbördan inom området ligger i att arbetsgivarna ska 

kunna fullgöra bevisbördans två delar. De ska dels kunna bevisa att arbetstagarens prestation 

är bristfällig och dels att de uppfyllt sina skyldigheter att försöka förbättra arbetsprestationen. 

För att kunna uppfylla den första delen av bevisbördan, som gäller arbetsprestationen, är det 

därmed viktigt för arbetsgivaren att veta vilken arbetsinsats de ska kunna kräva av 

arbetstagaren, vilken nivå på arbetsprestationen arbetstagaren bör nå upp till jämfört med 

andra anställda i en likartad situation samt hur pass bestående underprestationen måste vara 

för att saklig grund för uppsägning ska kunna föreligga. Den andra delen av bevisbördan 

uppfylls genom att arbetsgivare kan bevisa att de har fullföljt de skyldigheter som åligger dem 

vad gäller åtgärder för att försöka förbättra arbetstagarens arbetsprestation innan en eventuell 

uppsägning. Det ställer krav på arbetsgivaren att dokumentera de varningar, anvisningar och 

den information som de ger till arbetstagaren för att tydligt kunna bevisa för domstol att saklig 

grund föreligger för uppsägningen. Vid de fall arbetsgivaren inte lyckas fullgöra båda delar av 

bevisbördan är uppsägningen ej sakligt grundad. 
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5.1.2 Arbetsinsats 

Vi har genom uppsatsens utredning kunnat konstatera att arbetsgivare kan kräva att 

arbetstagare fullt utnyttjar sin förmåga, vilket innebär att de ska utföra ett så bra arbete som 

möjligt med tanke på de rådande omständigheterna. Det som vidare kan krävas är att 

arbetstagaren rättar sig efter de direktiv arbetsgivaren ger för arbetsuppgifterna. Vad en 

godtagbar prestation, i fråga om arbetsinsats, kan anses vara är dock inte upp till 

arbetsgivaren att bestämma. Kriterierna för en godtagbar prestation kan variera mellan olika 

typer av anställningar men en del riktlinjer för bedömningen av om en arbetsprestation är 

bristande nog för att kunna utgöra saklig grund för uppsägning eller ej går att finna i 

Arbetsdomstolens uttalanden. Krav på viss noggrannhet och tempo i arbetsuppgifterna har 

enligt praxis visat sig vara avgörande för Arbetsdomstolens bedömning. Vidare kan det 

utläsas ur praxis att det inte är skäligt att arbetsgivaren ska behöva lägga mycket tid på att 

kontrollera och göra om en arbetstagares arbetsuppgifter. Det anses inte heller vara skäligt att 

kostnaderna för en arbetstagare överstiger de intäkter som dess prestation resulterar i. 

 

5.1.3 Den bristande arbetsprestationen i jämförelse med en normal 
arbetsprestation  

I utredningen har vi sammanställt rättsfall där Arbetsdomstolen konstaterat att arbetstagaren i 

fråga har underpresterat i jämförelse med vad som kan anses vara en normal prestation. I 

dessa fall, då arbetstagarens prestationsnivå märkbart understiger vad arbetsgivaren normalt 

bör kunna förvänta sig, kan saklig grund för uppsägning föreligga. Av den anledningen är det 

viktigt att klargöra vad en normal arbetsprestation innebär för att kunna svara på under vilka 

förhållanden en bristande arbetsprestation kan utgöra saklig grund för uppsägning. 

