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Källförteckning 44

Sammanfattning

En arbetsvägran innebär att en arbetstagare bryter mot sin lydnadsplikt, vilket är mycket

allvarligt. Den exakta innebörden av begreppet arbetsvägran är inte tydlig i lagstiftningen.

Därför är uppsatsens övergripande syfte att få en djupare förståelse för innebörden av

begreppet. Uppsatsen redogör för när det finns rimliga skäl att vägra utföra arbetsuppgifter

samt när en vägran innebär ett brott mot anställningsavtalet. Vidare redogör uppsatsen för

konsekvenserna av en arbetsvägran.

Slutsatsen är att det finns omständigheter som innebär ett undantag från lydnadsplikten, som

gör att det finns rimliga skäl att vägra utföra arbete. Vidare är det på egen risk som en

arbetstagare vägrar utföra arbete. I de situationer där det råder tolkningsföreträde eller fara för

liv eller hälsa har en arbetstagare ett förstärkt skydd mot konsekvenserna av en arbetsvägran.

En arbetstagare kan även vägra att utföra arbete med hänvisning till att arbetsgivaren ger

order som strider mot lag eller god sed.

Vid en konstaterad arbetsvägran beror konsekvenserna på omständigheterna i det enskilda

fallet. I de flesta rättsfall gör arbetsdomstolen en uppdelning mellan allmän och specifik

arbetsvägran, vid en bedömningen om arbetsvägran leder till uppsägning eller avsked. Till

sist har uppsatsen visat att det finns förmildrande omständigheter vid en arbetsvägran som

kan leda till att arbetstagaren inte får några konsekvenser.

Nyckelord: arbetsvägran, arbetsledningsrätt, arbetsskyldighet, uppsägning, avsked
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

I ett anställningsförhållande ska arbetstagaren fortlöpande ställa sin arbetskraft till förfogande

för arbetsgivaren i utbyte mot ersättning i form av lön.1 Det är arbetsgivaren som leder och

fördelar arbete och därmed har en arbetsledningsrätt. Inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt

återfinns arbetstagarens arbetsskyldighet och lydnadsplikt samt arbetsgivarens arbetsledning

och ordergivning. En arbetstagares arbetsskyldighet är kopplat till att vara lojal mot sin

arbetsgivare.2

Det kan uppstå en konflikt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren när det råder delade

meningar kring arbetsskyldighet. Det kan exempelvis handla om arbetstagarens

arbetsskyldighet att arbeta över helgen eller utföra en arbetsuppgift som arbetstagaren anser

är farlig. Att inte följa en order som ingår i arbetsskyldigheten innebär en arbetsvägran, vilket

anses allvarligt.3 Uppsägning och avsked är mycket omdiskuterat, men innebörden av

arbetsvägran och konsekvenserna därefter är mindre belyst. Intressant är därför att undersöka

ifall en arbetsvägran är tillräckligt allvarligt för att arbetstagaren bör skiljas från sin

anställning.

Det är av intresse att utreda arbetsvägran som begrepp eftersom det inte går att återfinna

någon allmän reglering av arbetsvägran i lagtext. Det finns heller inte någon allmän reglering

om arbetsskyldighet.4 Istället går det i rättspraxis att finna bedömningar av arbetstagarens

skyldighet att arbeta.5 Det kan vara utmanande att bedöma om det är arbetsvägran eller inte

samt hur långt arbetstagarens arbetsskyldighet sträcker sig. Därför kommer denna uppsats

undersöka problematiken med arbetsvägran i arbetslivet.

5 AD 2017 nr 49.
4 Källström & Malmberg (2019) Anställningsförhållandet, s. 221.

3 Se Tommy Iseskog, Omplacering (2005 JUNO), under rubriken 6.2.4 Tvist om arbetsskyldigheten. Glavå &
Hansson (2020) Arbetsrätt, s. 383.

2 Fahlbeck, Reinhold. Praktisk arbetsrätt, 3:e upplagan. Lund: Liber, 1989, s.208. Se vidare avsnitt 2.1
“Arbetsledningsrätten”.

1 Källström, Kent. Malmberg, Jonas. Anställningsförhållandet. 5:e upplagan. Uppsala:
Iustus Förlag, 2019 s. 23. Glavå, Mats. Hansson, Mikael. Arbetsrätt, 4:e upplagan. Lund: Studentlitteratur AB,
2020 s. 81-82. Se vidare avsnitt 2.2 “Arbetsskyldigheten”.
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1.2 Syfte och frågeställning

Uppsatsens ambition är att skapa en djupare förståelse för innebörden av begreppet

arbetsvägran genom att analysera det rådande rättsläget (de lege lata). Mer specifikt syftar

uppsatsen till att redogöra för när det finns rimliga skäl för en vägran att utföra arbete som

skulle kunna innebära ett undantag från lydnadsplikten. Uppsatsen ämnar även till att

undersöka när en vägran att utföra arbete innebär ett brott mot anställningsavtalet. Vidare

syftar uppsatsen till att redogöra vad konsekvensen blir av en arbetsvägran. Slutligen är det

av intresse att undersöka vilket mönster arbetsdomstolen följer i sin bedömning av

konsekvenserna.

För att uppfylla syftet ska följande frågeställningar besvaras:

- Vilka skäl för vägran att utföra arbete kan arbetsdomstolen anse rimligt att ta hänsyn

till och när innebär en vägran brott mot anställningsavtalet?

- Vad blir konsekvenserna av en arbetsvägran och vilka omständigheter påverkar

konsekvenserna?

1.3 Metod och material

1.3.1 Metod

För att besvara frågeställningarna kommer den rättsdogmatiska metoden användas.

Rättsdogmatisk metod är grundläggande för ett arbete i rättsvetenskap. Metoden kommer

användas som en grund i uppsatsen för att tolka och utvärdera gällande rätt (lex lata).6

Uppsatsen kommer att ta utgångspunkt i rättskällorna för att fastställa hur gällande rätt ser ut

(de lege lata) samt undersöka eventuella luckor i nuvarande lagstiftning (de lege ferenda).7

Normhierarkin enligt rättskälleläran kommer att följas och rättskällorna ska undersökas

utifrån deras dignitet.8 Det första steget som ska göras vid ett arbete i rättsvetenskap är att

hitta svar i rättskällorna, det vill säga lagar, rättspraxis, förarbeten, doktrin och till sist övriga

rättskällor.9 Rättskällorna som används bör inte analyseras som enskilda regler, utan de ska

9 Papadopoulou & Skarp (2021) Juridikens nycklar s. 159.
8 Melander, Jan & Samuelsson, Joel. Tolkning och tillämpning, 2 uppl. Uppsala: Iustus förlag AB, 2003, s. 51.
7 Lehrberg (2014) Praktisk juridisk metod, s. 31, 201.

6 Papadopoulou, Frantzeska och Skarp, Björn. Juridikens nycklar: Introduktion till rättsliga sammanhang,
metoder och verktyg, 2:1  uppl. Stockholm: Wolters Kluwer, 2021 s. 159.
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samspela med varandra.10 Därför kommer flera olika rättskällor att användas för att

komplettera varandra och därmed ge en djupare förståelse för begreppet arbetsvägran.

1.3.2 Tillvägagångssätt

Uppsatsens övergripande tillvägagångssätt kommer att innebära en undersökning av

begreppet arbetsvägran genom att titta på lagar, förarbeten, praxis och doktrin. Uppsatsen

kommer att göra en teleologisk tolkning, vilket är ett lämpligt tillvägagångssätt för att

fastställa innebörden och syftet med lagtext. Uppsatsen kommer att utgå från en formulering i

lagtext för att sedan precisera funktionen av en viss bestämmelse.11 Förarbeten kommer att

användas inledningsvis för att beskriva hur de primära rättskällorna har uppkommit.

Rättspraxis kommer sedan att användas i syfte att undersöka hur lagen ska tolkas i konkreta

fall gällande arbetsvägran. För att sedan begränsa, kommer det att undersökas huruvida

vägran att utföra ett arbete från arbetstagarens sida i sig var en arbetsvägran eller inte. Sedan

kommer doktrin att undersökas för att få perspektiv på hur rättspraxis kan tolkas.

Avslutningsvis kommer den informationen som samlats sedan användas för att precisera och

få en djupare förståelse för begreppet arbetsvägran.12

1.3.3 Material

För att stärka uppsatsens validitet ska primära rättskällor undersökas i så stor utsträckning

som möjligt. Sekundära rättskällor kommer användas i syfte att identifiera de mest centrala

primära källorna inom området samt precisera innebörden av arbetsvägran. Eftersom lagtext

är en primär rättskälla ligger den högst upp i normhierarkin och går därför före sekundära

rättskällor.13 Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Lag (1982:80) om anställningsskydd kommer

att vara grundläggande för uppsatsen och kommer därför att tolkas för att fastställa

innebörden av regleringen kring arbetsvägran. Innebörden av begreppet arbetsvägran står inte

uttryckt i lagtext och därför får det sitt innehåll genom sekundära rättskällor. Lag (1976:580)

om medbestämmande i arbetslivet kommer även att beröras.

Inom svensk rätt är förarbeten betydelsefulla eftersom de innehåller lagstiftarens

förberedande utredningar och motiv. Propositioner är de mest signifikanta förarbetena

eftersom de innehåller en motivering till lagar samt en redogörelse för vilket sätt lagen ska

13 Ibid s. 155.
12 Samuelsson & Melander (2003) Tolkning och tillämpning s. 155.
11 Papadopoulou & Skarp (2021) Juridikens nycklar, s. 130.
10 Samuelsson & Melander (2003) Tolkning och tillämpning, s. 51.
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tolkas.14 Därför innebär en väsentlig del av arbetet att undersöka gällande propositioner i

syfte att tolka den grundläggande avsikten till lagtext som reglerar arbetsvägran.

I syfte att undersöka hur lagtext som reglerar arbetsvägran används i praktiken är det

grundläggande att undersöka vägledande rättsfall som har hanterat frågan, så kallad

rättspraxis. Ett urval av rättsfall kommer att göras genom att undersöka de rättsfall som är

återkommande i praxis och doktrin. Uppsatsen ska analysera rättsfall som ofta citeras av

arbetsdomstolen, som är arbetsrättens högsta instans. Därför kan de rättsfallen anses

vägledande.15

Avslutningsvis kommer även doktrin att användas för att uppnå syftet och besvara uppsatsens

frågeställningar. Doktrin kommer att användas för att söka efter lämpliga rättskällor. Hänsyn

kommer att tas till att doktrin inte har någon oberoende auktoritet på samma vis som

prejudikat och lagar. Därmed är doktrin inte bindande för domstolar.16 Uppsatsen kommer

därför att ha som utgångspunkt att doktrin ska användas i samspel med andra rättskällor. De

framstående författarna Fahlbeck, Rönnmar, Källström & Malmberg, Glavå & Hansson,

Samuelsson & Melander samt Papadopoulou & Skarps böcker kommer användas på grund av

deras vidsträckta kunskap, forskning och betydelse inom området. Vidare ska Lars Lunnings

lagkommentarer användas för att tolka specifik lagtext eftersom lagkommentarer är en

grundläggande del i doktrin.17 Genom att skapa en överblick över normsystemet kan möjliga

luckor identifieras, vilket är en möjlighet som doktrin öppnar upp.18

1.4 Begreppsdefinitioner

1.4.1 Kollektivavtal

Kollektivavtal binder båda parter som sluter avtalet samt medlemmarna i respektive

organisation. Därmed gäller kollektivavtal som en tvingande lag och har därför en stor

betydelse inom arbetsrätten. Standardavtal som har en stor spridning kan fungera som en

rättskälla och kan jämföras med lagtext.19 Syftet med kollektivavtal är bland annat att

19 Samuelsson & Melander (2003) Tolkning och tillämpning, s. 47-48.
18 Nääv & Zamboni (2018) Juridisk metodlära, s. 37.
17 Papadopoulou & Skarp (2021). Juridikens nycklar s. 110-111.
16 Nääv, Maria & Zamboni, Mauro . Juridisk metodlära, 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2018, s. 27.
15 Ibid s. 39-42.
14 Samuelsson & Melander (2003) Tolkning och tillämpning, s. 155.
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arbetsgivaren och arbetstagaren inte ska kunna avtala bort villkor i kollektivavtalet genom

individuella förhandlingar. Kollektivavtal har en normerande verkan enligt 27 §

medbestämmandelagen, vilket betyder att kollektivavtalets regler kan bestämma över

anställningsavtalet.20 Det kan uppkomma tvister kring olika regleringar i kollektivavtal,

eftersom de oftast är otydliga och dessutom föråldrade. När två parter har olika tolkningar om

en fråga i kollektivavtalet kan det vara så att båda parter har fog för sin ställning. Vid tolkning

av kollektivavtal kan praxis ha betydelse för att avgöra tolkningstvister.21

Allmänna rättsgrundsatser som utgör en del av kollektivavtal, men som inte uttryckligen står i

avtalstexten, kallas för dolda klausuler. För att klausulen inte ska gälla, krävs det att

kollektivavtalet uttrycker det. På grund av att dolda klausuler inte bara tolkas in i

anställningsavtalen, utan också kollektivavtal, omfattas de av fredsplikten för

kollektivavtalets parter.22

1.4.2 Begreppet arbetsvägran

Begreppet arbetsvägran innehåller många olika dimensioner och är ett mycket svårt begrepp

att definiera. Innebörden av begreppet står inte uttryckligen i lagtext och det finns heller inga

rekvisit som kan användas för att undersöka tillämplighet.23 Vidare gör arbetsdomstolen

sällan en fastställelsetalan där innebörden av arbetsvägran fastställs. Uppsatsen kommer ha

som utgångspunkt att begreppet arbetsvägran är knutet till en arbetstagares arbetsuppgifter

som denne vägrar att utföra.

