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Abstract  
 

The main purpose of this study is to investigate and with it clarifying what is meant by a 

dismissal for personal reasons must be based on valid reasons. More specifically, what is valid 

reason and what is required for that demand to be regarded as fulfilled. 

To my help to achieve this I have asked questions such as what kind of behavior from the 

employee can be the basis for a valid termination of the employment, what factors do the court 

put emphasis on in a trial and what is the requirements for the employer during the dismissal. 

The study has further objectives which are to illustrate the phenomenon of valid reason from a 

diversity perspective and from an international perspective. To achieve those objectives 

following questions have been asked: Is some groups covered in a greater extent than others by 

the requirement that a termination of employment must have valid reasons and are there 

international counterparts to the Swedish requirement that a dismissal must be factually based. 

What emerged from the study judicial inquiry is that the phenomena to which the employee is 

guilty of first is to see as valid reason when the employee are aware of the obligations 

undertaken in the employment but acting against them and inflicts some sort of damage for the 

employer. 

With regard to the employer's obligations in a termination proceeding are they to see as 

comprehensive and can be summed up to the fact that the employer should do everything in his 

power to avoid a dismissal.  

When it comes to the factors a court should take into account is this also a matter of major 

proportions. The court shall take into account all of the circumstances relating to the dismissal, 

which means that, with absolutely certainty, determine in advance what the court will decide is 

an almost impossible task. 

Furthermore, it emerged from the study that the requirement that a dismissal for personal 

reasons must be based on valid reasons may come to certain groups of workers to a greater 

extent than others. The study's investigation also indicates that the Swedish legislation, as it 

reads today, probably in breach of regulations enacted by the European Union.     

Keywords: factually based, valid reason, dismissal, termination of employment, personal 

reason   
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Sammanfattning  
 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är det att undersöka och med det tydliggöra vad det 

är som menas med att en uppsägning av personliga skäl ska vara sakligt grundad. Mer specifikt 

vad innebär saklig grund och vad krävs för att kravet ska ses som uppfyllt. 

Till min hjälp för att lyckas med detta har det ställs frågor som vilka företeelser arbetstagaren 

gjort kan göra att en uppsägning ses som sakligt grundad, vilka faktorer lägger domstolen vikt 

på vid en prövning samt vilka krav ställs på arbetsgivaren. 

Studien har dock ytterligare syften vilket är att belysa fenomenet saklig grund ur ett 

mångfaldsperspektiv samt ur ett internationellt perspektiv och för att lyckas med dessa syften 

har det ställts frågor som om det finns vissa grupper som omfattas i större utsträckning än andra 

av kravet på att en uppsägning sak vara sakligt grundad samt om det finns internationella 

motsvarigheter till det svenska kravet på att en uppsägning sak vara sakligt grundad. 

Det som framkommit av studiens rättsutredning är det att företeelser som arbetstagaren gjort sig 

skyldig till först är att se sakligt grundade orsaker när de sker medvetet mot de förpliktelser 

arbetstagaren åtagit sig i och med anställningen samt att de medför någon form av skada.  

Vad gäller arbetsgivarens skyldigheter vid ett uppsägningsförfarande är de att se som 

långtgående och kan summeras så att arbetsgivaren ska göra allt i sin makt för att undvika en 

uppsägning. 

När det kommer till de faktorer en domstol ska ta hänsyn till är även detta av en omfattande 

karaktär. Domstolen ska nämligen ta hänsyn till samtliga omständigheter som rör uppsägningen 

vilket innebär att, med exakt säkerhet, fastställa i förväg vad domstolen kommer att besluta är 

en nästintill omöjlig uppgift. 

Vidare har det framkommit av studien att kravet på att en uppsägning av personliga skäl ska 

vara sakligt grundad kan komma till att omfatta vissa grupper av arbetstagare i större 

utsträckning än andra. Studiens utredning visar även på att den svenska lagstiftningen, som den 

lyder idag, med stor sannolikhet bryter mot gemenskapsrättsliga regleringar.      

 

 

Nyckelord: saklig grund, uppsägning, personliga skäl  
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1
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1
 Adlercreutz Axel, Mulder Johann Bernard (2007), Svensk Arbetsrätt, s. 20 
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1 Inledning 

I och med LAS intåg på den svenska arbetsmarknaden blev det lag på att en uppsägning från 

arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. Dock har jag upprepade gånger stött på 

uppfattningar från arbetstagare att deras anställning varit säkrad bara för att de har en 

tillsvidareanställning, likväl har jag även stött på fall där arbetsgivaren sagt upp arbetstagare 

under tämligen tvivelaktiga omständigheter. 

Hur kommer det sig att många arbetstagare uppfattar anställningsskyddet som en absolut 

säkerhet samt hur kan en arbetsgivare säga upp personal utan någon direkt anledning? Vad är 

det som menas med lagens krav på att en uppsägning ska vara sakligt grundad? 

Denna fundering resulterade i att frågan om när en uppsägning kan komma till att realiseras 

samt hur tillvägagångssättet egentligen ska vara vid en uppsägning fastnade på min hjärna 

redan långt innan jag började mina studier på personal- och arbetslivsprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö där min fördjupning självklart kom till att bli arbetsrätt. 

Redan på den arbetsrättsliga grundkursen utvecklades min fråga jag fört med mig till 

universitetet och hamnade som en grön post-it vid skrivbordet. Den utvecklade frågan löd 

som följer: Vad utgör saklig grund för uppsägning av personliga skäl? 

Således var valet av uppsats i princip redan gjort långt innan denna kurs ens var i sikte. 

Denna studie är ett försök till att på ett objektivt sett tydliggöra vad som generellt sett gäller, 

både för arbetstagare och arbetsgivare, vid en uppsägning av personliga skäl och med det 

synliggöra vad som krävs av de olika parterna för att kravet på skalig grund ska kunna ses 

som uppfyllt. 

Jag anser att det råder vitt skilda meningar om kravets egentliga innebörd och vad som krävs 

för att det ska ses som uppfyllt och om du som läsare vill få en övergripande förståelse för just 

vad som menas med att en uppsägning av personliga skäl ska vara sakligt grundad föreslår jag 

att du tar dig tiden och läser igenom denna uppsats. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att försöka tydliggöra vad som är de lege lata, gällande rätt, för att 

kravet på saklig grund ska ses som uppfyllt vid en uppsägning av personliga skäl. 

Tyngdpunkten för denna studie kommer således tagas från LAS, mer specifikt 7 § LAS. Med 

hjälp av nedan ställda frågeställning ska detta syfte försöka förverkligas.  

 Vad krävs för att en arbetstagare ska kunna bli uppsagd på grund av personliga skäl, 

vilka kriterier måste arbetstagarens agerande uppfylla? 

 Vilka faktorer spelar en roll när en domstol ska pröva om en uppsägning av personliga 

skäl anses sakligt grundad? 

 Vilka krav ställs på arbetsgivaren för att begreppet saklig grund vid uppsägning av 

personliga skäl ska ses som uppfyllt? 

Utöver syftet med att försöka tydliggöra gällande rätt för att kravet på saklig grund ska ses 

som uppfyllt vid en uppsägning av personliga skäl har denna studie även syftet att ställa 

begreppet saklig grund i relation med ett mångfaldsperspektiv samt belysa fenomenet ur 

internationell synvinkel. 

När det kommer till mångfaldsperspektivet är tanken att se om begreppet saklig grund kan 

komma att drabba någon speciell grupp av människor, till exempel kön eller ålder, i större 

utsträckning än övriga. Frågeställningen som författaren utgår ifrån är: 

 Finns det någon grupp av människor, till exempel ålder eller kön, som i större 

utsträckning kan komma att omfattas av fenomenet saklig grund vid uppsägningar 

av personliga skäl? 