Utredningen av vad en normal prestation innebär har i praxis gjorts genom att jämföra 

genomförandet av arbetsuppgifterna mellan de underpresterande arbetstagarna och andra 

arbetstagare i en likartad situation. De sistnämnda arbetstagarna anses då utföra en normal 

prestation. Innebörden av en normal prestation kan dock variera mellan olika situationer, 

vilket gör det till en tolkningsfråga för Arbetsdomstolen. Vid sina bedömningar av den 

normala prestationen har de i utredningens rättsfall jämfört förhållanden som 

försäljningsresultat, utförandetid, effektivitet och arbetsresultat mellan olika arbetstagare och 

då vägt in faktorer som utbildning och yrkeserfarenhet hos de olika arbetstagarna. 
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5.1.4 Tillfällig eller bestående bristande arbetsprestation 

Det kan ur förarbetena till LAS utläsas att fokus vid bedömningar av om saklig grund 

föreligger eller inte vid uppsägningar grundade på bristande arbetsprestation, inte bör bygga 

på den händelse som föranlett uppsägningen. I stället bör bedömningen inriktas på 

arbetstagarens lämplighet att fortsätta sin anställning. Frågan har även behandlats i praxis och 

i de fall Arbetsdomstolen konstaterat att den bristande arbetsprestationen högst troligt inte 

kommer att förbättras har uppsägningarna förklarats sakligt grundade. Även inskolningstiden 

vid nyanställningar diskuteras i de rättsfall som tas upp i utredningen. I dessa fall anses en 

skälig inskolningstid, men inte omskolningstid, vara tillräcklig för att arbetstagaren ska kunna 

förväntas utföra sina arbetsuppgifter på ett godtagbart vis. Vid fall då en bristande 

arbetsprestation förbättras under inskolningstiden anses en uppsägning som bygger på den 

bristande prestationen inte vara sakligt grundad. Däremot kan en underpresterande 

arbetstagare som behövt onormalt lång inskolningstid riskera att bli uppsagd med hänvisning 

till detta. I Arbetsdomstolens bedömningar av rättsfallen har de vägt in faktorer som 

anställningstid och erfarenhet inom arbetet samt jämfört arbetstagarens behov av 

inskolningstid i förhållande till vilken inskolningstid som normalt brukar behövas för den 

aktuella befattningen. Det kan därmed utläsas från både förarbeten och praxis att en bristande 

arbetsprestation som anses vara bestående kan utgöra saklig grund för uppsägning. 

 

5.1.5 Anvisningar 

Enligt Arbetsdomstolen åligger det arbetsgivaren ett ansvar att tydliggöra riktlinjer och 

anvisningar för hur arbetstagarnas arbetsuppgifter ska utföras. Det har i praxis förekommit 

fall där bristen på anvisningar om hur arbetsuppgifter ska utföras för att förbättra 

arbetsprestationen inneburit att uppsägningen varit ogiltig. Ur praxis kan även utläsas vad 

arbetsgivare kan göra för att de ska anses ha uppfyllt sin skyldighet att bidra med anvisningar. 

Arbetsgivaren kan exempelvis förse arbetstagaren med lathundar och checklistor i strävan att 

hjälpa den anställde till en förbättrad prestation. En tydlig beskrivning om prioriteringar och 

tillvägagångssätt i arbetet har också ansetts vara goda anvisningar från arbetsgivarens sida. 

Utifrån utredningens rättsfall har vi kunnat konstatera att det är betydligt lättare för 

arbetsgivaren att uppnå giltighet i en uppsägning om den föregås av tydliga anvisningar 

angående utförandet av arbetsuppgifterna till den underpresterande arbetstagaren. 
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Ovan nämnda anvisningar från arbetsgivaren medför ett ansvar för de underpresterande 

arbetstagarna. De är skyldiga att ta till sig anvisningarna och försöka följa dessa i det fortsatta 

arbetet. Ur praxis kan utläsas att vid de fall arbetstagare har fått tydliga anvisningar men inte 

anpassat sig efter dem kan saklig grund för uppsägning föreligga. I det fall arbetstagaren hade 

förändrat sitt utförande av arbetsuppgifterna efter de givna anvisningarna hade en uppsägning 

eventuellt inte ens varit aktuell och i annat fall hade den inte varit sakligt grundad.  