Ett rättsligt kopplingsbegrepp innebär att det finns omfattande rättsfakta kring ett begrepp

som är tydligt kopplat till en rättsföljd. Vidare kan ett sådant begrepp samla lagreglerna

eftersom kopplingsbegreppet fungerar som en kopplingscentral mellan rättsfakta och

rättsföljd. En utgångspunkt i uppsatsen är att det inte står helt klart ifall arbetsvägran fungerar

som ett kopplingsbegrepp mellan rättsfakta och rättsföljd. Det gör att rättsreglerna kring

arbetsvägran blir mer svåröverskådliga och inte lika lättillgängliga. Arbetsvägran diskuteras

därmed inte som en juridisk realitet, utan det krävs att en tolkning av bakomliggande

23 Lehrberg (2014) Praktisk juridisk metod, s. 135.
22 Glavå & Hansson (2020) Arbetsrätt, s. 146.
21 Ibid s. 99-100.
20 Fahlbeck (1989) Praktisk arbetsrätt, s. 93-94.
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rättsfakta och rättsföljder görs. Det innebär i sin tur en mer nyanserad förståelse för enskilda

fall.24

1.4.3 Allmän och specifik arbetsvägran

Praxis ser allvarligt på arbetsvägran, speciellt när det gäller en allmän ovilja att följa en

order.25 Arbetsdomstolen tar hänsyn till ifall arbetstagaren inte vill utföra en specifik

arbetsuppgift eller ifall det är en allmän ovilja att arbeta vid bedömning av konsekvenser för

en arbetsvägran. Praxis indikerar att en vägran att utföra en specifik arbetsuppgift kan anses

innebära en arbetsvägran som utgör saklig grund för uppsägning. Rönnmar menar vidare att

avsked inte kan komma ifråga när det gäller specifika arbetsuppgifter. När en arbetstagare

istället uppvisar en allmän ovilja att arbeta så kan det föreligga laga grund för avsked.26 I

rättsfallet AD 1978 nr 6 gör arbetsdomstolen ett uttalande om uppdelning mellan allmän och

specifik arbetsvägran.27

1.5 Avgränsningar

Uppsatsen kommer endast beskriva när en arbetstagare vägrar att utföra faktiska

arbetsuppgifter och kommer därför inte nämna exempelvis drog- och alkoholtester eftersom

de anses vara kontrollåtgärder. Uppsatsen kommer inte att särskilja mellan arbetsvägran och

ordervägran eftersom praxis och doktrin inte heller gör den uppdelningen.28 En viktig

avgränsning som kommer att göras är att inte ta med när en arbetsgivare är i ond tro. Det

beror på att en förändring av rättsläget har skett sedan medbestämmandelagen infördes. Efter

införandet av lagen har inga prejudicerande rättsfall tillkommit för att kollektivavtalsbärande

arbetstagarorganisationer har i tvister om arbetsskyldighet ett tolkningsföreträde.29 Det

innebär att arbetsgivarens onda tro blir ett mindre aktuellt avsnitt när det kommer till den

enskilda arbetstagarens arbetsvägran.

29 Ibid s. 364.
28 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd, s. 360.
27 Se mer om rättsfallet i avsnitt 4 “Omplacering”.

26 Proposition 1973:129, s.124. Se 2017 nr 49 och 1978 nr 117. Se även Rönnmar, Mia. Arbetsledningsrätt och
arbetsskyldighet: En komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext. Diss., Lunds
Universitet, 2004.

25 Lunning, Lars. Toijer, Gudmund. Anställningsskydd: en lagkommentar. 11:e upplagan. Stockholm: Wolters
Kluwer Sverige AB, 2016 s. 360.

24 Lehrberg (2014) Praktisk juridisk metod, s. 130-131.
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En betydande avgränsning som kommer att göras är att inte beröra arbetsvägran kopplat till

etnicitet eller religiösa skäl, eftersom uppsatsen kommer analysera det allmänna rättsläget

kring arbetsvägran. Ämnet är intressant i sig men eftersom området innefattar mycket

information är det enligt vår bedömning för omfattande att inkluderas och kommer därför

väljas bort på grund av avgränsningsskäl.

Gränsdragningen mellan en olovlig stridsåtgärd och en arbetsvägran är både omfattande och

komplicerad. Därför kommer en avgränsning göras till att endast behandla konsekvenserna en

enskild arbetstagare får av en arbetsvägran, och inte vilka konsekvenser en

arbetstagarorganisation får vid en olovlig stridsåtgärd.30 Avslutningsvis ska uppsatsen

avgränsa sig till att endast behandla arbetstagare som är tillsvidareanställda, övriga

anställningsformer ska därmed inte tas i beaktning. Avgränsningen ska göras med anledning

att huvudregeln är att anställningen ska gälla tills vidare.31

1.6 Disposition

Dispositionen är uppdelad i syfte att på ett pedagogiskt sätt underlätta för läsaren att få en

djupgående förståelse för uppsatsens område. Uppsatsens första avsnitt har presenterat en

bakgrund till ämnet tillsammans med syftet och frågeställningarna. Vidare har det första

avsnittet även presenterat uppsatsens metod samt det valda materialet som behandlas

genomgående. För att läsaren ska få en förståelse för uppsatsens centrala arbetsrättsliga

begrepp har dessa definierats i uppsatsens inledande avsnitt. Detta för att begreppen har en

genomgående betydelse i uppsatsen. I den avslutande delen av första avsnittet har

avgränsningar presenterats i syfte att tydliggöra för undersökningens faktiska ramar.

I uppsatsens andra del kommer anställningens ramar att presenteras där förhållandet mellan

arbetsgivarens arbetsledningsrätt och arbetstagarens arbetsskyldighet förklaras. Ramen för

anställningen i förhållande till arbetsvägran kommer att utvecklas genom avsnittet 2.3

“Förmildrande omständigheter”, 2.4 “Disciplina påföljder” och 2.5 “Tolkningsföreträde”.

Avsnitt tre ska inledningsvis behandla undantagen från lydnadsplikten eftersom det är mer

uppenbara undantag enligt förarbeten och praxis. Dessa är fara för liv eller hälsa och order

31 4 § Lag (1982:80) om anställningsskydd. Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd, s. 164. Glavå &
Hansson (2020) Arbetsrätt, s. 189.

30 Lunning & Toijer (2016), Anställningsskydd, s. 364.
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som strider mot lag eller god sed. Därefter kommer omplacering, olovlig frånvaro och

missuppfattning av arbetsuppgifter från arbetstagarens sida att presenteras i avsnitt fyra, fem

respektive sex. Uppsatsens näst sista avsnitt innehåller en analys av det material som kommer

redovisas. Avslutningsvis kommer en slutsats besvara uppsatsens frågeställningar.
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2. Anställningens ramar
Detta avsnitt syftar till att förklara förhållandet mellan arbetsledningsrätten och

arbetsskyldigheten, samt konsekvenser en arbetsvägran kan få och vilka omständigheter som

kan påverka utfallet. När en arbetsgivare kräver att en arbetstagare ska utföra ett arbete, som

denne vägrar utföra, anses det vara ett grovt åsidosättande av anställningsavtalet.

Bedömningen som arbetsdomstolen behöver göra om uppsägning eller avsked föreligger

bestäms främst genom omständigheterna i det enskilda fallet.32

2.1 Arbetsledningsrätten

Arbetsgivarprerogativet beskriver bland annat arbetsgivarens rätt att ensidigt leda och fördela

arbetet och utgör en allmän rättsgrundsats. Vidare är arbetsgivarprerogativet en dold klausul i

kollektivavtal samt i alla individuella anställningsavtal. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt

inskränks genom lag och avtal.33 Arbetsgivaren har en bred rätt att besluta om vilka

arbetsuppgifter som en arbetstagare ska utföra samt var och när de ska utföras.34 Huvudregeln

är att arbetsgivaren bestämmer över arbetet och därmed leder och fördelar arbetet.35

Arbetsgivaren har rätt att ge order om att arbetstagaren ska utföra arbete och arbetstagaren

har lydnadsplikt. En arbetstagare som är missnöjd över en order från arbetsgivaren ska

generellt sett lyda och därefter framföra sina klagomål.36

2.1.1 Uppsägning

En uppsägning kan ske antingen på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Vid en

arbetsvägran är det uppsägning på grund av personliga skäl som kan bli aktuellt.37 Om en

arbetstagare vägrar att utföra arbete som arbetsgivaren beordrar och som ligger inom ramen

för arbetsskyldigheten kan det vara saklig grund för uppsägning.38 För att en uppsägning ska

vara giltig från arbetsgivarens sida ska den vara sakligt grundad.39 Eftersom alla

uppsägningar grundar sig på olika omständigheter skulle en generell definition av begreppet

saklig grund inte gynna rättsutvecklingen. Det är istället arbetsdomstolen som undersöker

39 7 § LAS.
38 Källström & Malmberg (2019) Anställningsförhållandet, s. 196-197.
37 Proposition 1973:129 s. 124.
36 Fahlbeck (1989) Praktisk arbetsrätt, s. 218.
35 Glavå & Hansson (2020) Arbetsrätt, s. 501. Se även Fahlbeck (1989) Praktisk arbetsrätt, s. 218.
34 Källström & Malmberg (2019) Anställningsförhållandet, s. 221.
33 Rönnmar (2004) Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet s. 45.
32 AD 2017 nr 49.
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omständigheterna kring uppsägningen och gör därefter en helhetsbedömning om saklig grund

föreligger.40

Vid fall av arbetsvägran ska en bedömning inte vara inriktad på detaljer i det enskilda fallet,

utan snarare på arbetstagarens fortsatta lämplighet efter vägran att utföra arbete. När det står

klart att arbetstagaren är dokumenterat olämplig för arbetet är saklig grund kravet uppfyllt.

En ordervägran innebär inte direkt saklig grund för uppsägning, utan det kan finnas

omständigheter i det enskilda fallet som kan anses vara rimliga att ta hänsyn till.41 En

arbetstagare kan inte bli uppsagd endast på grunder som innebär något enstaka fall av

misskötsamhet, slarv eller olämpligt beteende.42 Uppsägning bör endast vara aktuellt ifall

misskötsamhet från arbetstagarens sida är upprepad, så länge arbetstagaren inte har uppträtt

så pass allvarligt att denne kan bevisas vara tydligt olämplig för arbetet.43 Det är också rimligt

att ta i beaktning vid saklig grund bedömning hur arbetsgivaren har hanterat situationen.44

2.1.2 Avsked

En arbetstagare som ansetts ha grovt åsidosatt sina åligganden gentemot sin arbetsgivare

riskerar avsked.45 I förarbetet till 1974 års lag om anställningsskydd görs ett uttalande om att

avsked får ske om arbetstagaren har “grovt åsidosatt sina åligganden gentemot

arbetsgivaren”. Ett sådant uppträdande ska inte behöva tålas i ett avtalsförhållande om det är

avsiktligt eller grovt vårdslöst.46 Enligt Källström och Malmberg kan arbetsvägran innebära

avsked på dessa grunder.47 Arbetsdomstolen gör i rättsfallet AD 1999 nr 102 en

sammanfattning om att en arbetsvägran bör betraktas som “ett allvarligt åsidosättande av de

förpliktelser som åvilar arbetstagaren”.