För att tillgodose studiens krav på en internationell infallsvinkel kommer följande 

frågeställning att användas: 

 Finns det någon internationell motsvarighet till den svenska 

anställningsskyddslagens krav på att en uppsägning ska vara sakligt grundad och hur 

yttrar den sig i så fall? 
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1.2 Metod 

För att kunna besvara majoriteten av de frågeställningar som ställts kommer en klassisk 

juridisk metod att användas.  Detta innebär att lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin som 

anses som relevant för studiens syfte och frågeställning kommer utredas och tolkas för att 

finna svar på ställda problemformulering
2
.
3
  

När det kommer till frågeställningen rörande studiens mångfaldsperspektiv kommer 

information, för att kunna svara på frågeställningen, hämtas från SCB. Detta val har gjorts av 

den anledningen att författaren anser att den klassiska juridiska metoden inte räcker till för att 

svara på frågeställningen och detta har inneburit att information har varit tvunget att hämtas 

från alternativa källor som författaren uppfattat som legitima.
4
 

 

1.3 Avgränsningar 

Fokus i denna studie kommer ligga på företeelsen uppsägningar av personliga skäl inriktat på 

kravet att en uppsägning ska vara sakligt grundad. Således kommer ingen tyngd läggas på 

uppsägningar som grundar sig på arbetsbrist eller avsked och de omständigheter och krav som 

då föreligger. 

Anledningen till denna avgränsning är den att för att kunna ge svar på studiens frågeställning 

och med det fullgöra studiens syfte behövs inte en tydlig genomgång av varken uppsägningar 

på grund av arbetsbrist eller avsked vilket resulterar i att dessa ämnesområden undviks. 

Denna studie har som utgångspunkt LAS och begreppet saklig grund vid uppsägning av 

personliga skäl som återfinns i lagens sjunde paragraf och som en ytterligare avgränsning 

kommer således annan speciallagstiftning som reglerar uppsägningsförfarandet inte direkt att 

användas. Detta på grund av att författaren har för avsikt att förtydliga innebörden av 

begreppet saklig grund utifrån LAS.
5
 

Som ytterligare avgränsning för studien kommer inte någon nämnvärd vikt läggas på att 

analysera arbetstagares tillhörighet till undantagsgrupperna som uttryck i 1 § 2 st. LAS och 

med det utreda om det finns någon grupp av arbetstagare, som i större utsträckning än andra, 

                                                           
2
 Se studiens problemformulering i kapitel 1.1 Syfte och frågeställning 

3
 Lehrberg Bert (2006), Praktisk juridisk metod, s. 24 & 89 ff. & Peczenik Aleksander, Juridikens allmänna 

läror, SvJT 2005, s. 249ff   
4
 Se bilaga 1 

5
 Se kapitel 1.1 om studien syfte och att tyngdpunkten för studien kommer tagas från 7 § LAS. 
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undantas från LAS regler och med det en uppsägning av personliga skäl. Detta görs på grund 

av att hålla nere studiens omfattning. Mångfaldsperspektivet kommer belysas men inte via 

arbetstagares tillhörighet till undantagna grupper genom 1 § 2 st. LAS.  

Utöver vad som redan framgått kommer denna studie i huvudsak fokusera på företeelser som 

ligger till grund för saklig grund för uppsägning av personliga skäl och som skett inom 

tjänsten. Detta innebär således att de händelser som en arbetstagare gjort utanför tjänstens 

ramar och som lett till att arbetstagaren blivit uppsagd på grund av personliga skäl inte i större 

grad kommer till att undersökas. Denna avgränsning har gjorts av den anledning att 

författaren försöker ge en generaliserad bild av när saklig grund för uppsägning av personliga 

skäl anses föreligga. Att arbetstagare skulle kunna bli uppsagda på grund av något de gjort 

utanför tjänsten ser författaren som en ytterlighet som kräver att studeras separat. 

 

1.4 Disposition 

Studien kommer till att bestå utav fyra delar. Den första delen är det inledande kapitlet för 

studien, här presenteras studiens syfte tillsammans med den frågeställning som ämnar hjälpa 

till att uppfylla syftet, den metod författaren använder sig av för att lyckas besvara 

frågeställningen, vilka avgränsningar studien omfattas av samt dispositionen för studien. 

Det andra kapitlet är en övergripande rättsutredning om det skydd en arbetstagare besitter i 

och med att en uppsägning av personliga skäl ska vara sakligt grundad. Denna del kommer 

bland annat innehålla en historisk överblick, en utredning om när saklig grund anses föreligga, 

faktorer som påverkar bedömningen samt arbetsgivarens skyldigheter. 

Nästkommande kapitel har som syfte att uppfylla studiens mångfaldsperspektiv. Detta görs 

genom att först presentera LAS tillämpningsområde samt att, med hjälp av statistiska 

uppgifter, koppla lagens tillämpningsområde till grupperna av människor konstruerade utifrån 

deras ålder och kön. 

Det sista kapitlet av denna studie kommer bestå utav en analys, dragna slutsatser utifrån det 

som framkommit i de tidigare kapitlen samt intressanta frågeställningar till fortsatta studier 

inom ämnet. 
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2 Saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl 

I 7 § 1 st. LAS framgår det att en: 

”Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad.” 

Just det faktum att en uppsägning av en arbetstagares anställning på initiativ från 

arbetsgivaren måste vara sakligt grundad utgör grunden för det svenska anställningsskyddet.
6
 

Frågan blir således vad som anses utgöra saklig grund vid ett uppsägningsförfarande eftersom 

lagtexten inte är mer tydlig i sin utformning med undantag
7
 från 7 § 2st. LAS: 

”En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att 

arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig.” 

och 7 § 3 st. LAS: 

”Vid en sådan övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en 

verksamhet som sägs i 6 b § skall övergången i sig inte utgöra saklig grund 

för att säga upp arbetstagaren.” 

Det anställningsskydd som 7 § 1 st. LAS ger utryck för i och med att en uppsägning måste 

vara sakligt grundad har till syfte att dels undanröja möjligheterna för en segregerad 

arbetsmarknad där svagare grupper riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden samt att dels 

skydda arbetstagare mot arbetsgivares godtycke. Arbetsgivare ska inte kunna säga upp 

arbetstagare hur som helst eftersom arbetet dels är deras huvudsakliga försörjning men även 

ofta knutpunkten för deras sociala liv. Att stärka arbetstagarnas ställning gentemot 

arbetsgivaren genom att tilldela arbetstagarna visst skydd i och med kravet på saklig grund 

anses jämna ut maktfördelningen och med det arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden.
8
  

När man talar om att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad finns det 

två olika former av uppsägningar nämligen en uppsägning som grundar sig på personliga skäl 

eller en uppsägnings som grundar sig på rådande arbetsbrist.
9
 

Det råder en stor skillnad mellan dessa två uppsägningsgrund och skillnaden ligger i kravet på 

saklig grund. En uppsägning som grundar sig på rådande arbetsbrist anses uppfylla kravet på 

saklig grund om arbetsgivaren bevisar att verksamheten till exempel lider av ekonomiska 

                                                           
6
 Ds 2002:56 s. 140. 

7
 Fler undantag kommer att presenteras i kapitel 2.2.2.2 Skälen som uppgetts måste vara acceptabla. 

8
 Källström Kent, Malmberg Jonas (2009), Anställningsförhållandet, s. 130. 

9
 Schmidt Folke, Sigeman Tore (1994), Löntagarrätt, s. 188. 
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svårigheter eller att arbetsgivaren inte längre tänker bedriva viss verksamhet och därför 

behöver säga upp personal. En arbetsbrist-uppsägning kan grunda sig på, i princip, allt som 

har med ekonomiska, organisatoriska eller situationer, jämförbara med de tidigare nämnda, 

som kan leda till att fler än en arbetstagare drabbas bara grunderna inte direkt hänför till 

arbetstagaren personligen, det vill säga grunderna för en uppsägning av personliga skäl.
10

 

Om vad som kan fullgöra kravet på saklig grund vid en uppsägning av personliga skäl är vad 

denna del av studien vidare ska behandla. Inledningsvis kommer en historisk överblick om 

anställningsskyddets framväxt, både nationellt och internationellt att ges med den anledningen 

att försöka tydliggöra för läsaren om anställningsskyddets rättutveckling, utbredning och 

betydelse. Därefter kommer en utredning om begreppet saklig grund att ges och med den ett 

försök att skapa en förståelse hos läsaren om vilka företeelser som skulle kunna ligga till 

grund för en uppsägning av personliga skäl. Nästkommande del ämnar ge läsaren en 

uppfattning om de olika faktorer som kan komma att spela en roll i bedömningen för om 

kravet på saklig grund uppnåtts, för även om företeelsen skulle kunna anses uppfylla kravet på 

saklig grund skulle fallets särskilda omständigheter kunna leda till att saklig grund inte anses 

föreligga. Slutligen kommer en utredning om arbetsgivarens ansvar i uppsägningsförfarandet 

att ges, även om vissa bitar av arbetsgivaransvaret finns implementerade i andra delar av 

studien, vars avsikt är att ge läsaren en inblick i och ett förtydligande i det ansvar som just 

vilar på arbetsgivarens axlar. 