 

5.1.6 Information och varningar 

Vikten av att informera sina arbetstagare om eventuella konsekvenser av missförhållanden i 

arbetet, som kan ha betydelse för anställningens varaktighet, framgår tydligt av LAS 

förarbeten. Informationsskyldigheten ämnar motverka att arbetstagaren inte har förstått 

allvaret i situationen och att en uppsägning upplevs som omotiverad. Det bör därför ingå att 

ge information om vad följderna av en underprestation kan bli i arbetsgivarens insats till att 

försöka förbättra arbetstagarens prestation innan en uppsägning. Det går även att finna vikten 

av information i de rättsfall uppsatsen omfattar på området. I de fall arbetsgivaren agerat 

passivt och inte tydligt klargjort för arbetstagaren att den bristande arbetsprestationen kan 

innebära en uppsägning har saklig grund inte förelegat. Är informationsskyldigheten däremot 

uppfylld kan saklig grund vara aktuellt. Skyldigheten kan uppfyllas genom att arbetsgivaren 

ger tydliga varningar med utrymme för förbättring av arbetsprestationen samt information om 

konsekvenserna i det fall förbättring uteblir. Arbetstagare har i denna situation som skyldighet 

att ta information och varningar på allvar och med hjälp av arbetsgivaren aktivt delta i sitt 

förbättringsarbete. 

 

5.1.7 Utbildning 

Arbetsgivaren har en skyldighet att erbjuda underpresterande arbetstagare utbildning för att 

försöka förbättra arbetsprestationen. Utifrån den praxis som uppsatsen tar upp varierar 

omfattningen av de utbildningserbjudanden som krävs för att skyldigheten ska anses vara 

uppfylld. Skyldigheten kan vara uppfylld redan efter ett utbildningserbjudande, om 

arbetstagaren i fråga har lång erfarenhet av det yrke som utbildningen avser. Det finns i praxis 

även exempel på när arbetsgivaren har erbjudit flera utbildningsinsatser före uppsägningen 

Det har inte gått att utläsa om samtliga utbildningar varit nödvändiga för att arbetsgivarens 

ansvar skulle anses vara uppfyllt. Dock bedömer vi att omfattningen av den utbildning som 
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erbjuds kan vara avgörande för Arbetsdomstolens bedömning, där de med kortare 

yrkeserfarenhet kan komma att behöva större utbildningsinsatser än de som arbetat under en 

längre period. Vi anser även att möjliga faktorer som kan påverka kravet på 

utbildningsinsatsens omfattning kan vara vilken tjänst den underpresterande har samt vilken 

typ av bristande arbetsprestation det gäller. Det vi utifrån utredningen kan konstatera är att 

arbetsgivare inte är skyldiga att åtgärda bristande arbetsprestation som beror på brister i 

arbetstagarens grundläggande utbildning. 

 

För arbetstagares del har det i praxis framkommit att de är skyldiga att delta i samt tillgodose 

sig den utbildning som erbjuds av arbetsgivaren, i de fall erbjudandet anses vara skäligt. Om 

arbetsprestationen inte förbättras genom utbildningen eller om arbetstagaren väljer att inte 

delta kan detta innebära att saklig grund för uppsägning föreligger, då arbetstagaren inte har 

tillgodosett sina skyldigheter. 

 

5.1.8 Anpassade arbetsuppgifter och omplacering 

Det kan ur förarbeten och praxis utläsas att arbetsgivaren är skyldig att överväga en eventuell 

arbetsanpassning för arbetstagaren i syfte att försöka förbättra arbetsprestationen innan saklig 

grund för uppsägning kan föreligga vid underprestation. Begreppet beskrivs i förarbeten som 

förändringar i arbetstid eller arbetsfördelning och i praxis har ett tilldelande av enklare och 

mer rutinbetonade arbetsuppgifter ansetts vara en godkänd arbetsanpassning. 