Grunden för avskedandet ligger i en bedömning av misskötsamhetens karaktär och

arbetstagarens ställning. Vid en avvägning mellan uppsägning och avsked tas hänsyn även till

hur arbetsgivaren hanterar en arbetsvägran. Arbetsdomstolen tar hänsyn till ifall

arbetsgivaren dröjer med att reagera på en arbetsvägran. Det kan även vara av betydelse ifall

47 Källström & Malmberg (2019), Anställningsförhållandet, s. 166-167.
46 Proposition 1973:129 s. 254.
45 4 § 4 st LAS och 18 § LAS.
44 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd: En lagkommentar, s. 358.
43 Proposition 1973:129 s.124, Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd: En lagkommentar, s. 355.
42 Glavå & Hansson (2020) Arbetsrätt, s.355. Se även AD 2017 nr 17.
41 Proposition 1973:129, s.124. Se även AD 2002 nr 58.
40 Proposition 1973:129, s.120, Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd: En lagkommentar, s. 327.
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arbetsgivaren inte har genom åtgärden uppmärksammat arbetstagaren på att denne kan förlora

sin anställning. Den bedömning som arbetsdomstolen tar hänsyn till vid ett

ogiltigtförklarande av ett avsked är graden av “åsidosättande av arbetstagarens åligganden

mot arbetsgivaren”.48

Vid en prövning om saklig grund, ska normalt sett omständigheter som talar för att

arbetstagaren borde få behålla sitt arbete vägas mot handlingen som ligger till grund för

uppsägningen. Det gäller inte normalt sett när det handlar om laga grund för avsked.49 Vid

bedömning av giltigheten av ett avsked kan avskedet inte ogiltigförklaras om det finns

grunder som skulle räckt till en uppsägning. Domstolen brukar därför väga in om saklig

grund för uppsägning på grund av personliga skäl föreligger i fall där avsked inte anses

giltigt.50

2.2 Arbetsskyldigheten

Arbetstagaren har en lydnadsplikt gentemot arbetsgivaren till den utsträckning arbetsgivaren

håller sig inom ramen för arbetsskyldigheten. Den enskilde arbetstagarens arbetsskyldighet

regleras utifrån vad parterna har kommit överens om i det individuella anställningsavtalet.

Om det inte finns någon uttalad reglering kring arbetsskyldighet i det individuella

anställningsavtalet, avgörs arbetsskyldigheten istället i underförstådda avtal som praxis eller

sedvänja.51 Om det inte finns någon uttalad eller outtalad reglering i det individuella

anställningsavtalet kring arbetsskyldighet är nästa steg att undersöka kollektivavtal. Det står

sällan någon exakt reglering av den enskilde arbetstagarens arbetsskyldighet, men det kan

förekomma. Om det inte står uttalat i kollektivavtalet kan 29/29 principen tillämpas.52

Principen innebär att allt arbete ska vara för arbetsgivarens räkning, ligga inom ramen för

arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer samt ha ett naturligt samband med

arbetsgivarens verksamhet.53

Lydnadsplikten innebär både lydnad av order från en arbetsgivare och att arbetstagaren ska

utföra det arbete som denne har tilldelats. En arbetstagare som bryter mot lydnadsplikten

53 AD 1929 nr 29.
52 Tommy Iseskog, Omplacering (2005 JUNO), under rubriken 6.2.3. Arbetsskyldigheten.
51 Se AD 1979 nr 66.
50 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd: En lagkommentar, s. 576.
49 Ibid, s. 166-167.
48 Källström & Malmberg (2019) Anställningsförhållandet, s. 166-167.
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anses ha arbetsvägrat. Ett sådant allvarligt åsidosättande av förpliktelser kan innebära

sanktioner mot arbetstagaren som skadestånd och disciplinåtgärder. I vissa situationer kan det

även utgöra grund för uppsägning eller laga grund för avskedande.54

Det finns även omständigheter som kan vara föremål för undantag från lydnadsplikten och

finns som dolda klausuler i kollektivavtal samt utgör allmänna rättsgrundsatser.55 Vid sådana

omständigheter har arbetstagaren rätt att vägra utföra arbete utan att kontakta den fackliga

organisationen på arbetsplatsen eller ett skyddsombud.56 En arbetstagare har rätt att vägra

utföra arbete när det föreligger fara för liv eller hälsa. Andra undantag från lydnadsplikten

kan vara order som strider mot lagen eller god sed.57

2.2.1 Brott mot anställningsavtal och kollektivavtal

En arbetstagare är skyldig att utföra de arbetsuppgifter denne har förpliktat sig till genom

anställningsavtal och kollektivavtal. Vidare ska arbetstagaren utföra arbetet på den arbetsplats

och under den tid som är överenskommen i anställningsavtalet, så länge det inte strider mot

lag eller kollektivavtal. En arbetstagare som inte gör några invändningar kring vad

arbetsuppgifterna innebär eller vilken skyldighet denne har att utföra arbetsuppgifterna anses

ha godkänt arbetsuppgifterna.58

Arbetsskyldigheten är en sådan central bestämmelse i kollektivavtalet att arbetsvägran anses

vara ett allvarligt åsidosättande av arbetstagarens förpliktelser.59 Vidare anses arbetsvägran

även vara ett mycket allvarligt brott mot anställningsavtalet eftersom det innebär att

arbetstagaren inte uppfyller sin del av kontraktet. När en arbetstagare är frånvarande från

arbetet utan giltig anledning kan det räknas som ett brott mot kontraktet och därmed utgöra

saklig grund för uppsägning eller laga grund för avskedande.60 Ett brott mot en dold klausul

innebär ett brott mot både anställningsavtalet och kollektivavtalet.61

61 Glavå & Hansson (2020) Arbetsrätt, s. 146.

60 Källström & Malmberg (2019) Anställningsförhållandet, s. 239. Se även Fahlbeck (1989) s. 220 och Rönnmar
(2004) Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet s. 49-50.

59 AD 1978 nr 117.
58 Källström & Malmberg (2019) Anställningsförhållandet, s. 221.

57 Rönnmar (2004) Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet s. 50-51. Se även  Se Tommy Iseskog, Omplacering
(2005 JUNO), under rubriken 6.2.4 Tvist om arbetsskyldigheten.

56 Fahlbeck (1989) s. 218.
55 Ibid s. 50-51.
54 Rönnmar (2004) Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet s. 49-50.
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2.3 Förmildrande omständigheter

Arbetsdomstolen tar hänsyn till flera förmildrande omständigheter i det enskilda fallet som

kan finnas när en arbetstagare har arbetsvägrat och som inte innebär saklig grund för

uppsägning.62 Arbetstagarens lydnadsplikt är därför inte ovillkorlig. En oväntad order från

arbetsgivarens sida eller en order som överlämnades på ett vis som kan anses “oväntat” eller

“bryskt” är omständigheter som arbetsdomstolen tar hänsyn till. Andra väsentliga

omständigheter är order om arbetsuppgifter som avser “särskilt tungt” och “besvärligt

arbete”.63 Det kan även vara av betydelse ifall arbetsgivaren har förklarat varför en order har

givits eller ifall arbetsgivaren inte har bemött arbetstagaren i dennes synpunkt.64

En arbetstagare som vägrar utföra arbete med hänvisning till de allmänna rättsgrundsatserna

gör det på egen risk. Ifall arbetsdomstolen i efterhand kommer fram till att omständigheterna

kring arbetet som en arbetstagare vägrar utföra inte anses skäliga, handlar det om en

arbetsvägran och arbetstagaren kan därmed åläggas sanktioner. Arbetsdomstolen tar även

hänsyn till ifall arbetstagaren befann sig i rättsvillfarelse eller inte när det kommer till en

bedömning av saklig grund för uppsägning. Ifall arbetsdomstolen kommer fram till att

arbetstagaren inte kände till att handlingen är brottslig är det troligt att saklig grund inte

föreligger.65

I rättsfallet AD 1977 nr 1 gjorde arbetsdomstolen ett uttalande att i det enskilda fallet så kan

förmildrande omständigheter innebära att “arbetstagaren har haft skäl för sin vägran som det

kan vara rimligt att ta hänsyn till”. I det gällande rättsfallet var den påstådda villfarelsen

skälig eftersom arbetstagaren trodde att han hade stöd av lagen och dessutom inte hade klart

för sig vilka skyldigheter han hade. AD 1978 nr 6 och AD 1978 nr 117 tydliggör att

arbetsdomstolen inte godtar alla påstådda rättvillfarelser.66

Arbetsdomstolens synsätt på vad som kan ha inträffat efter att arbetstagaren blivit uppsagd

kan påverka vad utfallet blir.67 Praxis indikerar att en arbetstagares handlingar efter en

arbetsvägran ska tas hänsyn till vid en intresseavvägning. Det ska exempelvis tas i beaktning

67 Ibid s. 358
66 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd: En lagkommentar, s. 363
65 Rönnmar (2004) Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet s. 50-51.
64 Källström & Malmberg (2019) Anställningsförhållandet, s. 220.
63 AD 1978 nr 117.
62 Källström & Malmberg (2019) Anställningsförhållandet, s. 220.
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ifall en arbetstagare återvänder som vanligt till arbetet under en period innan arbetsgivaren

skiljer arbetstagaren från arbetet.68

2.4 Disciplinära påföljder

När en arbetstagare bryter mot en order kan arbetsgivaren ta saken till domstol och

skadestånd kan utdömas. Att gå till domstol kan vara tidskrävande och omständigt, därför är

det vanligt att arbetsgivaren istället utfärdar disciplinpåföljder för att hantera situationer.69

Dock krävs det stöd i kollektivavtal eller det enskilda anställningsavtalet för att en

arbetsgivare ska få utfärda en disciplinpåföljd.70 Varning är bland de vanligaste disciplinära

åtgärderna som inte har ett bestraffande syfte, men uppsägning eller avsked kan vara en följd

i vissa fall. När arbetsgivaren ger ut en varning eller en tillsägelse i syfte att få arbetstagaren

att bättra sig anses det inte vara en del av disciplinära sanktioner, utan istället utgöra en del av

arbetsledningsrätten.71

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska inte komma som en överraskning för

arbetstagaren.72 Arbetsgivaren har en skyldighet att påpeka för arbetstagaren vilka

konsekvenser en arbetsvägran kan innebära innan beslut om en sådan åtgärd genomförs.

Kraven som kan ställas på arbetsgivaren kan se olika ut beroende på omständigheter i det

enskilda fallet, men det är lämpligt att varna eller erinra arbetstagaren. Det ställs inte lika

höga krav på arbetsgivaren ifall arbetstagaren har upprepat åsidosatt sina åligganden enligt

anställningsavtalet. Det är även väsentligt om arbetsgivaren inte har visat arbetstagaren en

acceptans mot ett sådant beteende.73 Vidare har arbetsgivaren bevisbördan när det kommer till

att påvisa omständigheter som kan ligga till grund för uppsägning eller avsked.74

Arbetsdomstolen lägger därför vikt vid att arbetsgivaren reagerat och haft samtal kring

missförhållanden i en saklig grund bedömning.75

75 Källström & Malmberg (2019) Anställningsförhållandet, s. 152.
74 Glavå & Hansson (2020) Arbetsrätt, s. 356.
73 AD 2002 nr 58.
72 Rönnmar (2004) Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet s. 50.
71 Fahlbeck (1989) Praktisk arbetsrätt, s. 224-225.
70 62 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
69 Fahlbeck (1989) Praktisk arbetsrätt, s. 224-225.
68 AD 2017 nr 49. Se även AD 1999 nr 102 och AD 1983 nr 24.
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2.5 Tolkningsföreträde

Som huvudregel har arbetsgivaren tolkningsföreträde vid tvist om arbetsskyldighet. Ifall en

enskild arbetstagare har en annan uppfattning om arbetsskyldigheten är denne skyldig att

arbeta tills dess tvisten är löst i domstol. Ifall det skulle visa sig att arbetsgivarens mening i

arbetsskyldighetstvisten var fel kan arbetstagaren få skadestånd.76 Motiveringen till

arbetsgivarens tolkningsföreträde är att det anses svårt att ersätta arbetsgivaren med den

förlust en arbetsvägran kan leda till. Det är enklare att ersätta den skada en arbetstagare kan

drabbas av ifall denne måste utföra arbetsuppgifter som ligger utanför arbetsskyldigheten.77