 

2.1 Historisk överblick 

Att en arbetstagare har rätt till ett anställningsskydd har tilldelats både internationellt och 

nationellt erkännande och nu finns det omfattande dokumentation och reglering kring frågan, 

även om detaljerna skiljer sig åt mellan olika nationer.
11

 

Det har dock inte alltid varit en självklarhet att en arbetstagares anställning ska skyddas utan 

är något som gradvis har införlivats genom tiden gång.
12

 

                                                           
10

 AD 2001 nr 107, Kent, Malmberg Jonas (2009), Anställningsförhållandet, s. 133. Mer ingående än så kommer 

inte att göras på uppsägningar som grundar sig på arbetsbrist vilket tydliggörs av kapitel 1.1 Syfte och 

frågeställning samt 1.3 Avgränsningar där det framgår att fokus för denna studie ligger på saklig grund vid 

uppsägningar av personliga skäl.  
11

 Kent, Malmberg Jonas (2009), Anställningsförhållandet, s. 129. 
12

 Glavå Mats (2001), Arbetsrätt, s. 25 ff. 
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2.1.1 Nationellt 

Grunden till den svenska anställningstryggheten kan spåras tillbaka till åren runt 1870-talets 

början då de första fackföreningarna bildades som en konsekvens av den avtalsfrihet som 

rådde på den svenska arbetsmarknaden. Avtalsfriheten gjorde det möjligt för ojämna 

maktförhållanden där den starkare parten, arbetsgivaren, kunde tvinga på den svagare parten, 

arbetstagaren, i princip vilka villkor som helst. Fackföreningarna ämnade råda bot på den 

sneda maktfördelningen genom att samla arbetstagarna i enad front mot arbetsgivaren. 

Konsekvensen av att arbetstagarna gick samman i olika fackföreningar blev den att 

arbetsgivarna gjorde detsamma, de första arbetsgivarföreningarna bildades.
13

  

Denna kraftmätning mellan arbetstagarna och arbetsgivarna resulterade i att år 1898 gick ett 

antal arbetstagarorganisationen samman och bildade LO och fyra år senare bildades 

arbetsgivarnas motsvarighet SAF.
14

 Som en del i SAF:s stadga, § 23
15

, fastslogs det att 

samtliga kollektivavtal som en medlem av SAF undertecknade skulle innehålla en 

bestämmelse om: 

”/…/arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet samt att fritt antaga och 

avskeda arbetare.”
16

 

LO:s högst prioriterade fråga var däremot den att förmå arbetsgivarna att erkänna 

arbetstagarnas rätt att tillhöra en arbetstagarorganisation och att denna organisation skulle 

kunna få representera sina medlemmar i förhandlingar, det vill säga att finna ett erkännande 

för förenings- och förhandlingsrätten. Denna strävan kom till att resultera i ett erkännande av 

arbetsgivarens rätt att fritt leda och fördela arbetet och att, efter eget tycke och smak, anta och 

avskeda arbetstagare i och med undertecknandet av det första centrala avtalet mellan SAF och 

LO, den så kallade decemberkompromissen 1906. LO fick dock igenom sin strävan om att 

föreningsrätten skulle lämnas okränkt vilket i sig begränsade uppsägningen av arbetstagare i 

och med att arbetsgivaren inte fick göra sig av med arbetstagare om det visade sig att 

uppsägningen grundade sig på att arbetstagaren var fackligt engagerad.
17

 

                                                           
13

 Adlercreutz Axel, Mulder Johann Bernard (2007), Svensk Arbetsrätt, s. 19 f. 
14

 Glavå Mats (2001), Arbetsrätt, s. 26 & Adlercreutz Axel, Mulder Johann Bernard (2007), Svensk Arbetsrätt, s. 

20. 
15

 § 23 kom senare att bli mer känd som arbetsgivarens § 32-befogenheter av den anledningen att § 23 blev § 32 i 

SAF:s senare stadgor. Se även Adlercreutz Axel, Mulder Johann Bernard (2007), Svensk Arbetsrätt, s. 21. 
16

 Glavå Mats (2001), Arbetsrätt, s. 26. 
17

 Glavå Mats (2001), Arbetsrätt, s. 26 & Adlercreutz Axel, Mulder Johann Bernard (2007), Svensk Arbetsrätt, s. 

21. 
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Den fria uppsägningsrätten som arbetsgivarna förskansat sig i och med 

decemberkompromissen kom i fokus kort efter upprättandet av AD 1929. 1932 uttalade sig 

AD i frågan om arbetsgivarens uppsägningsrätt i AD 1932 nr 100 och framhöll att ett 

anställningsavtal skulle kunna sägas upp utan att några skäl för uppsägningen behövde ges. 

AD stärkte arbetsgivarens § 32-befogenheter ytterligare i AD 1933 nr 159 genom att förära § 

32 ställningen som en dold klausul i samtliga kollektivavtal vilket innebar att om 

kollektivavtalet inte tydligt har inskrivet inskränkningar av § 32-befogenheterna förblev 

befogenheterna oinskränkta.
18

 

Det politiska läget i Sverige under 1930-talet var dock inte stabilt och både LO och SAF 

kände osäkerhet. Denna osäkerhet resulterade i att parterna, 1938, undertecknade ett 

huvudavtal som gick under namnet Saltsjöbadsavtalet. Grunden för avtalet, eller dess anda, 

var den att parterna, LO och SAF, själva i första hand skulle lösa de problem och 

motsättningar som uppkom på arbetsmarknaden. Detta medförde att intresset för lagstiftning 

på det arbetsrättsliga planet kom till att bli en sekundär möjlighet. Utöver parternas självstyre 

för vilka regler som skulle gälla på arbetsmarknaden innehöll Saltsjöbadsavtalet även vissa 

viktiga regleringar rörande uppsägningsförfarandet, arbetsgivaren skulle nu samråda med 

arbetstagarorganisationen vid en uppsägning samt uppstod möjligheten att pröva skäligheten 

av en uppsägning av en speciell nämnd, Arbetsmarknadsnämnden.
19

 

Dock levde arbetsgivarens fria uppsägningsrätt vidare fram till 1964 när huvudavtalet, även 

kallat apriluppgörelsen, ändrades. Arbetsgivaren blev i och med uppgörelsen tvungen till att 

kunna bevisa att uppsägningen varit sakligt grundad om fallet skulle komma upp för prövning 

i ett skiljedomsförfarande.
20

 

Under 1970-talet inledes en ny epok på den svenska arbetsmarknaden vilken som tidigare 

kännetecknats av att ha reglerats av arbetsmarknadens parter genom avtal, där 

kollektivavtalen spelade den huvudsakliga rollen. Lagstiftarens tidigare passiva hållning till 

att påverka arbetsmarknadens spelregler ändrades och nya lagar, med strängare och mer 

ingripande paragrafer, antogs och även ersatte tidigare lagstiftning. Syftet med detta 

reformarbete, att lagreglera den tidigare så regelfattiga svenska arbetsmarknaden, var bland 

annats den att tillförsäkra arbetstagarna en ökad anställningstrygghet men även det att 

                                                           
18

 AD 1932 nr 100, AD 1933 nr 159 & Glavå Mats (2001), Arbetsrätt, s. 27. 
19

 Glavå Mats (2001), Arbetsrätt, s. 29, Adlercreutz Axel, Mulder Johann Bernard (2007), Svensk Arbetsrätt, s. 

22 & Prop. 1973:129 s. 118. 
20

 Glavå Mats (2001), Arbetsrätt, s. 30 & Göransson Gabinus Håkan (2010), Arbetsrätten, s. 58. 
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underlätta för arbetstagarna att själva kunna påverka sin egen situation på arbetsmarknaden. 