 

Utöver skyldigheten att anpassa arbetet åligger det arbetsgivaren en omplaceringsskyldighet 

innan saklig grund för uppsägning ska kunna föreligga. Så länge omplaceringen är skälig har 

arbetsgivaren fullgjort sin skyldighet på området och detta kan inte längre utgöra ett hinder 

för uppsägningens giltighet. Vi har genom praxis kunnat utläsa att arbetsgivare är skyldiga att 

noggrant utreda omplaceringsmöjligheterna för arbetstagaren. De är dock inte skyldiga att 

upprätta en ny tjänst för att få till stånd en omplacering. Enligt förarbetena till LAS anges 

även att omplaceringsskyldigheten endast gäller för de arbeten som arbetstagaren har 

tillräckliga kvalifikationer för. Vi har även kunnat utläsa att i de fall arbetstagare tackat nej till 

ett eller flera skäliga omplaceringserbjudanden kan det utgöra arbetsvägran. Saklig grund för 

uppsägning kan då föreligga eftersom det åligger arbetstagaren en skyldighet att godta skäliga 

omplaceringserbjudanden. Då anses arbetsgivarens omplaceringsskyldighet vara uppfylld 

trots att någon omplacering inte kommit till stånd. 
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5.2 Intressen vid uppsägning med bristande arbetsprestation som 
grund 

5.2.1 Förhållanden som påverkar bedömningen av den bristande 
arbetsprestationen 

Vid en uppsägning med bristande arbetsprestation som grund finns det flera intressen att ta 

hänsyn till. Vi har valt att fokusera på följande tre intressen, den underpresterande 

arbetstagarens intresse av att behålla sin anställning, arbetsgivarens intresse av att ha väl 

presterande arbetstagare samt intresset hos den underpresterande arbetstagarens kollegor av 

att inte påverkas negativt av den bristande arbetsprestationen. I den här delen av analysen vill 

vi belysa på vilket sätt dessa intressen tillgodoses. 

 

Inledningsvis kan vi konstatera att det är en fördel för de underpresterande arbetstagarna att 

bevisbördan på området har ålagts arbetsgivarna. Det utgör ett skydd för anställningen då 

arbetsgivarna måste kunna fullgöra bevisbördans två problematiska delar (se avsnitt 2.3). När 

det kommer till arbetsinsatsen samt den bristande arbetsprestationen i jämförelse med en 

normal arbetsprestation finns en möjlighet för arbetsgivaren att ställa vissa krav på 

arbetstagaren. Denna möjlighet är väsentlig för arbetsgivare då en lönsam verksamhet bygger 

på att de anställdas prestation håller en viss standard. Möjligheten är även en förutsättning för 

att behålla en rimlig arbetsbelastning på de övriga arbetstagarna inom verksamheten, då det 

annars finns en risk för att de tvingas utföra den underpresterande arbetstagarens 

arbetsuppgifter utöver sina egna. För de arbetstagare som underpresterar kan kravet på att nå 

en normal prestation och en viss kvalité på arbetsinsatsen uppfattas som en belastning. Den 

positiva aspekten för arbetstagarna är att kravet på arbetsinsatsen uppmuntrar till en förbättrad 

prestation, vilket kan ha en utvecklande effekt och därmed gynna arbetstagaren både på ett 

privat plan samt vad gäller anställningsbarheten. 

 

Kravet på att underprestationen måste vara bestående för att kunna utgöra saklig grund för 

uppsägning är framförallt positivt för arbetstagaren, då det ger en möjlighet till förbättring av 

arbetsprestationen. För arbetsgivare är det möjligt att den väntan på en eventuell förbättring 

som de förväntas utstå anses vara ofördelaktig, då de troligtvis vill ersätta den 

underpresterande arbetstagaren med någon som presterar bättre så fort som möjligt. Det är 

endast då väntan leder till en förbättrad prestation hos arbetstagaren som den till viss del kan 

anses vara positiv för arbetsgivare. 
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Den möjlighet som finns för arbetsgivaren att grunda en uppsägning på bristande 

arbetsprestation, när den är tillräckligt bristfällig och bestående, anser vi vara högst nödvändig 

för att kunna bedriva en lönsam verksamhet. Tillför arbetstagaren inte någonting för 

verksamheten och det inte finns några lovande framtidsutsikter för den anställdes 

arbetsprestation, anser vi att arbetsgivarens och övriga anställdas intresse av att ha väl 

presterande arbetstagare inom verksamheten väger tyngre än den underpresterande 

arbetstagarens intresse av att behålla sin anställning. Arbetstagarens intresse beaktas trots 

denna möjlighet med ett starkt skydd för anställningen och en chans att förändra situationen.  