I kollektivavtalsförhållanden har arbetstagarsidan tolkningsföreträde när det kommer till tvist

om kollektivavtalets rätta innebörd enligt 34 § medbestämmandelagen. Ifall en

arbetstagarorganisation åberopar sitt tolkningsföreträde enligt medbestämmandelagen vid

tvist om arbetsskyldighet, kan den enskilde arbetstagaren befrias från sin arbetsskyldighet i

väntan på rättslig prövning.78 Arbetstagarsidan har bevisbördan för att tolkningsföreträdet

utövas.79 Vidare gäller tolkningsföreträdet från och med den tidpunkt som

arbetstagarorganisationen utövar det. Ansvaret för den enskilde arbetstagarens arbetsvägran

försvinner därmed inte ifall en arbetarorganisation i efterhand ställer sig bakom

arbetstagarens beslut genom ett sent utövat tolkningsföreträde.80

För att tolkningsföreträdet ska gälla måste arbetstagarorganisationen göra klart för

arbetsgivaren att de vill utnyttja tolkningsföreträdet.81 I tvist om arbetsskyldighet omfattar

tolkningsföreträdet allmänna rättsgrundsatser som både kollektivavtal och det individuella

anställningsavtalet vilar på.82 Vidare står det klart att tolkningsföreträdet kring

arbetsskyldighet innebär att en arbetstagare inte behöver utföra den omtvistade

arbetsuppgiften tills dess att tvisten är löst. Det finns även ett undantag till

tolkningsföreträdesreglerna som innebär den enskilde arbetstagarens rätt att vägra utföra

arbete med hänvisning till fara för liv eller hälsa enligt allmänna rättsgrundsatser.83

83 Glavå & Hansson (2020) Arbetsrätt, s. 588. Rönnmar (2004) Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet s. 59.
82 AD 1986 nr 96. Rönnmar (2004) Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet s. 61.
81 Se AD 1981 nr 105 och AD 2004 nr 5.
80 AD 2009 nr 36.
79 Glavå & Hansson (2020) Arbetsrätt, s. 588.
78 Se Tommy Iseskog, Omplacering (2005 JUNO), under rubriken 6.2.4 Tvist om arbetsskyldigheten

77 Proposition 1975/76:105 s.252. AD 1934 nr 179. Se även Rönnmar (2004) Arbetsledningsrätt och
arbetsskyldighet s. 48.

76 Rönnmar (2004) Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet s. 48.
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3. Undantag från lydnadsplikten

Det finns undantag från lydnadsplikten som utgör allmänna rättsgrundsatser och dolda

klausuler i kollektivavtalet. Undantagen är ifall det föreligger fara för liv eller hälsa och om

arbetsgivaren strider mot lag eller god sed.84 Rönnmar menar att en arbetstagare som vägrar

utföra arbetsuppgifter med hänvisning till undantagen gör det på egen risk. Ifall

arbetsdomstolen finner att vägran att utföra arbetet inte omfattas av undantagen, så anses

arbetstagaren arbetsvägrat och kan därmed drabbas av konsekvenser.85

3.1 Fara för liv eller hälsa
Lunning och Toijer menar att en arbetstagare aldrig är skyldig “att följa en order” som

medför fara för liv eller hälsa.86 Arbetstagaren är även fri från skuld i en situation där arbetet

har blivit inställt i väntan på besked om att arbetet ska fortgå. Det förekommer tre olika

scenarier då arbetstagaren har skäl att inte utföra arbetet om det anses vara farligt för liv eller

hälsa. Ifall det råder tvist om arbetsskyldigheten i kollektivavtal kan en facklig organisation

utföra ett tolkningsföreträde och därmed ge rätt till att tillfälligt vägra utföra arbete med stöd

av 34 § medbestämmandelagen.87 Vidare kan arbetstagaren även välja att vända sig till

skyddsombudet som tillfälligt kan stoppa arbetet med stöd av 6 kap 7 § arbetsmiljölagen. Den

enskilde arbetstagaren kan även välja att vägra utföra arbete efter egen bedömning med stöd

av 3 kapitlet andra stycket 4 § i arbetsmiljölagen och allmänna rättsgrundsatser.88

Det finns inget tydligt samband mellan tolkningsföreträdet i medbestämmandelagen och

reglerna kring den enskilde arbetstagarens rätt att vägra utföra farligt arbete enligt

arbetsmiljölagen.89 Däremot går det att utläsa ur specialmotiveringen i arbetsmiljölagen att

den enskilde arbetstagaren har en viss rätt trots att denne inte kan åberopa tolkningsföreträde

utan att en facklig organisation har trätt in i tvisten enligt 34 § medbestämmandelagen.90

90 Proposition 1976/77:149 s 260.
89 Ibid
88 AD 2001 nr 10.
87 Glavå & Hansson (2020) Arbetsrätt, s.387, AD 2001 nr 10.
86 Lunning & Toijer (2016), Anställningsskydd: En lagkommentar, s. 364.
85 Rönnmar (2004) Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, s. 50-51.

84 Proposition 1975/76:105, s. 256. Rönnmar (2004) Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet s. 50-51. Lunning
& Toijer (2016), Anställningsskydd: En lagkommentar, s. 364.
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3.1.1 Skyddsstopp

Ett rättsfall som berörde gränsen mellan arbetsvägran och skyddsstopp var AD 1986 nr 96.

Rättsfallet gällde arbetsskyldighet inom byggbranschen vid fara för liv eller hälsa. Tvisten

gällde ifall en byggarbetare var skyldig att utföra utomhusarbete med hänsyn till rådande

väderlek som ansågs vara olämplig. Parterna var oense om var gränsen gick för

arbetsskyldigheten, vid fara för arbetstagarnas hälsa eller när väderförhållandena var

otjänliga. Arbetsdomstolen gav rätt till arbetsgivarorganisationen men gick inte närmare in på

frågan om arbetstagarnas arbetsskyldighet. Domstolen fastställde däremot den enskilde

arbetstagarens rätt att arbetsvägra vid fara för liv eller hälsa med hänvisning till de allmänna

rättsgrundsatserna.

Vidare berörde även AD 2001 nr 10 frågan om gränsen för arbetsskyldigheten när det kom

till lokförare som skulle spänningssätta pendeltåg. Arbetsskyldighetstvisten rörde frågan om

ett fackligt tolkningsföreträde enligt 34 § medbestämmandelagen gällande genomförandet av

en specifik arbetsuppgift som ansågs farlig. Skyddsombudet hade stoppat arbetet ett flertal

gånger men berörda myndigheter hävde stoppen efter varje besked och arbetstagarna

återvände till arbetet som vanligt. Myndigheterna gjorde därefter uttalanden kring säkerheten

och fastslog att arbetet inte utgjorde någon fara för liv eller hälsa.

Arbetsdomstolen gjorde bedömningen att det fackliga tolkningsföreträdet utfördes utan fog

eftersom spänningssättning av pendeltåg normalt ingick i arbetstagarnas arbetsuppgifter. På

grund av att det var en facklig organisation som utövat tolkningsföreträdet, och inte enskilda

arbetstagare föll ansvaret endast på arbetstagarorganisationen. Därmed ansågs arbetstagarna

inte arbetsvägrat. Fortsättningsvis fastslog arbetsdomstolen betydelsen av myndigheters

uttalande i en skälighetsbedömning gällande riskfyllda arbetsuppgifter. Det krävs mycket

speciella omständigheter för att arbetsdomstolen ska komma fram till en annan slutsats än

den som myndigheter har uttalat. Arbetsdomstolen uttalade även rätten för den enskilde

arbetstagaren att vägra utföra farligt arbete i domskälen.91 Vidare hänvisar arbetsdomstolen

till arbetsmiljölagens förarbeten gällande samma rätt enligt allmänna rättsgrundsatser.92

92 Proposition 1976/77:149, som hänvisar vidare till lagen (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet 34 §.

91 AD 2001 nr 10.
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Det finns ett undantag från rätten att vägra utföra farligt arbete. En del yrkesområden kan

innebära en kalkylerad risk för arbetstagaren som exempelvis den risk som en brandman

utsätts för.93 Arbetsskyldigheten begränsas inte ifall det uttrycks i anställningsavtalet att

arbetet kan innebära riskfyllda moment och undantaget i 3 kap andra stycket 4 § i

arbetsmiljölagen blir alltså inte tillämplig.94 En arbetstagare som arbetsvägrar trots att

arbetsuppgifterna ingår i anställningsavtalet kan leda till avsked.95

3.1.2 Arbetstagarens egna bedömning

Regleringen som finns kring tolkningsföreträde begränsar inte den ovan nämnda enskildes

rätt att göra en egen bedömning av faran i arbete.96 Regeln i 3 kapitlet 4 § andra stycket

arbetsmiljölagen reglerar arbetstagarens arbetsskyldighet i särskilda fall. En arbetstagare som

har gjort en försvarlig bedömning av riskfyllt arbete ska inte åläggas sanktioner, trots att det i

efterhand visar sig att bedömningen inte var korrekt.97 Rätten att vägra utföra arbetsuppgifter

med hänvisning till arbetsmiljölagen är inte helt utredd. Det går att konstatera att arbetsmiljön

inte konstant behöver vara felfri, vilket innebär att en arbetstagare inte har rätt att vägra utföra

arbete så fort arbetsmiljön blir mindre gynnsam.98

Bestämmelsen får en speciell innebörd när arbetstagaren själv bedömer hur riskfyllt arbete är

i situationer, där det dessutom inte är möjligt att kontakta skyddsombud eller överordnad

inom rimlig tid.99 Förarbeten till medbestämmandelagen beskriver rätten att utföra farligt

arbete med hänvisning till allmänna rättsgrundsatser.100 Rönnmar understryker att det är på

eget ansvar en arbetstagare vägrar utföra arbete med hänvisning till fara för liv eller hälsa. En

felaktig bedömning av faran i en arbetsuppgift som arbetsdomstolen dessutom inte anser

skälig, innebär en arbetsvägran, vilket kan leda till sanktioner som uppsägning.101

Ett rättsfall som berörde frågan kring arbetsskyldighet vid ensamarbete var AD 1976 nr 97.

Rättsfallet diskuterade ifall en lastbilschaufför var skyldig att köra en lastbil trots att

101 Rönnmar, Mia. Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, s.50. AD 2001 nr 10. Se även Fahlbeck (1989)
Praktisk arbetsrätt, s. 219.

100 Proposition 1976/77:149, som hänvisar vidare till lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 34 §.

99 Gullberg, Hans och Rundqvist Karl-Ingvar, Arbetsmiljölagen (1 Juli. 2018 Version 18, JUNO), kommentar till
3 kap 4 §.

98 AD 2001 nr 10.
97 Proposition 1975/1976:105, Bilaga 1, s.  256.
96 Proposition 1976/77:149 s. 260.
95 Iblid.
94 Proposition 1975/76:105 Bilaga 1, s. 495.
93 AD 2001 nr 10.
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arbetstagaren hade misstankar om att det läckte giftigt innehåll från lastbilen. Domen blev att

arbetstagaren fick rätt trots att det i efterhand visade sig att lastbilen inte läckte några giftiga

ämnen. Arbetsdomstolen fastställde att lastbilschaufförens bedömning ansågs skälig, trots att

det inte förelåg någon risk för liv eller hälsa.

3.2. Order som strider mot lag eller god sed

Som tidigare nämnts i avsnitt 2.1 “Arbetsledningsrätten” har arbetsgivaren mandat att fritt

leda och fördela arbetet enligt arbetsledningsrätten, men besluten som tas får inte strida mot

lag eller god sed enligt allmänna rättsgrundsatser.102 En arbetstagare är därför inte skyldig att

lyda en order som innebär lagbrott, anses vara uppenbart omoraliskt eller strider mot god

sed.103 En arbetstagare som vägrar följa en order från arbetsgivaren, som denne borde ha

insett varit avtalsstridig, har rätt att göra så efter eget bedömande.104 Mot denna bakgrund

anses det av vikt att undersöka vilken betydelse det har att arbetsgivaren strider mot lag eller

god sed samt vilken inverkan det har på arbetsvägran.