En av dessa lagar som antogs i och med reformen, lagregleringen, av den svenska 

arbetsmarknadens spelregler var 1974 års lag om anställningsskydd.
21

 

I och med att lagen (1974:12) om anställningsskydd antogs innebar detta att arbetsgivarens § 

32-befogenheter i hög grad begränsades. Arbetsgivaren kunde inte längre fritt säga upp 

arbetstagare efter eget tycke och smak utan var tvungen till att underkasta sig kravet på att 

uppsägningen måste vara sakligt grundad. 1974 års anställningsskyddslag kom år 1982 att 

ersättas av en ny anställningsskyddslag, lagen (1982:80) om anställningsskydd vilket är den 

lag som gäller än idag, men dess utformning och innebörd rörande kravet på att en 

uppsägning ska vara sakligt grundad lämnades i princip oförändrad.
22

 

 

2.1.2 Internationellt 

Även på det internationella planet har anställningstryggheten och som en del i det även 

skyddet mot godtyckliga uppsägningar av arbetstagare från arbetsgivarens sida etsat sig fast.
23

 

ILO, som är en gren av FN som specialiserar sig på att utarbeta och övervaka normer som ska 

gälla på den internationella arbetsmarknaden vars syfte är bland annat att främja anständiga 

arbetsvillkor samt stärka det sociala skyddet för arbetstagarna,
24

 har sedan 1963 antagit 

skyddet mot godtyckliga uppsägningar av arbetstagare i och med en publicerad 

rekommendation.
25

 I rekommendationens artikel 2.1 framgår det att: 

”Termination of employment should not take place unless there is a valid 

reason for such termination connected with the capacity or conduct of the 

worker/…/.” 

Detta innebär således att en anställning inte får sägas upp utan giltig orsak som grundar sig på 

arbetstagarens duglighet eller uppförande. 

                                                           
21

 Glavå Mats (2001), Arbetsrätt, s. 30 f., Adlercreutz Axel, Mulder Johann Bernard (2007), Svensk Arbetsrätt, s. 

23, Sigeman Tore (2010), Arbetsrätten, s. 18 & Prop. 1981/82:71 s. 31.  
22

 Glavå Mats (2001), Arbetsrätt, s. 30 f., Adlercreutz Axel, Mulder Johann Bernard (2007), Svensk Arbetsrätt, s. 

23. Se även likheterna i 7 § i förslagen till 1974 respektive 1982 års LAS i prop. 1973:129 s. 5 & 119 ff. samt 

prop. 1981/82:71 s. 3 & 64 ff. Det ska dock nämnas att 7 § LAS ändrades 1994 i och med lag (1994:1 685) om 

ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd men kravet på att en uppsägning ska vara sakligt grundad står 

fast. 
23

 Källström Kent, Malmberg Jonas (2009), Anställningsförhållandet, s. 129 & Schmidt Folke, Sigeman Tore 

(1994), Löntagarrätt, s. 190 f. 
24

 http://www.ilo.org  
25

ILO recommendation R119 Termination of Employment Recommendation, 1963 

http://www.ilo.org/
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Den huvudsakliga tolkningen av vad som skulle kunna anses utgöra giltiga orsaker för en 

uppsägning lämnar ILO över till de enskilda staternas implementering av rekommendationen 

med undantag av vissa skäl som aldrig anses kunna utgöra giltiga orsaker för en uppsägning. 

Till exempel anses inte fackligt engagemang, kön, havandeskap, hudfärg, religion eller 

politisk åsikt utgör giltiga skäl för en uppsägning bara för att nämna några.
26

  

Under början av 1980-talet fann ILO det nödvändigt, på grund av den ekonomiska och 

teknologiska utvecklingen som skett, att vidareutveckla och stärka det som 

rekommendationen 119 fastslog 1963. Denna vidareutveckling antog formen av konventionen 

158 som liksom rekommendationen 119 berör ämnet om uppsägningar av arbetstagare på 

arbetsgivarens initiativ.
27

 

Innehållsmässigt skiljer sig konvention 158 inte mycket från rekommendation 119 förutom 

dispositionen och detaljerna, skillnaden ligger i innebörden av en ILO-konvention mot en 

ILO-rekommendation. En rekommendation utfärdad av ILO är inte, till skillnad från ILO-

konvention, ett internationellt fördrag som kan ratificeras utan tar formen som icke bindande 

detaljerade riktlinjer för hur medlemsländerna bör förhålla sig till frågan som 

rekommendationen berör. En rekommendation används ofta som ett supplement till en 

konvention för att förtydliga det konventionen ämnar förmedla.
28

   

Som ett supplement till konvention 158 antogs även en ny rekommendation, R166, rörande 

ämnet om arbetstagarnas skydd mot godtyckliga uppsägningar från arbetsgivarens sida. Den 

nya rekommendationen, tillsammans med konvention 158, kom till att ersatta den tidigare 

rekommendationen, R119.
29

 

Även inom Europeiska unionen har arbetstagarnas rätt till skydd mot godtyckliga 

uppsägningar från arbetsgivarens sida vunnit mark. I och med europeiska unionens stadga om 

de grundläggande rättigheterna, som trädde i kraft i och med Lissabonfördraget, har det 

fastställts att uppsägningar av arbetstagare från arbetsgivarens sida måste vara sakligt 

                                                           
26

 Artikel 2.2 & 3 ILO recommendation R119 Termination of Employment Recommendation, 1963, Schmidt 

Folke, Sigeman Tore (1994), Löntagarrätt, s 190 & Källström Kent, Malmberg Jonas (2009), 

Anställningsförhållandet, s. 129. 
27

 ILO convention C158 Termination of Employment Convention, 1982 & Schmidt Folke, Sigeman Tore (1994), 

Löntagarrätt, s 190. 
28

 Keller L. William, Darby J. Timothy (1997), International Labor and Employment Laws, s. 40-2 ff.  
29

 ILO recommendation R166 Termination of Employment Recommendation, 1982. 
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grundade. I och med att stadgan har uppnått primärrättslig status inom gemenskapsrätten gör 

sig EU:s medlemsländer sig skyldiga till fördragsbrott om detta krav inte efterlevs.
30

  

Den sociala stadgans ursprung sträcker sig tillbaka till 1961 då den undertecknades i Turin 

och var ett resultat av Europarådets arbete mellan åren 1953-61.
31

 Anledningen till varför den 

sociala stadgan utarbetades var för att:
 
 

”/…/ garantera sociala rättigheter samt höja levnadsstandarden och öka den 

sociala välfärder.”
32

 

Den europeiska sociala stadgan från 1961 var uppdelad på fyra delar varav del två bestod utav 

en lista av rättigheter, 19 separata artiklar, som de undertecknande parterna förpliktare sig att 

åtlyda i enlighet med stagdans tredje del. 1988 utökades antalet skyddade rättigheter till 23 i 

och med ett tilläggprotokoll till den europeiska sociala stadgan. Dock hade arbetstagares rätt 

till skydd vid uppsägningar ännu inte införlivats i stadgan utan kom till att dröja fram till 1996 

då den reviderade europeiska sociala stadgan antogs. Den reviderade europeiska sociala 

stadgan var ett arbete som påbörjades 1990 av Europarådet ministerkommitté som tilldelats 

uppgiften att granska och försöka förbättra den europeiska sociala stadgan. Resultatet av detta 

arbete blev den reviderade europeiska sociala stadgan som dels är en sammanslagning av 

1961 års sociala stadga samt 1988 års tilläggsprotokoll men även en utökning av stadgans 

skyddade rättigheter, däribland arbetstagares skydd vid uppsägningar och kravet på att en 

uppsägning måste grundas på giltiga skäl.
33

 

Utöver Europarådets sociala stadga och ILO:s arbete av olika normer som ska gälla på den 

internationella arbetsmarknaden satte Europaparlamentet igång med att konstruera ett förslag 

till en social stadga som ska garantera olika sociala rättigheter på den europeiska 

arbetsmarknaden. Stadgan, som gick under namnet Gemenskapens stadga om arbetstagares 

grundläggande sociala rättigheter, baserade sitt innehåll på Europarådets sociala stadga och 

olika av ILO:s utarbetade normer. Stadgan antogs som en deklaration i Strasbourg 1989 och 

                                                           
30

 http://europa.eu 1, artikel 30 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, Källström Kent, 

Malmberg Jonas (2009), Anställningsförhållandet, s. 129 & Bernitz Ulf, Kjellgren Anders (2007), Europarättens 

grunder, s 25 & 97 f.  
31

 Prop. 1997/98:82 s. 4. 
32

 Prop. 1997/98:82 s. 4. 
33

SÖ 1962:57 s. 1 ff. & 7 ff., SÖ 1989:22 s. 2 ff., SÖ 1998:35 s. 1 ff., 6 ff. & 23., Prop. 1988/89:106 s. 2 ff. samt 

Prop. 1997/98:82 s. 4 ff. & 13 f. 

http://europa.eu/


 

 

18 
 

blev i och med det inte ett juridiskt bindande dokument utan sågs som en politisk 

viljeförklaring för de undertecknande medlemsländerna.
34

 

1999, i Köln, beslutade dock Europeiska rådet att en enhetlig och tydlig social stadga skulle 

utarbetas. Denna stadga kom till att bli grunden för den europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna (2007/C 303/01) som trädde i kraft i och med Lissabonfördraget. 