 

5.2.2 Skyldigheter att försöka uppnå en bättre arbetsprestation innan en 
uppsägning 

De områden som behandlas i kapitel fyra innebär skyldigheter för både arbetsgivare och 

arbetstagare. Vad gäller skyldigheten att tilldela anvisningar om utförandet av 

arbetsuppgifterna samt delge information och varningar, utgör dessa ett hinder i möjligheten 

att säga upp en arbetstagare som underpresterar och ersätta dem med en ny arbetstagare som 

bidrar mer till verksamheten. Dock kan informationen skapa en motivation hos arbetstagaren 

att uppnå en förbättring och anvisningarna kan utgöra ett stöd för arbetstagaren i denna 

process. Endast om dessa insatser leder till en förbättrad prestation kan de vara positiva för 

arbetsgivaren.  

 

För de underpresterande arbetstagarna innebär arbetsgivarnas skyldigheter på detta område en 

trygghet då en uppsägning inte kan komma plötsligt eller uppfattas som omotiverad. De får 

även en möjlighet att utföra arbetsuppgifterna på det vis arbetsgivaren önskar. I de fall 

arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter på området medför det skyldigheter för 

arbetstagaren att ta till sig informationen och förändra sitt arbete efter instruktionerna. Denna 

skyldighet är inte så mycket en belastning för arbetstagaren som vi anser att det är en positiv 

möjlighet att kunna förändra arbetet och undvika en uppsägning. 

 

Arbetsgivaren har även en skyldighet att erbjuda utbildning, anpassade arbetsuppgifter och 

omplacering innan en uppsägning kan komma till stånd. Samtliga skyldigheter innebär en 

belastning och kostnad för arbetsgivaren och kan endast vara positiva i de fall de leder till en 

förbättrad prestation hos arbetstagaren. Utifrån ett större perspektiv kan kostnaderna för 
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arbetsgivarens insatser då bli låga i förhållande till de kostnader som kan uppstå om den 

underpresterande arbetstagarens kollegor påverkas negativt av den bristfälliga prestationen. 

Utförs inte insatser som förbättrar arbetstagarens prestation kan, som nämnt ovan, kollegorna 

ta skada. Det kan leda till överbelastningar och eventuella kostnader för bland annat 

sjukskrivningar.  

 

Arbetsgivarnas skyldigheter att anpassa arbetsuppgifter och utreda omplaceringsmöjligheter 

är fördelaktiga för arbetstagarna eftersom de utgör ytterligare ett skydd för anställningen och 

ger en möjlighet för arbetstagaren att prestera bättre i en tjänst som är mer anpassad för 

individen i fråga.  Deras skyldighet att acceptera skäliga erbjudanden är framförallt 

fördelaktigt för arbetsgivaren. Dock är det nödvändigt för att verksamheten ska kunna 

fortlöpa. Möjligheten till utbildning ger arbetstagarna en chans att förbättra sin 

arbetsprestation istället för att bli uppsagda, samtidigt som deras anställningsbarhet ökar. 

Därmed är även deras skyldighet att delta i de utbildningar som arbetsgivaren erbjuder 

fördelaktig för dem.  

 

Sammanfattningsvis utgör de skyldigheter som åligger arbetsgivarna ett hinder för deras 

möjlighet att få till stånd en sakligt grundad uppsägning. Utifrån denna aspekt beaktas 

framförallt arbetstagarens intresse av att behålla sin anställning. Det enda positiva för 

arbetsgivaren i denna fråga är om insatserna leder till en förbättrad arbetsprestation så att 

arbetstagaren bidrar till verksamheten. De bestämmelser som beaktar arbetsgivarens intresse 

på området är att den underpresterande arbetstagaren är skyldig att ta till sig arbetsgivarens 