Ett rättsfall som tydligt redogjorde för att arbetsgivaren inte får ge order eller beslut som

strider mot lag eller god sed var AD 1967 nr 22. En arbetstagare blev stoppad vid en

poliskontroll med för tung last och fick böter för att ha brutit mot vägtrafikförordningen. På

grund av denna händelse blev arbetstagaren avskedad. Det framkom att arbetstagaren vid

tillfället inte agerat illojalt mot företaget genom att lasta för mycket vikt på lastbilen, då order

om att lasta en sådan tung last var vanligt förekommande hos företaget. Arbetsgivaren hade

därmed givit order till arbetstagaren som stred mot lag. Arbetsdomstolen fastslog att laglig

grund för avsked inte förelåg och avskedandet av arbetstagaren var därför ogiltig. Vidare

fastslog arbetsdomstolen även att en arbetstagare har rätt att vägra utföra arbete som strider

mot lagen.

Ett tidigare nämnt rättsfall där arbetsdomstolen inte ansåg att en order från arbetsgivaren stod

i strid mot lag, god sed och allmän moral är AD 2001 nr 10.105 Arbetstagarorganisationen

Service- och kommunikationsfacket (SEKO) åberopade tolkningsföreträde enligt 34 §

medbestämmandelagen på grund av att de ansåg att arbetsskyldighet inte förelåg för

105 Se avsnitt 3.1 “Fara för liv eller hälsa”
104 Proposition 1975/76:105, s. 256. Se även Glavå & Hansson (2020) Arbetsrätt, s. 506.
103 Lunning & Toijer (2016), Anställningsskydd: En lagkommentar, s. 364.

102 Rönnmar (2004) Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet s. 50, 70. Se även Källström & Malmberg (2019),
Anställningsförhållandet, s. 236. Se AD 1983 nr 46.
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arbetstagarna när det kom till tågvärmekoppling. Vidare bestred SEKO inte att

tågvärmekoppling normalt ingick i arbetstagarnas arbetsuppgifter. Arbetstagarorganisationen

hävdade att arbetsgivarens order innebar i första hand fara för liv eller hälsa för arbetstagarna.

De hänvisade även till att arbetsuppgiften stod i strid mot lag, god sed och allmän moral med

hänvisning till allmänna rättsgrundsatser, som anställningsavtal och kollektivavtal anses vila

på. Utredningen visade att arbetsgivarsidan hade följt det föreläggande som arbetsmiljöverket

hade utgivit. Arbetsdomstolen menade att det inte fanns en brist på arbetsmiljöansvar och fara

för liv eller hälsa. Därmed menade arbetsdomstolen att tolkningsföreträdet saknade fog och

att det inte heller förelåg order från arbetsgivaren som stod i strid mot lag, god sed och allmän

moral.
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4. Omplacering

Arbetstagaren är skyldig att utföra arbetsledningsbeslut som ligger inom ramen för

anställningen och därmed även skyldig att tåla förändringar som vissa typer av

omplaceringar.106 En arbetstagare som vägrar utföra arbete som ligger inom denna ram anses

arbetsvägrat och saklig grund för uppsägning kan föreligga enligt 7 §

anställningsskyddslagen.107

En arbetsgivare som tar ett beslut som innebär en varaktig förändring av arbetstagarens

arbetsuppgifter, arbetsplats eller arbetstid anses ha utfört en omplacering.108 Arbetsgivaren

måste ha godtagbara skäl för att omplacera en arbetstagare ifall omplaceringen anses särskilt

ingripande.109 Vidare ingår arbetsgivarens omplaceringsrätt som en del av

arbetsledningsrätten och de beslut arbetsgivaren tar inom ramen för anställningen behöver

inte motiveras.110 Det finns tre huvudsakliga avgränsningar för arbetsgivarens

omplaceringsrätt. En omplacering måste enligt 29/29-principen vara för arbetsgivarens

räkning, ligga inom ramen för arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer samt ha ett

naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet.111 Order utanför ramen för

arbetsskyldigheten kan beaktas som ett skiljande från anställningen, och i andra fall även

avskedande. Därför kan en vägran att följa order som inte ligger inom ramen för

anställningen inte utgöra saklig grund för uppsägning.112

4.1 Kollektivavtalets betydelse vid omplacering

Arbetsskyldigheten vid omplacering kan se olika ut beroende på kollektivavtal.113 En

omplacering som inte sker rättsenligt kan utgöra kollektivavtalsbrott.114 Vid tvist om

arbetsskyldighet är arbetstagaren skyldig att arbeta tills dess att tvisten är löst. I

114 AD 1983 nr 174. Rönnmar (2004) Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, s.173. Källström & Malmberg
(2019) Anställningsförhållandet, s. 225.

113 AD 1978 nr 89, AD 1968 nr 33, Källström & Malmberg (2019) Anställningsförhållandet, s. 224.

112 Källström & Malmberg (2019) Anställningsförhållandet, s. 196-197. Se även Glavå & Hansson (2020)
Arbetsrätt, s. 504.

111 AD 1929 nr 29.

110 Källström & Malmberg (2019) Anställningsförhållandet, s. 196-197. Se även Tommy Iseskog, Omplacering
(2005 JUNO), under rubriken 1.1. Arbetsgivarens omplaceringsrätt och arbetstagarens omplaceringsskyldighet

109 AD 1978 nr 89.
108 Källström & Malmberg (2019) Anställningsförhållandet, s. 220.

107 Glavå & Hansson (2020), Arbetsrätt, s.351. Se även Källström & Malmberg (2019) Anställningsförhållandet,
s. 296.

106 Tommy Iseskog, Omplacering (2005 JUNO), under rubriken 1.1. Arbetsgivarens omplaceringsrätt och
arbetstagarens omplaceringsskyldighet.
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kollektivavtalsförhållanden kan arbetstagarorganisationen utöva sitt tolkningsföreträde vid

tvist om arbetstagarens arbetsskyldighet.115 Det gäller även vid en tvist om arbetsskyldigheten

i en omplaceringssituation.116

29/29 principen omfattar arbetare och tjänstemän inom både den offentliga och privata

sektorn.117 Kollektivavtalsområdet mellan Svenskt Näringsliv och Landsorganisationen i

Sverige (SAF/LO-området) innebär en vidsträckt arbetsskyldighet för arbetstagaren och

därmed även en omfattande omplaceringsmöjlighet för arbetsgivaren.118 För privatanställda

tjänstemän ser det däremot annorlunda ut. Arbetsskyldigheten är mer knutet till specifika

arbetsuppgifter som uttryckligen står i deras anställningsavtal, vilket innebär att

arbetsgivarens omplaceringsmöjlighet blir mer begränsad. För offentligt anställda är

arbetsskyldigheten kopplad till deras ursprungliga tjänst. Om en arbetstagare är

okvalificerade för de nya arbetsuppgifterna, till den grad att det innebär en ny anställning, har

en omplacering skett utanför deras arbetsskyldighet.119

4.2 Omplacering inom ramen för anställningen

Konsekvenserna av en arbetsvägran vid en omplacering som ligger inom ramen för

anställningen kan se olika ut beroende på ifall vägran att utföra arbete är mot specifika

arbetsuppgifter eller en allmän ovilja. Arbetsdomstolen tar även hänsyn till ifall det finns

förmildrande omständigheter i det enskilda fallet vid bedömning av konsekvenserna.

Ett rättsfall som tydliggjorde betydelsen av att en arbetsvägran är en allmän vägran eller en

vägran mot specifika arbetsuppgifter var AD 1978 nr 6. En arbetstagare på gjuterienheten på

Volvo hade accepterat en omplacering inom ramen för dennes anställning, till en tjänst som

pendelslipare. Ett par timmar in på upplärningen i den nya tjänsten vägrade arbetstagaren att

fortsätta med arbetsuppgifterna. Efter flera varningar fortsatte arbetstagaren att vägra arbeta

och avskedades till slut med arbetsvägran som skäl. Arbetsdomstolen beskrev arbetstagarens

handling som arbetsvägran vilket var “ett allvarligt åsidosättande av hans arbetsuppgifter”.120

Vidare uttalade domstolen sig om att arbetstagaren inte uppvisade någon allmän ovilja att

120 AD 1978 nr 6.

119 AD 1983 nr 174. Rönnmar (2004) Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, s.173. Källström & Malmberg
(2019) Anställningsförhållandet, s. 224-225.

118 AD 1978 nr 89, AD 1968 nr 33, Källström & Malmberg (2019) Anställningsförhållandet, s. 224.
117 Rönnmar (2004) Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, s. 159.
116 Rönnmar (2004) Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, s. 59.
115 Se avsnitt 2.5 “Tolkningsföreträde”
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utföra arbete, utan arbetsvägran var begränsad till en specifik arbetsuppgift. Därför ansåg

arbetsdomstolen att avskedandet inte var giltigt, saklig grund för uppsägning förelåg däremot.

Ett annat rättsfall där en arbetstagare inte hade accepterat en omplacering, trots att det låg

inom ramen för dennes anställning, var AD 1978 nr 117. I rättsfallet undersöktes det ifall det

fanns förmildrande omständigheter som kunnat påverka giltigheten av arbetstagarens avsked.

En instruktör vid en avdelning för hjälmtillverkning fick ett erbjudande om omplacering efter

att hjälmtillverkningen vid verkstaden hade upphört. Arbetstagaren tackade nej till

erbjudandet om omplacering till förrådet på verkstaden för att inte riskera att få en lägre lön.

Enligt det rådande kollektivavtalet på arbetsplatsen var arbetstagaren dock tvungen att

acceptera en omplacering som kunde påverka både befattning och lön. Arbetsgivaren varnade

flera gånger att en vägran att inte godta en omplacering innebar arbetsvägran. Arbetstagaren

fick även senare en skriftlig erinran om att en vägran att omplaceras skulle innebära ett

avskedande av arbetstagaren. Kort därefter blev arbetstagaren avskedad.

Arbetsdomstolen fastställde att det stod tydligt att arbetstagaren var skyldig att acceptera den

löneminskning den nya tjänsten skulle innebära enligt kollektivavtal. Därav innebar

arbetstagarens vägran att godta omplaceringen brott mot arbetsskyldighet enligt

kollektivavtal. Vidare nämner arbetsdomstolen vikten av att ta hänsyn till förmildrande

omständigheter kring en arbetsvägran.121 Arbetsdomstolen fann dock inte att det förelåg några

förmildrande omständigheter i detta fallet. På grund av att arbetstagaren hade fått flera tydliga

varningar och att det var en allmän vägran som det handlade om, ansåg arbetsdomstolen att

arbetsvägran var ett så pass allvarligt åsidosättande av arbetsskyldigheten att avsked

förelåg.122

122 AD 1978 nr 117.
121 Se AD 1977 nr 168.
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5. Olovlig frånvaro

Att vara olovligt frånvarande på arbetet anses, enligt propositionen till 1973 års

anställningsskyddslag, utgöra saklig grund för uppsägning eller avsked. Olovlig frånvaro

innebär att en arbetstagare utan en giltig anledning är frånvarande från sitt arbete “under en

icke obetydlig tid” och uppvisar ett nonchalant beteende.123

5.1 Frånvaro utan beviljad ledighet

Ett rättsfall som berörde omständigheter som kan leda till avsked var AD 2021 nr 21.

Rättsfallet handlade om en polisman som åkte iväg till Seychellerna i två veckor.

Arbetstagaren hade fått beviljad ledighet endast den första veckan. Den andra veckan hade

arbetstagaren sjukanmält sig på grund av psykisk ohälsa. När han återvände till arbetet blev

han avskedad. Arbetsdomstolen fann att omständigheterna kring arbetstagarens frånvaro

talade för att han var förmögen att arbeta under sin andra vecka. Domstolen pekade på att

arbetstagaren inte hade gjort någon egentlig bedömning av sin arbetsförmåga, utan såg

sjukskrivningen som en rättighet. Vidare beskriver arbetsdomstolen att det är högst osannolikt

att arbetstagaren plötsligt blev oförmögen att arbeta under en vecka för att veckan därpå bli

arbetsförmögen igen. Genom fast praxis finns det anledning att avsluta en anställning för en

arbetstagare som trots nekad semesterledighet uteblir från arbetet.124 Arbetsdomstolen fann i

det aktuella fallet att det inte fanns några förmildrande omständigheter i arbetstagarens fall

trots att han hade varit anställd i 40 år. Vidare beskrev arbetsdomstolen polismannens

frånvaro som ett grovt åsidosättande av hans åligganden gentemot arbetsgivaren.

Arbetsdomstolen såg därför arbetstagarens avskedande som lagligt grundad.