Denna stadga kom senare till att bli den europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna (2010/C 83/02). Tanken var den att man skulle samla alla grundläggande 

rättigheter som gällde inom gemenskapens gränser, där bland ILO:s konventioner, 

Europarådets sociala stadga och Europeiska rådets deklaration om gemenskapens stadga om 

arbetstagares grundläggande sociala rättigheter, till ett enda dokument. Stadgan antogs av 

Europeiska rådet i Nice 2000.
35

 

 

2.2 ”Saklig grund”-begreppet 

Som redan nämnts framgår det av 7 § LAS att när en arbetsgivare säger upp en arbetstagare 

vars skäl grundar sig på arbetstagaren personligen måste denna uppsägning vara sakligt 

grundad.
36

 Att säga med exakthet vad som kan utgöra saklig grund vid en uppsägning av 

personliga skäl går inte att göra eftersom: 

”Uppsägningsfallen är så olika och förhållandena på arbetsplatserna så 

varierande att det inte är möjligt att generellt slå fast vad som kan betraktas 

som saklig grund. Det är alltid nödvändigt att ta hänsyn till de särskilda 

omständigheterna i det individuella fallet. /…/Vad som i ett fall kan anses 

utgöra saklig grund för en uppsägning behöver inte i andra fall godtas som 

sådan grund.”
37 

Detta innebär således att om lagtexten skulle ge uttryck om vad som exakt skulle kunna 

utgöra saklig grund skulle den individuella prövningen av varje enskilt fall fallera. Dessutom 

ansågs en precisering av vad som skulle kunna fullgöra kravet på saklig grund riskfullt av den 

anledningen att rättsutvecklingen på området skulle kunna bindas upp och med det möjligen 

                                                           
34

 http://www.europarl.europa.eu samt Nyström Birgitta (2002), EU och arbetsrätten, s. 81 f. 
35

 Ingressen till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2007/C 303/01) & (2010/C 

83/02) samt http://europa.eu 2 
36

 Se 7 § LAS samt inledande text under rubriken 2 Saklig grund vid uppsägning av personliga skäl. 
37

 Prop. 1973:129 s. 120. 

http://www.europarl.europa.eu/
http://europa.eu/


 

 

19 
 

omintetgöra kravets ursprungliga syfte om ett skydd mot en segregerad arbetsmarknad och att 

arbetstagare inte hamnar i ett socialt utanförskap utan objektiva skäl.
38

 

En fråga som vore adekvat att ställa sig i och med lagtextens utformning vore således: Vad 

menar då lagstiftaren med begreppet saklig grund? 

I och med att lagstiftaren valt att inte ge en preciserad förklaring till vilka företeelser som 

skulle kunna ligga till grund för att kravet på saklig grund uppfyllts samt uttryckt att varje fall 

ska bedömas efter de särskilda omständigheterna har tolkningen av begreppet lagts i 

domstolens händer. Detta har resulterat i att det finns olika sätt eller metoder för att tydliggöra 

innebörden av begreppet saklig grund.
39

 

 

2.2.1 De tre kriterierna 

En av metoderna för att tydliggöra vad lagstiftaren menar med att en uppsägning, som grundar 

sig på personliga skäl, ska vara sakligt grundad tar sitt ursprung i att en uppsägning av 

personliga skäl är motiverad först när arbetstagaren, genom sitt beteende, visar att denne inte 

är lämpad för tjänsten alternativt uppvisar medveten respektlöshet mot de principer som ska 

gälla på arbetsplatsens.
40

  

Med denna metod som utgångspunkt går det att utläsa av domar från AD att ”saklig grund”-

begreppet således består utav tre olika kriterier som samtliga måste uppfyllas för att kravet på 

att en uppsägning av personliga skäl ska vara sakligt grundad ska anses som uppfyllt. Dessa 

kriterier är:
41

 

 Misskötsamhet 

 Medvetenhet/Konsekvent handlande 

 Skada 

 

                                                           
38

 Prop. 1981/82:71 s. 64 & Källström Kent, Malmberg Jonas (2009), Anställningsförhållandet, s. 130. 
39

 Iseskog Tommy (2005), Uppsägning av personliga skäl, s. 101, Källström Kent, Malmberg Jonas (2009), 

Anställningsförhållandet, s. 134 & Ds 2002:56 s. 141. 
40

 Hartzell Lars, Iseskog Tommy (2008), Anställningsavtalet, s. 203 f.   
41

 Iseskog Tommy (2005), Uppsägning av personliga skäl, s. 100 ff. & 125. 
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2.2.1.1 Misskötsamhet 

Begreppet misskötsamhet hämtar sitt ursprung från själva anställningsavtalet och innebär att 

samtliga försummelser av de skyldigheter arbetstagaren åtagit sig i och med 

anställningsavtalet kan klassificeras som misskötsel.
42

 De skyldigheter en arbetstagare har 

gentemot sin arbetsgivare i och med anställningsavtalet är:
43

 

 Utföra visst arbete. 

 Följa de ordningsregler som gäller. 

 Följa de arbetsmiljöregler som gäller. 

 Samverka och samarbeta med sina medarbetare. 

 Visa lojalitet. 

Med åtagandet att arbetstagaren ska utföra visst arbete menas att arbetstagaren har, genom 

anställningsavtalet, åtagit sig skyldigheten att utföra arbetet både på en kvantitativ samt en 

kvalitativ nivå. Den kvantitativa nivån innebär att arbetstagaren ska till exempel utföra arbetet 

under ett visst antal timmar/veckor eller dagar/månader alternativt vara på jobbet mellan vissa 

klockslag. Den kvalitativa nivån av arbetstagarens arbetsskyldighet består utav att det arbete 

arbetstagaren ämnar presterar ska till exempel uppnå en viss mängd men även att det arbete 

som utförs ska uppnå ett visst resultat eller ett visst mått av kvalitet.
44

 

Att en arbetstagare åtagit sig att följa arbetsplatsens ordningsföreskrifter kan oftast ses som en 

självklarhet och att inte följa föreskrifterna då per automatik innebär att arbetstagaren brutit 

mot sina åtaganden i anställningen och kravet på saklig grund vid en uppsägning av 

personliga skäl kan anses som uppfyllt. Exempel på ordningsföreskrifter kan vara att utebli 

från arbetet utan anmäla det eller att ha nyttjat arbetsutrustning på felaktigt sätt.
45

 

Av vad som framkommer av AML 3:4 ska en arbetstagare: 

”/…/medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder 

som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han skall följa givna 

föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i 

övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.”  