önskemål om hur arbetsinsatsen ska se ut samt godta skäliga erbjudanden om åtgärder för att 

förbättra prestationen. Utan dessa skyldigheter för arbetstagaren hade arbetsgivaren inte haft 

möjlighet att bedriva sin verksamhet på ett bra och effektivt sätt, då en lönsam verksamhet 

förutsätter väl presterande arbetstagare. På samma vis beaktas den underpresterande 

arbetstagarens kollegors intressen genom de skyldigheter som åligger arbetstagaren. Det är 

viktigt för dem att arbetstagaren aktivt eftersträvar en förbättring av arbetsinsatsen för att de 

inte ska utsättas för negativa följder av underprestationen. I huvudsak är det dock tydligt att 

bestämmelserna på området är utformade för att tillgodose arbetstagarens intresse av att 

behålla sin anställning. Vi anser att arbetsgivares och verksamhetens övriga arbetstagares 

intressen beaktas enbart så mycket som krävs för ett fungerande arbetsliv. De möjligheter som 

finns för arbetsgivaren att säga upp en underpresterande arbetstagare är nödvändiga för både 
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verksamheters framgång samt i syfte att behålla en god arbetsmiljö för samtliga anställda 

inom verksamheterna. 
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6. Sammanfattande slutsats 

Utifrån analysen har vi kunnat konstatera att bristande arbetsprestation kan utgöra saklig 

grund för uppsägning när följande förhållanden föreligger. 

 

 När arbetsinsatsen inte når upp till vad Arbetsdomstolen anser vara en godtagbar 

arbetsprestation. 

 När arbetsprestationen märkbart understiger prestationen hos en annan arbetstagare i 

en likartad situation, som enligt Arbetsdomstolen anses utföra en normal prestation. 

 När den bristande arbetsprestationen är bestående. 

 

Utöver att samtliga förhållanden ovan är uppfyllda krävs det att arbetsgivaren har fullgjort 

följande skyldigheter, i syfte att försöka förbättra arbetsprestationen, för att saklig grund för 

uppsägning ska kunna föreligga. 

 

 Bidragit med anvisningar till arbetstagaren om hur arbetsuppgifterna ska utföras. 

 Informerat eller varnat arbetstagaren om att i det fall arbetsprestationen inte förbättras 

kan konsekvensen bli uppsägning. 

 Erbjudit arbetstagaren utbildning i syfte att förbättra arbetsprestationen. 

 Erbjudit arbetstagaren anpassade arbetsuppgifter i syfte att förbättra arbetsprestationen 

samt skälig omplacering för att undvika en uppsägning. 

 

Även arbetstagare har ålagts en del skyldigheter i syfte att försöka förbättra 

arbetsprestationen. Arbetstagare är skyldiga att rätta sig efter arbetsgivarens anvisningar 

angående arbetsuppgifterna och att ta till sig information och varningar. De är även skyldiga 

att delta i och tillgodose sig den utbildning som erbjuds samt godta skäliga erbjudanden om 

arbetsanpassning och omplacering. I de fall arbetstagaren inte fullgör dessa skyldigheter kan 

saklig grund för uppsägning föreligga av den anledningen. 

 

I de fall förutsättningar finns för att saklig grund ska kunna föreligga vid bristande 

arbetsprestation krävs även att arbetsgivare kan uppfylla sin bevisbörda. De ska kunna påvisa 

både att arbetsprestationen är bristfällig nog för att utgöra saklig grund för uppsägning samt 

att deras skyldigheter är fullgjorda. 
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De bestämmelser som finns på området är utformade till den underpresterande arbetstagarens 

fördel och beaktar i första hand arbetstagarens intresse av att behålla sin anställning. Skyddet 

för anställningen kan dock endast sträcka sig till en viss gräns för att intresset hos arbetsgivare 

och andra arbetstagare i verksamheten ska beaktas. Deras intresse av att ha en väl fungerande 

verksamhet med en god arbetsmiljö för samtliga anställda förutsätter att det finns en möjlighet 

för bristande arbetsprestation att kunna utgöra saklig grund för uppsägning. 
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