Ett fall där det fanns förmildrande omständigheter som påverkade konsekvensen av en

frånvaro utan beviljad ledighet var AD 2003 nr 70. Rättsfallet rörde en arbetstagare som

sökte ledighet i en månad för att ta hand om sin psykiskt sjuka systerdotter. Hennes ledighet

hade nekats, men hon uteblev från arbetet ändå och blev därför uppsagd. Arbetsdomstolen

diskuterade att hennes frånvaro egentligen utgjorde laga grund för avsked, eftersom frånvaron

var så pass grov. I förarbeten till anställningsskyddslagen kan det finnas omständigheter som

bör tas hänsyn till i det enskilda fallet, som gör att arbetstagaren har skäl för sin

124 Se även AD 2018 nr 66 och AD 2002 nr 35.
123 Lunning & Toijer (2017) Anställningsskydd: En lagkommentar, s. 352. Proposition 1973:129, s. 239.
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arbetsvägran.125 I detta fallet fanns ingen annan nära anhörig som kunde ta hand om

systerdottern. Alternativet var att sätta henne på ett tillfälligt boende, men det avrådde den

ansvarige kommunhandläggaren. Arbetstagaren hamnade i ett svårt dilemma, ta ansvar för

sin systerdotter eller ta ansvar för sin anställning. De personliga omständigheterna i detta fall

tog arbetsdomstolen hänsyn till, vilket gjorde att hennes uppsägning ogiltigförklarades.

Ett annat perspektiv som är intressant är situationer där en arbetstagare har rätt att vara ledig

enligt lag, men arbetsgivaren anser att denne har arbetsvägrat. I rättsfallet AD 2010 nr 78

hade en arbetstagare avskedats för påstådd arbetsvägran under två dagar. Den första dagen

kunde han inte arbeta övertid på eftermiddagen för att han var tvungen att ta hand om sin son.

Han bad dessutom sin arbetsgivare att få vara föräldraledig nästföljande dag samt veckan

efter. Arbetsdomstolen kom fram till att arbetstagaren hade rätt till ledighet enligt

Föräldraledighetslag (1995:584). Vidare fann domstolen att en sådan enstaka företeelse inte

var av sådan allvarlig beskaffenhet att avsked eller uppsägning ansågs föreligga.

5.2 Sen ankomst

En annan form av olovlig frånvaro är sen ankomst. Enstaka fall av sen ankomst kan normalt

inte utgöra saklig grund för uppsägning.126 Ett rättsfall som berörde saklig grund för

uppsägning på grund av sen ankomst var AD 1993 nr 130. Arbetstagaren i fallet hade vid

flera tillfällen kommit sent till arbetet. Arbetsgivaren hade vid flertalet gånger haft samtal om

arbetstagarens sena ankomster och gav flera muntliga tillsägelser samt två skriftliga

erinringar. Arbetstagaren hade även vid två tillfällen varit olovligt frånvarande och hade

därför ansetts misskött sitt arbete.

Arbetsdomstolen uttalade sig om att sen ankomst kan utgöra saklig grund för uppsägning

med hänsyn till tidigare avgjorda fall.127 I andra avgöranden om sen ankomst krävdes det att

arbetsgivaren gjorde klart för arbetstagaren att anställningen var i fara. Arbetsdomstolen har i

flera avgörande betonat att misskötsamhet bör anses allvarligt om det upprepas efter att

arbetstagaren fått tillsägelser, varning och liknande.128 Arbetsdomstolen uttalade i det nyss

nämnda fallet att det var av betydelse att titta på den totala anställningstiden som en

128 Lunning & Toijer (2017) Anställningsskydd: En lagkommentar, s. 355. Se även AD 1977 nr 151, AD 1979 nr
150 och AD 1996 nr 31.

127 Se AD 1976 nr 44, AD 1981 nr 140 och AD 1996 nr 31.
126 Glavå & Hansson (2020), Arbetsrätt, s. 362.
125 Proposition 1973:129 s. 124.
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arbetstagare hade. En arbetstagare som har varit anställd längre har ett starkare

anställningsskydd. I detta fall hade arbetstagaren varit anställd i drygt två år och under den

tiden kommit sent till arbetet i stor utsträckning. Utfallet i den aktuella domen blev att saklig

grund för uppsägning förelåg.129

Ett liknande fall om en man som sades upp på grund av misskötsamhet var AD 1996 nr 31.

Den främsta grunden till hans uppsägning var hans sena ankomster och i vissa fall även den

olovliga frånvaron. Arbetsdomstolen fastställde även i detta fall att saklig grund för

uppsägning förelåg. Vikt lades vid att arbetstagaren, trots att arbetsgivaren vid flertalet gånger

påpekat hans svårigheter att komma i tid till arbetet, inte visat någon förbättring.

Arbetsgivaren hade försökt vidta åtgärder mot arbetstagaren genom en omplacering och en

varning. Till sist sades arbetstagaren upp efter en sammanvägning av flera tidigare fall av

misskötsel.

Fall av sen ankomst kan få olika konsekvenser beroende på arbetsuppgifter. Visst arbete

kräver att den anställde alltid är i tid, vilket blir tydligt i följande rättsfall. En flygvärdinna

hade misskött sig vid flertalet gånger under sin korta anställningstid. Hon hade bland annat

kommit så pass sent att hon inte kunnat genomföra de arbetsuppgifter som behöver göras

inför en flygning. Vid flertalet gånger hade hon också låtit bli att utföra en del av hennes

arbetsuppgifter, både innan och under flygresan. Vid ett tillfälle dök hon inte upp till en

stand-by tjänstgöring förrän en timme efter flygets ordinarie avgångstid. Vid ett annat tillfälle

hade planet varit tvunget att lyfta utan henne, då hon kommit alltför sent och inte haft en

giltig anledning till varför hon inte varit där på utsatt tid. Hon hade fått en skriftlig varning de

tillfällen hon kommit sent och till och med missat sitt flyg. Eftersom ingen förbättring skett

blev hon uppsagd för att hon allvarligt åsidosatt sina åliggande som flygvärdinna, vilket även

fastslogs av arbetsdomstolen.130 Ett liknande rättsfall om en flygvärdinna som blivit uppsagd

för sen ankomst var AD 1975 nr 4. Arbetsdomstolen ansåg att uppsägning var godtagbar på

grund av att hon hade varit anställd under en relativt kort tid och under den tiden medvetet

vid flertalet gånger kommit sent och uteblivit från arbete utan giltiga skäl. Vidare tryckte

arbetsdomstolen på att flygvärdinnans beteende kunde orsaka olägenheter och skada för

flygbolaget.

130 AD 1977 nr 151.
129 AD 1993 nr 130.
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5.3 Övertidsarbete
Övertidsarbete avser den tid som en arbetstagare arbetar utöver sin ordinarie arbetstid enligt

lag eller kollektivavtal, 7 § arbetstidslagen.131 Det finns en skyldighet att följa sådant arbete

som uttryckligen står i kollektivavtal. I vissa avtal, till exempel Teknikavtalet Industrifacket

Metall, har arbetstagaren en skyldighet att utföra övertidsarbete om arbetstagaren inte har

förhinder.132

Ett rättsfall som tydliggjorde att en vägran att utföra övertidsarbete kan innebära

konsekvenser för arbetstagaren var AD 2017 nr 49. Arbetstagaren i det aktuella fallet blev

beordrad av sin chef att arbeta under två helger. Han vägrade arbeta första helgen och fick

efter ett personalmöte en skriftlig varning om att företaget såg allvarligt på hans agerande och

att han var skyldig att utföra övertidsarbetet. Skulle det upprepa sig riskerade arbetstagaren

att skiljas från sin anställning. När han vägrade arbeta under andra helgen blev han avskedad.

Arbetsdomstolen lade vikt på att arbetstagaren hade en skyldighet att utföra övertidsarbetet

enligt kollektivavtal. Ett undantag till det var däremot ifall det fanns godtagbara skäl som inte

kunde skjutas upp. Arbetsdomstolens bedömning var att arbetstagaren inte haft en allmän

ovilja att utföra arbetet och det förelåg därför inte laglig grund för avsked. Eftersom

arbetstagaren varit skyldig att arbeta övertid och inte hade tillräckliga skäl för att inte infinna

sig på arbetet utgjorde det saklig grund för uppsägning.

132 Källström & Malmberg (2019) Anställningsförhållandet, s. 229.
131 Fahlbeck (1989) Praktisk arbetsrätt, s. 373.
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6. Missuppfattning av arbetsuppgifter från

arbetstagarens sida

Som nämnts ovan gör arbetsdomstolen en samlad bedömning kring omständigheterna till

varför en arbetstagare arbetsvägrar. En annan viktig del av bedömningen som framgår av

rättspraxis är att arbetsgivaren förklarat varför arbetet ska utföras. Det är upp till

arbetsgivaren att förklara varför ett arbete ska utföras och lyssna på arbetstagarens

invändningar. Skulle arbetsgivaren brista i denna del kan det medföra att en uppsägning inte

är sakligt grundad.133 I rättsfallet AD 2006 nr 13 drog arbetsdomstolen slutsatsen att det

spelade stor roll i bedömningen om arbetsgivaren tydligt förklarat varför arbetet skulle

utföras. Hänsyn togs även till ifall arbetstagaren befann sig i rättsvillfarelse. Rättsfallet AD

1977 nr 1 belyste betydelsen av ifall en arbetstagare ansågs befinna sig i en rättsvillfarelse.134

Arbetsdomstolen har i flera rättsfall kommit fram till att saklig grund inte har förelegat

eftersom arbetstagaren inte kände till att handlingen var brottslig.135

Ett rättsfall som tydde på vikten av att arbetstagaren hade fått tydliga order och därefter aktivt

valt att inte utföra arbete, var AD 1976 nr 40. Tvisten gällde om en arbetstagare hade sagt

upp sig själv genom att neka ett omplaceringserbjudande eller om arbetsgivaren hade sagt

upp arbetstagaren. Arbetsgivaren hade tillsammans med arbetstagaren diskuterat

omplaceringsmöjligheter men arbetstagaren nekade omplaceringserbjudandet eftersom det

vid tillfället inte fanns arbetsuppgifter som motsvarande arbetstagarens. Arbetsgivaren hade

även hävdat att arbetstagaren gjort sig skyldig till en ordervägran genom att inte anta en

omplacering. Arbetsdomstolen menade att det inte fanns tydliga order som gjorde att

arbetstagaren skulle kunna anses arbetsvägra. Tvärtom hade arbetstagaren fortsatt utföra sina

arbetsuppgifter. Arbetsdomstolen kom därför fram till att uppsägningen inte hade varit sakligt

grundad.

Ett liknande rättsfall som indikerar att påstådda missuppfattningar från arbetstagarens sida

kan leda till avsked var AD 2010 nr 81. Tvisten grundade sig i att arbetsgivaren i god tid hade

informerat arbetstagaren att han efter en påskledighet skulle infinna sig på arbetet en dag

tidigare än vad som från början var bestämt. Arbetstagaren hade svarat att han vägrade följa

135 Rönnmar (2004) Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet s. 50-51.
134 Lunning & Toijer (2017) Anställningsskydd: En lagkommentar, s. 354.
133 Källström & Malmberg (2019) Anställningsförhållandet, s. 221.
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det nya schemat och dök sedan inte upp till arbetet den aktuella dagen. Dagen efter befann

arbetstagaren sig åter på arbetet men vägrade att följa uppmaningar från arbetsgivaren.

Därmed hade arbetstagaren arbetsvägrat i två dagar totalt enligt arbetsgivaren.

Arbetsdomstolen fann att arbetstagaren hade fått en tillräckligt tydlig order från arbetsgivaren

och agerade inte impulsivt, utan hade haft tid att tänka på saken. Det fanns därför ingen

ursäkt att inte infinna sig på arbetet samt utföra sina arbetsuppgifter under de båda dagarna.

Arbetsdomstolen tyckte att arbetstagarens agerande framstod som “anmärkningsvärd och

svårförståelig”. Arbetsdomstolen fastslog därmed att arbetstagarens agerande inte kunde

bedömas som någonting annat än en arbetsvägran. Vidare visade händelserna på att

arbetstagaren hade en allmän ovilja att lyda arbetsgivarens order. Därför ansåg

arbetsdomstolen att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden gentemot sin arbetsgivare

och laga grund för avsked förelåg.