                                                           
42

 Det ska dock nämnas att även vissa företeelser som skett utanför anställningens ramar kan leda till uppsägning 

på grund av personliga skäl. Se exempelvis AD 1993 nr 127, AD 2001 nr 2 samt AD 2004 nr 30. 
43

 Iseskog Tommy (2005), Uppsägning av personliga skäl, s. 55 ff. & 102 f. 
44

 Iseskog Tommy (2005), Uppsägning av personliga skäl, s. 55 ff. . Se även AD 1980 nr 122, AD 1988 nr 101, 

AD 1993 nr 73 samt AD 1998 nr 71.  
45

 Hartzell Lars, Iseskog Tommy (2008), Anställningsavtalet, s. 205. Se även AD 1981 nr 120 samt AD 1999 nr 

49. 
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I och med att AML uttryckligen meddelar att en arbetstagare ska följa givna föreskrifter och 

så vidare är det ett brott mot anställningsavtalet om arbetstagaren inte gör detta. Denna 

underlåtenhet kan i yttersta fall, om inte rimliga skäl för vägran att följa föreskrifterna ges, 

leda till att arbetstagaren sägs upp på grund av personliga skäl. Detta eftersom arbetstagarens 

agerande kan komma att riskera inte bara sin egen utan även medarbetarnas säkerhet.
46

 

När det kommer till arbetstagarens skyldigheter att denne ska samverka med till exempel sina 

medarbetare eller verksamhetens kunder samt visa lojalitet mot sin arbetsgivare kan detta, 

liksom kriteriet att följa arbetsplatsens ordningsföreskrifter, ses som en naturlig del av 

anställningen. Detta innebär således att om arbetstagaren inte samarbeta eller är lojal mot 

arbetsgivaren bryter arbetstagaren mot sina åtaganden i och med anställningsavtalet vilket kan 

leda till en uppsägning på grund av personliga skäl.
47

 

Innebörden av samarbetsåtagandet är inte direkt svårt att förstå, antingen samverkar man med 

sina medarbetare och kunder eller så gör man det inte. Problemet med arbetstagarens brott 

mot anställningsavtalets samarbetsåtagande ligger i dess bevisning
48

, vad består 

samarbetsproblemet av och vem ligger egentligen till grund för problemet.
49

 

Att en arbetstagare ska vara lojal mot arbetsgivaren innebär dels att arbetstagaren inte ska 

ägna sig åt verksamhet som skulle kunna påverka arbetsgivarens verksamhet negativt till 

exempel genom att konkurrera med arbetsgivaren eller ägna sig åt förtroendeskadlig 

verksamhet. Till åtagandet lojalitet inbegrips även att respektera arbetsgivarens regler om 

sekretess samt att foga sig för beslut tagna av arbetsgivaren. Det ska dock framföras att 

arbetstagaren, genom lojalitetsplikten gentemot arbetsgivaren, inte hindras från att 

konstruktivt kritisera arbetsgivaren i försök att påverka arbetsgivarens beslutfattning och inte 

heller direkt hindrar arbetstagaren från att nyttja den grundlagsfästa yttrandefriheten.
50

       

                                                           
46

 Gullberg Hans, Rundqvist Karl-Ingvar (2008), Arbetsmiljö-lagen i lydelse den 1 januari 2008. Kommentarer 

och författningar, s. 118.  Se även AD 1983 nr 189. 
47

 Iseskog Tommy (2005), Uppsägning av personliga skäl, s. 80, Hartzell Lars, Iseskog Tommy (2008), 

Anställningsavtalet, s. 205 f. . Se till exempel AD 1981 nr 1 om en uppsägning anses sakligt grundad på grund 

av samarbetsproblem och AD 1997 nr 103 där arbetstagare blev avskedade på grund av att det bröt mot en direkt 

order från ledningen (Ett avsked kan ses som en grov uppsägning av personliga skäl, se Schmidt Folke, Sigeman 

Tore (1994), Löntagarrätt, s. 188). 
48

 Mer om bevisningen vid en uppsägning på grund av personliga skäl ges i kapitel 2.4.4 Bevisbördan. 
49

 Iseskog Tommy (2005), Uppsägning av personliga skäl, s. 80. 
50

 Hartzell Lars, Iseskog Tommy (2008), Anställningsavtalet, s. 205 & AD 2003 nr 51. 



 

 

22 
 

2.2.1.2 Medvetenhet/Konsekvent handlande  

För att kravet på saklig grund ska kunna uppfyllas räcker det inte uteslutande med att en 

arbetstagare har misskött sig. En arbetstagare måste även vara medveten om att dennes 

handlande kan komma att leda till att arbetsgivaren säger upp anställningen.
51

 

Kriteriet medvetenhet/konsekvent handlande innebär att en arbetstagare ska vara medveten 

om att dennes handlande är ett brott mot anställningsavtalet och att detta agerande kan 

resultera i att anställningen sägs upp på grund av personliga skäl av arbetsgivaren. Kriteriet 

kan delas upp i två olika delar:
52

  

 Arbetsgivarens agerande vid arbetstagares misskötsamheter måste vara konsekvent. 

 En uppsägning av personliga skäl får inte komma som en överraskning. 

Innebörden av att en arbetsgivare måste vara konsekvent i sitt agerande mot arbetstagares 

misskötsamheter är det att om en arbetstagare sägs upp på grund av företeelser som tidigare 

accepterats på arbetsplatsen eller som även andra arbetstagare gör men som inte blivit 

uppsagda av personliga skäl, även om företeelsen egentligen är ett brott mot 

anställningsavtalet, föreligger det inte saklig grund för uppsägningen. Att saklig grund inte 

föreligger i detta fall beror på att arbetstagaren inte varit medveten att misskötsamhet skulle 

kunna ge konsekvensen av en uppsägning, även om ett brott mot anställningsavtalet 

föreligger, arbetstagaren har bara gjort så som denne alltid gjort alternativ som sina 

arbetskamrater. En arbetsgivare kan således inte, i och med kravet om konsekvent handlande, 

säga upp en arbetstagare för att tydliggöra för andra arbetstagare att ett visst beteende eller 

agerande, som tidigare accepterats på arbetsplatsen genom till exempel passivitet, inte längre 

tolereras.
53

    

Nästkommande del av medvetandekriteriet är den att en uppsägning av personliga skäl inte får 

komma som en överraskning för arbetstagaren och innebär att arbetsgivaren måste på något 

sätt meddela den berörda arbetstagaren, medvetandegöra arbetstagaren, om att dennes 

beteende eller agerande inte längre tolereras och att om beteendet fortsätter kan det leda till 

konsekvensen av en uppsägning av personliga skäl. Denna del innebär, rent praktiskt, att 

arbetsgivaren ska kunna bevisa att arbetstagaren varit medveten om att de misskötsamheter 

                                                           
51

 Se AD 1997 nr 29 där det framgick att arbetstagarens agerande var ett brott mot arbetsplatsens ordningsregler 

och med det kunde leda till en uppsägning av anställningskontraktet men att arbetsgivaren inte tydliggjort denna 

konsekvens. Därav ansåg AD att uppsägningen inte var sakligt grundad. 
52

 Iseskog Tommy (2005), Uppsägning av personliga skäl, s. 106 ff. 
53

 Iseskog Tommy (2005), Uppsägning av personliga skäl, s. 106 ff. . Se även AD 1981 nr 111, AD 1997 nr 138 

eller AD 2004 nr 50. 
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arbetstagaren gjort kunde komma att resultera i en uppsägning av personliga skäl om 

misskötsamheterna fortlöpte.
54

 

 

2.2.1.3 Skada 

”Saklig grund”-begreppets tredje kriterium är fenomenet skada vars uppgift är den att sorla 

bort medvetna misskötsamheter som arbetstagare gjort sig skyldiga till men som inte har haft 

någon direkt negativ inverkan för arbetsgivaren. En medveten misskötsamhet som inte direkt 

inneburit någon skada för arbetsgivaren är i och med kriteriet skada inte saklig grund för en 

uppsägning av personliga skäl.
55

 

När man talar om skada för arbetsgivaren är dess omfattning större än att endast räkna in 

ekonomisk skada. Även skadad arbetsmoral, skadat förtroende eller upprepade mindre brott 

mot anställningsavtalet täcks in i kriteriet skada.
56

 

Kriteriet skada är dock den del av begreppet saklig grund tre kriterier som väger minst vid en 

prövning om en uppsägning varit sakligt grundad. Om en arbetstagare har gjort sig skyldig till 

brott mot anställningsavtalet och att arbetsgivaren agerat så som erfordrats av denne i och 

med kriteriet medvetenhet/konsekvent handlande används kriteriet skada uteslutande för att 

kontrollera om arbetstagarens agerande haft någon inverka på arbetsgivarens verksamhet 

vilket innebär, om så skulle vara fallet, att saklig grund för en uppsägning av personliga skäl 

föreligger.
57

 