I rättsfallet AD 2001 nr 41 hade en arbetstagare avskedats med grunderna att han arbetsvägrat

vid tre tillfällen. Arbetsdomstolen gjorde bedömningen att han vid endast två tillfällen vägrat

att utföra vissa arbetsuppgifter. Arbetsdomstolen gjorde bedömningen att arbetstagaren inte

uppvisade någon allmän ovilja att utföra arbetet, utan det var arbetsvägran mot specifika

arbetsuppgifter. Därför ansåg arbetsdomstolen att laga grund för avsked inte förelåg. De fann

också förmildrande omständigheter i arbetstagarens fall vilket praxis tydliggjorde är en faktor

som ska tas hänsyn till.136 Arbetstagaren ansåg att han inte var skyldig att utföra de specifika

arbetsuppgifterna. Efter att arbetsgivaren tydligt gjorde klart för arbetstagaren att han skulle

utföra de arbetsuppgifterna, rättade han sig efter order. Domstolen kom därför fram till att

hans avskedande var ogiltigt och att saklig grund inte heller förelåg. Bedömningen gjordes

främst på grund av att det inte fanns laga grund för avsked, men även på grund av att

arbetstagaren inte visade sig fortsatt olämplig för sin anställning.

136 Se AD 1978 nr 117 och AD 1977 nr 168.
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7. Analys

Analysen syftar till att utreda det rådande rättsläget kring när det finns skäl för en vägran att

utföra arbete som kan vara rimliga att ta hänsyn till. Sedan analyseras när en arbetsvägran kan

innebär ett brott mot anställningsavtalet. Till sist analyseras vilka konsekvenser en

arbetsvägran kan leda till. Utifrån den analyserade rättsfaktan ska uppsatsen skapa en djupare

förståelse för begreppet arbetsvägran och visa på dess komplexitet.

7.1 Godtagbara skäl eller brott mot anställningsavtal

Situationer som begränsar arbetsledningsrätten kan innebära att en arbetstagare har grundat

sin vägran att utföra arbete på godtagbara skäl. Lagtext ger ingen definition på vilka

omständigheter som krävs för att en arbetstagare ska haft skäl för sin vägran, utan det framgår

istället av förarbeten och praxis. Arbetsdomstolen måste därför pröva vilka skäl som kan vara

rimliga att ta hänsyn till i varje enskilt fall, vid tvist om arbetsskyldighet. Genom att djupare

analysera lagen, förarbeten, praxis och doktrin ämnar avsnittet att besvara frågeställningen;

“Vilka skäl för vägran att utföra arbete kan arbetsdomstolen anse rimligt att ta hänsyn till

och när innebär en vägran brott mot anställningsavtalet?”

Fara för liv eller hälsa

Av rättskällor går det att konstatera att situationer där en arbetstagare kan ha godtagbara skäl

för sin vägran är bland annat vid fara för liv eller hälsa. Arbetsdomstolen tar hänsyn till vad

som normalt ingår i arbetstagarens arbetsuppgifter och som uttryckligen står i

anställningsavtalet vilket därmed innebär en kalkylerad risk i arbetet. Skulle arbetstagaren

vägra utföra arbete som uttryckligen står i anställningsavtalet innebär det en arbetsvägran

som kan leda till konsekvenser och är alltså inte något godtagbart skäl. Vidare tar

arbetsdomstolen även hänsyn till ifall myndigheter har uttalat sig om arbetsskyldigheten i

situationer där fara för liv eller hälsa skulle kunna föreligga.

En arbetstagare har rätt att tillfälligt vägra utföra arbete ifall det råder tvist om

arbetsskyldighet enligt kollektivavtal, och arbetstagarorganisationen har utfärdat ett

tolkningsföreträde. I det läget har arbetstagaren rätt att vägra utföra arbete i väntan på att

tvisten slutligen prövas. Vidare kan en arbetstagare även kontakta skyddsombud som kan

utföra ett skyddsstopp i väntan på besked från överordnad. Oavsett ifall arbetstagaren
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arbetsvägrar efter ett utfärdat tolkningsföreträde eller efter kontakt med skyddsombud, faller

ansvaret inte på den enskilde arbetstagaren.

En arbetstagare som fortsätter att vägra utföra arbete med hänvisning till fara för liv eller

hälsa efter besked om att arbete ska fortsätta, genom att ett skyddsstopp eller

tolkningsföreträde hävs, gör det på egen risk. Ifall arbetstagarens subjektiva bedömning av

faran inte anses skälig har arbetstagaren inte rätt att vägra utföra arbetet. En sådan situation

kan innebära arbetsvägran som kan leda till konsekvenser för arbetstagaren. Den exakta

innebörden av en skälig bedömning står inte helt klart. Däremot går det att konstatera att en

arbetstagare som arbetsvägar så fort arbetsmiljön försämras till viss del anses inte gjort en

skälig bedömning.

Ifall den enskilde arbetstagarens subjektiva bedömning av faran däremot skulle anses skälig

har arbetstagaren rätt att vägra utföra arbetet. Det går även att konstatera att den rätten

kvarstår trots att bedömningen inte anses korrekt i efterhand, så länge arbetsdomstolen anser

att den är försvarlig. Därför finns det en jämförelsevis stor möjlighet att vägra utföra arbete

med hänvisning till fara för liv eller hälsa, utan att konsekvenserna faller på den enskilda

arbetstagaren.

Order som strider mot lag eller god sed

Precis som vid fara för liv eller hälsa är det den enskilda arbetstagaren som får göra en

bedömning om undantaget till lydnadsplikten, order som strider mot lag eller god sed, gäller.

Det finns inte mycket praxis kring arbetsvägran med hänvisning till att arbetsgivaren strider

mot lag eller god sed. Däremot är det tydligt enligt förarbeten och doktrin samt de praxis som

finns att en arbetstagare aldrig är skyldig att följa en sådan order. Ifall arbetsdomstolen finner

att undantaget till att vägra utföra arbetet inte var godtagbart, anses arbetstagaren ha

arbetsvägrat och kan drabbas av konsekvenser.

Omplacering

En arbetstagare kan på egen risk vägra acceptera en omplacering med hänvisning till att

denne anser att omplaceringen är särskilt ingripande. Ifall omplaceringen ligger inom ramen

för arbetstagarens arbetsskyldighet innebär det oftast ett brott mot dennes anställningsavtal

eller kollektivavtal. Arbetstagaren i rättsfallet AD 1978 nr 117 som tackade nej till en
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omplacering utgjorde ett brott mot sitt kollektivavtal. Det rådande kollektivavtalet gjorde att

arbetstagaren var tvungen att acceptera omplaceringen.

Vid tvist om arbetsskyldighet i omplaceringssituationer kan en arbetstagarorganisation utöva

sitt tolkningsföreträde.137 I en sådan situation har arbetstagaren inte någon skyldighet att

arbeta tills dess tvisten enligt kollektivavtalet är löst. Det är däremot ingen självklarhet att

den fackliga organisationen utövar tolkningsföreträdet. Därmed är det på egen risk även vid

omplacering som den enskilde arbetstagaren arbetsvägrar ifall en arbetstagarorganisation inte

åberopar tolkningsföreträde. En enskild arbetstagare som vägrar utföra arbetsuppgifter som

en omplacering medför kan därmed utgöra brott mot anställningsavtalet.

Vidare är det av intresse att undersöka vilket kollektivavtalsområde en arbetstagare tillhör vid

undersökning av arbetsskyldighet. Två arbetstagare som omplaceras till samma arbetsuppgift

kan ha olika arbetsskyldighet beroende på hur deras kollektivavtal är utformat. Kravet kring

att det nya arbetet vid en omplacering ska falla inom arbetstagarens allmänna

yrkeskvalifikationer ger inte alltid något skydd mot okvalificerade arbetsuppgifter, vilket

framgår tydligt av kollektivavtal mellan SAF och LO. Däremot innebär kravet ofta ett

befattningsskydd för privatanställda tjänstemän eftersom arbetsskyldigheten är mer knutet till

specifika arbetsuppgifter. Liknande skydd gäller för offentligt anställda där

arbetsskyldigheten är kopplat till deras ursprungliga tjänst.

Olovlig frånvaro

Det finns få undantagssituationer till när en arbetstagare har varit olovligt frånvarande utan

beviljad ledighet som inte resulterar i några konsekvenser. Oftast resulterar upprepad olovlig

frånvaro i ett brott mot anställningsavtalet. Arbetstagaren kan ha personliga förmildrande

omständigheter som gör att denne hamnar i ett personligt dilemma som arbetsdomstolen

anser rimligt att ta hänsyn till.138 En arbetstagare kan även ha rättsligt stöd av en annan lag,

som till exempel föräldraledighetslagen. Speciella omständigheter kan innebära att en

arbetstagare har rimliga skäl för sin arbetsvägran. Ifall det finns rimliga skäl, har

arbetsdomstolen även bedömt om det var en enstaka företeelse. Här är det även intressant att

jämföra med polismannen i AD 2021 nr 21 som varit frånvarande utan beviljad ledighet.

138 Se AD 2003 nr 70.
137 Se avsnitt 2.5 “Tolkningsföreträde”.
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Frånvaron var en enstaka företeelse men han hade inte rimliga skäl att vägra arbeta och därför

var det ett grovt brott mot anställningsavtalet.

Missuppfattning av arbetsuppgifter från arbetstagarens sida

Det finns flera fall där det har varit godtagbart att vägra utföra arbete med hänvisning till

missuppfattning av order. Omständigheter som kan tas hänsyn till är om arbetstagaren

befunnit sig i en rättsvillfarelse och anses därmed inte arbetsvägrat. Arbetsdomstolen gör

även en bedömning om arbetsgivaren har förklarat varför arbete ska utföras och att

arbetstagaren därmed är skyldig att utföra. Det är ett brott mot anställningsavtalet ifall

arbetstagaren aktivt väljer att arbetsvägra trots att arbetsgivaren tydligt förklarat varför

arbetet ska utföras. Om arbetstagaren däremot skulle återgå till arbetet tyder det på att

arbetstagaren inte hade uppfattat sin skyldighet att arbeta. Det anser arbetsdomstolen är en

förmildrande omständighet som indikerar att arbetstagaren har missuppfattat och inte

arbetsvägrat.

Gemensamt för alla former av arbetsvägran

Sammanfattningsvis har vi funnit ett mönster i arbetsdomstolens bedömning av alla

ovanstående former av arbetsvägran. Arbetsdomstolen undersöker flera kriterier och gör en

samlad bedömning ifall en arbetstagares arbetsvägran innebär ett brott mot

anställningsavtalet. Det är viktigt att arbetsgivaren gör klart och tydligt för sin arbetstagare

varför en order ska följas. Arbetsgivaren bör ge arbetstagaren en varning om att arbetsvägran

inte accepteras eftersom det innebär ett brott mot anställningsavtalet och att anställningen

därmed är i fara. Arbetsgivaren bör även informera arbetstagaren om vilka konsekvenser en

arbetsvägran kan innebära innan vidare åtgärd genomförs. Det finns flera förmildrande

omständigheter som har tagits hänsyn till när en arbetstagare vägrar utföra arbete, både

rättsliga så som kollektivavtal och anställningsavtal samt personliga såsom situationer som

gör att arbetstagaren hade skäl för sin vägran. Omständigheter som rör arbetstagaren

personligen kan bli svåra att undersöka och bedöma. Vidare tar arbetsdomstolen i beaktning

ifall arbetstagaren är fortsatt lämplig för arbetet samt hur arbetstagaren har agerat efter en

varning.
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7.2 Konsekvenserna av en arbetsvägran

Arbetsvägran är inget rättsligt kopplingsbegrepp vilket gör att arbetsdomstolen behöver även

undersöka vad konsekvenserna av en arbetsvägran kan leda till, i varje enskilt fall, vid tvist

om arbetsskyldighet. På grund av att det inte finns omfattande med praxis kring order som

strider mot lag eller god sed blir konsekvenserna för en felaktig bedömning av undantaget

därför inte tydligt. Uppsatsen kommer därmed att inte vidare beröra eventuella konsekvenser

kring order som strider mot lag eller god sed i följande avsnitt. Genom att djupare analysera

arbetsdomstolens bedömning av konsekvenserna för arbetsvägran kommer avsnittet därmed

besvara frågeställningen; “Vad blir konsekvenserna av en arbetsvägran och vilka

omständigheter påverkar konsekvenserna?”.

Fara för liv eller hälsa

En enskild arbetstagare som vägrar att utföra arbete med hänvisning till fara för liv eller hälsa

gör det på egen risk. Det finns inte mycket praxis som undersöker konsekvenserna för en

enskild arbetstagare som arbetsvägrat med hänvisning till fara för liv eller hälsa. Det gör att

konsekvenserna av en oskälig vägran inte blir helt självklara. En anledning till det kan vara

att det finns ett omfattande skydd för den enskilde arbetstagaren när denne hänvisar till fara

för liv eller hälsa. Det kan däremot antas att ifall arbetsdomstolen kommer fram till att det

finns en uttryckt kalkylerad risk i anställningsavtalet kan det innebära att arbetstagaren har

arbetsvägrat. Arbetstagaren kan därmed få konsekvenser för sin arbetsvägran som

uppsägning eller avsked. Vidare undersöker arbetsdomstolen även konsekvenserna ifall den

subjektiva bedömningen som arbetstagaren har gjort kring faran av en arbetsuppgift inte är

försvarlig. Om bedömningen i efterhand inte anses försvarlig kan det innebära konsekvenser

som grund för uppsägning.

Omplacering

En arbetstagare som inte accepterar en omplacering inom ramen för arbetsskyldigheten kan

ha arbetsvägrat, vilket är en grund för uppsägning eller avsked. En arbetstagare är även

skyldig att godta en omplacering när tvist mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivare

resulterar i en godtagbar omplacering. En arbetstagare som fortsätter att neka en omplacering

i en sådan situation kan anses arbetsvägra, vilket även är grund för uppsägning eller avsked.

Om en arbetsgivare omplacerar en arbetstagare till uppgifter som ligger utanför ramen för

arbetstagarens arbetsskyldighet utgör en arbetsvägran inte saklig grund för uppsägning.
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Olovlig frånvaro

Det som främst avgör om en olovlig frånvaro resulterar i avsked eller uppsägning beror på

hur grov frånvaron anses vara. Tiden som en arbetstagare har varit anställd påverkar ifall

konsekvensen av arbetsvägran resulterar i uppsägning. Polismannen som åkte iväg till

Seychellerna utan beviljad ledighet var exempelvis anställd i 40 år innan han arbetsvägrat vid

en enstaka företeelse. Arbetsvägran i detta fallet var så pass grovt att den långa

anställningstiden inte gav honom något skydd eller hade någon förmildrande effekt. I andra

rättsfall såsom de med flygvärdinnorna med flera sena ankomster innebar deras tjänst att det

är oansvarigt att komma försent. Vidare hade de inte några godtagbara skäl att komma sent

under deras korta anställningstid och deras beteende skulle kunna orsaka skada för

arbetsgivaren. Därmed hade de visat på ett olämpligt beteende och blev därför uppsagda.

I flera fall tas alltså anställningstiden i beaktning. Polisens anställningstid talade gott för

honom men övriga omständigheter vägde över och ledde till ett avsked. Flygvärdinnornas

korta anställningstid var till nackdel för anställningen och var en av flera anledningar till att

saklig grund förelåg. Det verkar vara till fördel för anställningen att arbetstagaren har varit

anställd länge utan tidigare olämpligt beteende, men i polisens fall var arbetsvägran så pass

grov att det inte ansågs förmildrande.

Fortsättningsvis tar arbetsdomstolen hänsyn till hur arbetsgivaren har kommunicerat med

arbetstagaren i fråga samt ifall arbetstagaren har haft en längre tids frånvaro. Det finns dock

ingen tidsgräns för hur länge en arbetstagare får vara frånvarande innan det är saklig grund

för uppsägning eller avsked, det beror på omständigheter i det enskilda fallet.

Vid sen ankomst tyder praxis på att arbetsgivaren, i de flesta fall av uppsägning, hade påtalat

arbetstagarna att deras anställningar var i fara genom att ge ut varningar. Trots det hade

arbetstagarna inte förbättrat sig och därmed blivit uppsagda. Det är rimligt att anta att när

arbetstagarens beteende orsakar olägenheter och skada för arbetsgivaren, som i fallet med

flygvärdinnorna, kan det innebära grund för uppsägning. En arbetstagare som inte orsakar

särskilt mycket skada och har personliga omständigheter som kan vägas in, talar för att

arbetstagarens anställning inte kan hamna i fara. Det stämmer överens med det Glavå nämner,

att enstaka fall av sen ankomst normalt inte kan utgöra saklig grund för uppsägning.

38



Gemensamt för praxis rörande sen ankomst och övertid är att det utgjorde saklig grund för

uppsägning. Vidare är företeelsen inte en så pass allvarlig form av arbetsvägran att det kan

utgöra laga grund för avsked eftersom ingen av arbetstagarna blev avskedade. Det står inte

helt klart när en sen ankomst övergår till en arbetsvägran och därmed leder till konsekvenser.

En sen ankomst kan inte direkt utgöra arbetsvägran men flera sena ankomster kan leda till

arbetsvägran. Det beror på anställningens form och personliga omständigheter.

Missuppfattning av arbetsuppgifter från arbetstagarens sida

Det finns inte så mycket praxis där missuppfattning av arbetsuppgifter har lett till

uppsägning, i de flesta fall har en påstådd missuppfattning lett till avsked. För att det ska

föreligga laga grund för avsked är det av vikt att arbetsgivaren i god tid har givit tydliga order

om vilket arbete som ska utföras. Arbetstagarens agerande efter en order är även av vikt. En

arbetstagare som aktivt väljer att inte arbeta efter en order och inte anses vara fortsatt lämplig

för arbetet tyder på att arbetstagaren har arbetsvägrat och grund för avsked kan finnas.

Gemensamt för alla former av arbetsvägran

Vi har funnit att arbetsdomstolen har ett genomgående mönster när det kommer till

bedömning av konsekvenserna för alla ovanstående former av arbetsvägran. Uppsatsen har

även kommit fram till att två arbetstagare kan vägra att utföra samma arbetsuppgift, men det

kan finnas flera detaljer runt anställningen som kan påverka konsekvenserna av arbetsvägran,

såsom kollektivavtal. Form av arbete kan också påverka utfallet då en arbetsvägran kan ge

större konsekvenser för ett arbete jämfört med ett annat. Det är även av vikt ifall

arbetstagarens beteende har orsakat skada för arbetsgivaren. Därför kan det konstateras att det

är svårt att utläsa på förhand ifall saklig grund för uppsägning eller avsked råder vid en

arbetsvägran. Det framgår inte tydligt i praxis ifall åtaganden från en arbetstagares sida

faktiskt är arbetsvägran och vad innebörden av begreppet är. Fastställelsetalan från

arbetsdomstolen är sällsynt när det kommer till begreppet arbetsvägran. Fokus i praxis

handlar oftast om det föreligger saklig grund för uppsägning eller inte. Däremot går det att

undersöka kriterier som olika rättskällor och framförallt arbetsdomstolen har uttalat sig om,

vilket gör det enklare att undersöka konsekvenserna av en arbetsvägran.

Vidare gör arbetsdomstolen oftast en bedömning om arbetstagarens arbetsvägran inneburit en

allmän ovilja eller varit riktad mot specifika arbetsuppgifter. Har arbetsvägran uttryckts
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genom en allmän ovilja har arbetsdomstolen konstaterat att det är laga grund för avsked. Om

det inte är ett uttryck för en allmän ovilja har det undersökts om det istället varit mot

specifika arbetsuppgifter. Ifall arbetsdomstolen kommer fram till att arbetsvägran var mot

specifika arbetsuppgifter är det med stor sannolikhet saklig grund för uppsägning. Rörande

sen ankomst är det varken en specifik eller allmän ovilja att arbeta som arbetstagarna

uppvisar. Därför går det inte alltid att dra kopplingen att specifika arbetsuppgifter kan leda till

uppsägning och en allmän ovilja att utföra arbete kan leda till avsked. Vi har funnit att det

finns ett mönster men det kan inte appliceras på fall gällande sen ankomst.

Om det är saklig grund för uppsägning undersöker arbetsdomstolen vidare ifall det kan finnas

förmildrande omständigheter i det enskilda fallet, som kan innebära att arbetstagaren haft

rimliga skäl för sin vägran. Det kan innebära att arbetstagaren är fortsatt lämplig för arbetet.

Därmed kan saklig grund för uppsägning inte heller föreligga. Praxis gör klart att en sådan

avvägning av förmildrande omständigheter såsom anställningstid och tidigare felfri

tjänstgöring görs däremot inte vid bedömning om avsked föreligger. Anledningen till det är

att förmildrande omständigheter inte ska vägas mot den handling som föranlett ett avsked.139

139 Se avsnitt 2.1.2 “Avsked”.
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8. Slutsats

I analysen har vi besvarat uppsatsens frågeställningar och i detta avsnitt kommer slutsatserna

att kort sammanfattas. Det finns tre möjliga utfall när det kommer till att en arbetstagare

arbetsvägrar. Det finns rättsliga omständigheter som innebär ett undantag från lydnadsplikten,

vilket är när det är fara för liv eller hälsa samt när order strider mot lag eller god sed. I dessa

situationer anser arbetsdomstolen oftast att arbetstagaren har haft rimliga skäl till att vägra

utföra arbete och därför räknas det inte som en arbetsvägran. Sedan kan det finnas fall där det

tydligt är arbetsvägran som det handlar om. Uppsatsens undersökning har nått slutsatsen att

arbetsledningsrätten är stark när det kommer till vägran att utföra arbetsuppgifter med

hänvisning till omplacering, olovlig frånvaro eller missuppfattning av order från

arbetstagarens sida. Oftast utgör en vägran att utföra arbete i dessa situationer ett brott mot

anställningsavtalet. Där kan det finnas rättsliga omständigheter som påverkar om

konsekvensen av arbetsvägran är uppsägning eller avsked. Till sist kan det även finnas

undantag till konsekvenserna av en arbetsvägran. Personliga förmildrande omständigheter i

det enskilda fallet kan påverka att en arbetsvägran inte leder till någon konsekvens.

Sammanfattningsvis går det att konstatera att begreppet arbetsvägran inte är rättsligt

definierad och bör heller inte vara det. Anledningen till det är att arbetsvägran inte kan

fungera som ett rättsligt kopplingsbegrepp. Uppsatsen har funnit att begreppet arbetsvägran

inte är ett rättsfaktum eftersom det inte har tydliga rekvisit som kan uppfyllas. Det innebär i

sin tur att begreppet inte har en tydlig rättsföljd och är därmed inget rättsligt

kopplingsbegrepp. Därför måste arbetsdomstolen pröva ifall en vägran att utföra arbete

innebär en konkret arbetsvägran i varje enskilt fall vid tvist om arbetsskyldighet. Rättspraxis

klargör att omständigheter som vägs in i bedömningen av en arbetsvägran kan innebära både

rättsliga och personliga infallsvinklar. Det är tydligt att en arbetstagare bör lyda order från

arbetsgivaren vid tvist om arbetsskyldighet och ta strid i efterhand, eftersom det är på egen

risk som en enskild arbetstagare arbetsvägrar. Det gäller överallt, förutom när det råder

tolkningsföreträde eller fara för liv eller hälsa, eftersom en arbetstagare har förstärkt skydd i

dessa situationer.
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Abstract

Refusal to work is defined as when an employee violates his obedience to orders, which is a

serious matter. The exact definition of the term refusal to work is not clearly defined in the

legislation. Therefore, the overall purpose of the essay is to gain a deeper understanding of

the term’s definition. The essay describes when there are extenuating circumstances to refuse

to perform tasks, and when a refusal entails a breach of the employment contract.

Furthermore, the consequences of a refusal to work are explained.

In conclusion, there are circumstances that entail an exception to obey orders, meaning that

there are situations where refusing to work is considered reasonable. Furthermore, an

employee who refuses to perform work does so at his own risk. In situations where

preferential rights of interpretation or danger for human life or health occurs, an employee

has enhanced protection against the consequences of a refusal to work. An employee may

also refuse to perform work on the basis that the employer delegates orders that are contrary

to law or good practice.

In the event of a stated work refusal, the consequences depend on the circumstances

surrounding the individual case. As most court cases show, the Labor Court makes a division

between general and specific refusal to work, if the refusal to work leads to dismissal or

dismissal without notice. Lastly, the essay showed examples of extenuating circumstances in

the event of a refusal to work, which can lead to the employee not receiving any

consequences.

Key words: refusal to work, right of management, obligation to work, dismissal, dismissal

without notice
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