 

2.2.2 De fyra momenten 

Utöver metoden med de tre kriterierna: misskötsamhet, medvetenhet/konsekvent handlande 

och skada finns det även en metod som består utav fyra olika moment. Samtliga fyra av denna 

                                                           
54

 Prop. 1981/82:71 s. 125 & Iseskog Tommy (2005), Uppsägning av personliga skäl, s. 111 ff. . Se även AD 

1998 nr 107 och AD 2006 nr 121 där just arbetsgivarens agerande för att medvetandegöra för arbetstagaren att 

dennes beteende inte accepterades fick stor betydelse för AD:s ställningstagande. Se vidare kapitel 2.4.3 Varning 

samt 2.4.4 Bevisbördan där arbetsgivarens ansvar vid en uppsägning av personliga skäl förtydligas. 
55

 Iseskog Tommy (2005), Uppsägning av personliga skäl, s. 123 ff. 
56

 Se AD 1981 nr 140 om upprepade mindre brott mot anställningsavtalet utan egentlig skada, AD 1984 nr 109 

om bland annat allvarlig ekonomisk skada, AD 1994 nr 129 om skadad arbetsmoral samt AD 2007 nr 20 om 

skadat förtroende.  
57

 Iseskog Tommy (2005), Uppsägning av personliga skäl, s. 125 & AD 1975 nr 59 där saklig grund inte ansågs 

föreligga på grund av att arbetstagarens brott mot anställningsavtalet var en engångsföreteelse och av ringa 

betydelse.  
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metods moment måste uppfyllas för att en uppsägning av personliga skäl ska kunna anses 

vara sakligt grundad.
58

  

Även denna metod tar sin utgångspunkt från AD:s domar där frågan om en uppsägning som 

”beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen”
59

 från arbetsgivarens 

sida varit sakligt grundad. Detta eftersom AD fick sig tilldelat ansvaret för tolkningen av vad 

som är saklig grund vid en uppsägning av personliga skäl genom både 1974 års och 1982 års 

förarbeten till LAS. Det proklamerades att när frågan om en uppsägning av personliga skäl 

kommer upp för prövning ska domstolen se över fallets samtliga omständigheter och därefter 

göra en helhetsbedömning.
60

 

Genom att studera AD:s ställningstaganden och förarbeten till LAS har det således 

framkommit att utöver struktureringen av begreppet saklig grund i tre kriterier även går att 

strukturera upp begreppet i fyra olika moment. Dessa moment är:
61

 

 Uppge skäl för uppsägningen 

 Skälen som uppgetts måste vara acceptabla 

 De acceptabla skälen måste ha en verklighetsanknytning 

 Intresseavvägning  

 

2.2.2.1 Uppge skäl för uppsägningen 

Innan tillkomsten av den svenska anställningsskyddslagen 1974 behövde en arbetsgivare inte 

uppge något skäl till varför en arbetstagare sades upp från anställningen.
62

 Att arbetsgivare 

inte behövde uppge någon orsak till varför en arbetstagare blev uppsagd kan ses som en 

konsekvens utav bland annat AD:s ställningstagande om att det stod arbetsgivaren fritt fick 

anställa och avskeda arbetstagare.
63

 

                                                           
58

 Källström Kent, Malmberg Jonas (2009), Anställningsförhållandet, s. 134 ff. 
59

 7 § 4 st. LAS. 
60

 Källström Kent, Malmberg Jonas (2009), Anställningsförhållandet, s. 134, Prop. 1973:129 s. 120 & Prop. 

1981/82:71 s. 69. 
61

 Ds 2002:56 s. 141 ff. 
62

 Även om det redan 1964 kunde förekomma att arbetsgivaren tvingades uppge skäl för en uppsägning i och 

med ändringen i huvudavtalet mellan SAF och LO. Se kapitel 2.1.1 nationell historisk överblick om 

anställningsskyddets utveckling. 
63

 AD 1932 nr 100. 
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Detta förhållande ändrades, som sagt, i och med LAS intåg på den svenska arbetsmarknaden 

1974 där lagens 8 § 2 st.
64

 fastslog att: 

”Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de 

omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen. Uppgiften skall 

vara skriftlig, om arbetstagaren begär det.”  

En arbetsgivare blev därmed förpliktigad, genom lag, att uppge de bakomliggande orsakerna 

till uppsägningen. Detta krav kan således ses som ”saklig grund”-begreppets först moment.
65

 

Den bakomliggande orsaken till kravet på att arbetsgivaren ska uppge de skäl som ligger till 

grund för uppsägningen är ett rättsäkerhetligt ställningstagande från lagstiftarens sida. Om en 

arbetstagare skulle vilja försöka ogiltigförklara uppsägningen måste arbetstagaren givetvis få 

kännedom om orsakerna till varför denne sades upp från sin anställning. Som en konsekvens 

av det rättsäkerhetliga ställningstagandet begränsas arbetsgivarens möjligheter till att åberopa 

omständigheter som ligger till grund för uppsägningen av arbetstagaren. Begränsningen ligger 

i att arbetsgivaren inte kan grunda uppsägningen på andra omständigheter än just de som 

omnämns i beskedet som lämnats till arbetstagaren.
66

  

Undantag finns dock från denna rättsäkerhetliga princip om att arbetsgivaren endast får 

åberopa grunder som finns med i beskedet om uppsägningens grunder till arbetstagaren. Det 

framgår både av förarbeten till LAS samt omfattande rättspraxis att allt för stränga krav inte 

får läggas på arbetsgivaren skyldighet i och med 9 § LAS. Beskedet som arbetsgivare författar 

till arbetstagaren om uppsägningsgrunderna behöver bara innehålla en kortfattad beskrivning 

om grunderna för uppsägningen och om fallet skulle komma upp för prövning i domstol får 

arbetsgivaren åberopa ytterligare detaljer även om de inte uttryckligen står med i beskedet.
 67

 

 

2.2.2.2 Skälen som uppgetts måste vara acceptabla 

När det kommer till frågan om vilka skäl som är acceptabla att grunda en uppsägning av 

personliga skäl på går det inte att ge en detaljerad lista på vad som är acceptabla 

uppsägningsgrunder. En förutsättning för att de skäl arbetsgivaren uppgett som grund för 
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 Nuvarande lydelse återfinns i 9 § LAS. 
65

 Källström Kent, Malmberg Jonas (2009), Anställningsförhållandet, s. 135. 
66

 Ds 2002:56 s. 141 f. 
67

 Prop. 1973:129 s. 130, se även till exempel AD 1980 nr 42, AD 2001 nr 70 samt AD 2006 nr 90.  
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uppsägningen ska vara av acceptabel karaktär är dock den att de ska ha relevans med själva 

anställningsförhållandet.
68

 

Som redan nämnts går det inte att med exakthet säga vad som är en acceptabel grund för en 

uppsägning av personliga skäl men det går däremot att mer tydligt skönja vad som inte är 

acceptabla skäl för en uppsägning av personliga skäl.
69

 

Som redan omnämnts i denna studie uttrycker 7 § 3 st. LAS en grund som är att se som 

oacceptabel vid ett uppsägningsförfarande. En företagsöverlåtelse kan i sig inte utgöra saklig 

grund för en uppsägning av personliga skäl.
70

 

Vidare framgår det av MBL att en uppsägning inte får grundas på omständigheter där ena 

partens föreningsrätt kränks, det vill säga att en arbetsgivare får, till exempel, inte säga upp en 

arbetstagare bara för att denne är medlem i en arbetstagarorganisation. Detsamma gäller även 

för oorganiserade arbetstagare, en uppsägning anses inte sakligt grundad om en arbetstagare 

sägs upp på grund av att denne inte vill gå med i en arbetstagarorganisation. Vidare 

framkommer det att det även är oacceptabelt att grunda en uppsägning på någon av de 

diskrimineringsgrunder som omnämns i DiskL eller på grund av att en arbetstagare inte vill gå 

från heltid till deltid eller omvänt.
71

 

Det ska också nämnas att en uppsägning vars skäl grundar sig på arbetstagares sjukdom eller 

att arbetstagaren ger uttryck för sina grundläggande rättigheter inte kan anses fullgöra kravet 

på saklig grund även om undantagssituationer kan förekomma.
72

 

Ytterligare riktlinjer för oacceptabla grunder för en uppsägning av personliga skäl återges i 

olika internationella dokument. I ILO-konvention nr 158 listas en rad olika grunder upp som 

är att se som oacceptabla som skäl för en uppsägning av en arbetstagares anställning och 

Sverige ansåg att samtliga av dessa grunder täcktes in i och med 7 § LAS utformning om att 

en uppsägning ska vara sakligt grundad.
73
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 Källström Kent, Malmberg Jonas (2009), Anställningsförhållandet, s. 135. Men som redan nämnts under 

kapitel 2.2.1.1 Misskötsamhet finns det även vissa företeelser som skett utanför anställningens ramar som kan 

leda till uppsägning på grund av personliga skäl. 
69

 Ds 2002:56 s. 142. 
70

 Se kapitel 2 Saklig grund för uppsägning av personliga skäl där 7 § 3 st. LAS först omnämns. Det ska dock 

nämnas att en företagsöverlåtelse kan resultera i arbetsbristuppsägningar men det ämnar denna studie inte vidare 

att gå in på vilket också framgår av kapitel 1.3 Avgränsningar. 
71

 Prop. 1973:129 s. 128, Prop. 2001/02:97 s. 14, 7-8 §§ MBL & DiskL 1:5 samt 5:3. 
72

 Prop. 1973:129 s. 126 f., Prop. 1981/82:71 s. 66 & Ds 2002:56 s. 142. 
73

 Prop. 1982/83:124 s. 5 & 12 f.  
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Slutligen ska det nämnas att om företeelsen som ligger till grund för uppsägningen är att se 

som en engångsföreteelse anses denna inte kunna utgöra en acceptabel grund för en 

uppsägning av personliga skäl med undantag om det skulle visa sig att företeelser är av 

allvarlig natur.
74

 

Detta innebär således att om en arbetsgivare grundar en uppsägning på någon av ovanstående 

grunder kommer uppsägningen, med största sannolikhet, att ogiltigförklaras av domstol även 

om arbetsgivaren i övrigt haft goda anledningar till att frånta arbetstagarens anställning.
75

   

 

2.2.2.3 De acceptabla skälen måste ha en verklighetsanknytning 

Det räcker dock inte med att arbetsgivaren uppger acceptabla skäl som grund för en 

uppsägning av personliga skäl för att uppsägningen ska ses som sakligt grundad. De 

acceptabla uppsägningsgrunderna måste även ha en verklighetsanknytning.
76

 

Momentet om de acceptabla skälens verklighetsanknytning innebär att en arbetsgivare som 

uppger till exempel att en arbetstagare missköt sina åtaganden i och med anställningsavtalet 

genom att stjäla på arbetsplatsen eller uppträder aggressivt mot kunder och kollegor måste 

kunna bevisa att den hävdade grunden verkligen föreligger. En uppsägning får således inte 

grundas på obestyrkta misstankar eller allmänt hållna uppfattningar och om en arbetsgivare 

skulle till att förlora prövningen om uppsägningen är sakligt grundad i domstol det är just 

detta moment, bristande bevisning, som troligtvis ligger till grund.
77

 

       

2.2.2.4 Intresseavvägning 

Som ett sista moment i prövningen av om en uppsägning av personliga skäl anses som sakligt 

grundad görs en intresseavvägning av domstolen där:
78

 

”/…/arbetsgivarens intresse av att upplösa anställningen ska vägas mot 

arbetstagarens intresse av att behålla anställningen.”
79
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 Prop. 1981/82:71 s. 65. 
75

 Schmidt Folke, Sigeman Tore (1994), Löntagarrätt, s. 191. 
76

 Källström Kent, Malmberg Jonas (2009), Anställningsförhållandet, s. 136. 
77

 Ds 2002:56 s. 143 f., AD 1995 nr 122 & AD 1993 nr 70. Mer om arbetsgivarens bevisbörda i 

uppsägningsförfarandet återges i kapitel 2.4.4 Bevisbördan. 
78

 Ds 2002:56 s. 144. 
79

 Källström Kent, Malmberg Jonas (2009), Anställningsförhållandet, s. 137. 
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När det kommer till bedömningen om en arbetstagares intresse till att kvarstå i anställning hos 

arbetsgivaren görs generellt sett inte någon närmre utredning, arbetstagarens intresse att 

behålla anställningen ses som konstant.
80

 AD uttryckte sig i en dom från 1990 att om hänsyn 

togs till arbetstagarens angelägenhet att få behålla anställningen skulle: 

”/…/begreppet saklig grund får olika innebörd på olika platser. Något stöd för 

att tillämpa lagen på ett sådant sätt finns inte.”
81

 

Det finns dock undantag från detta ställningstagande och kommer i dager när det framgår att 

en arbetstagare riskerar att helt ställas utanför arbetsmarknaden om uppsägningen anses som 

sakligt grundad.
82

 

Vidare ingår det i intresseavvägningen, för domstolen, att utreda det individuella fallets 

specifika omständigheter samt göra en helhetsbedömning. I bedömningen ska det utredas om 

arbetstagaren brutit mot sina förpliktelser gentemot arbetsgivaren, vilka orsaker som kan 

tänkas ligga till grund för detta brott samt om brottet gjorts med avsikt. Om förpliktelsen är på 

något sätt av stor betydelse för arbetsgivarens verksamhet blir bedömningen av en 

arbetstagares brott mot den desto allvarligare.
83

     

Utöver utredningen av just själva brottet av arbetstagarens förpliktelser gentemot 

arbetsgivaren och dess betydelse ska domstolen även ta hänsyn till diverse faktorer som kan 

komma till att spela roll för om en uppsägning av arbetstagaren vars grunder hänför sig till 

arbetstagaren personligen ska anses vara sakligt grundad.
84

  

Det ska dock nämnas att en fullständig helhetsbedömning sällan görs där samtliga 

omständigheter som rör det individuella fallet utreds. Domstolen tenderar till att endast 

fokusera på de omständigheter som är av relevans för uppsägningen i sig.
85

 

 

2.3 Faktorer som påverkar bedömningen 

Som redan framkommit i studien är det inte alltid en självklarhet vad begreppet saklig grund 

egentligen innebär.
86

 Skulle det dock vara så att själva begreppet saklig grund anses uppfyllt 
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 Källström Kent, Malmberg Jonas (2009), Anställningsförhållandet, s. 137. 
81

 AD 1990 nr 55. 
82

 Se till exempel AD 1981 nr 51 & AD 2008 nr 2. 
83

 Källström Kent, Malmberg Jonas (2009), Anställningsförhållandet, s. 137 f.  
84

 Ds 2002:56 s. 146. För de diverse faktorer som kan komma till att spela en roll för om uppsägningen ska ses 

som sakligt grundad sa kapitel 2.3 Faktorer som påverkar bedömningen. 
85

 Schmidt Folke, Sigeman Tore (1994), Löntagarrätt, s. 192. 
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finns det dock ytterligare faktorer som kan komma till att påverka utgången om uppsägningen 

anses sakligt grundad. Begreppets innebörd kan skifta från fall till fall eftersom det ska 

anpassas för de unika omständigheter som råder vid varje enskilt fall. Detta innebära således 

att det som erkänns uppfylla kravet på att uppsägningen är sakligt grundad i ett fall inte 

nödvändigtvis behöver betyda att kravet på saklig grund godkänns i ett annat.
87

 

 

2.3.1 Arbetsplatsens storlek 

En faktor som kan komma att spelar en roll är arbetsplatsens storlek. Mindre företag har 

generellt sett mindre resurser, och därmed möjligheter, för att finna andra lösningar på ett 

problem där arbetstagaren är orsaken än just att frånta arbetstagaren anställningen genom en 

uppsägning av personliga skäl än vad större organisationer har. Det är dock inte sagt att bara 

för att arbetsgivaren är ett mindre företag eller organisation får denna säga upp anställda utan 

vidare skäl.
88

 

 

2.3.2 Arbetstagarens ställning 

Arbetstagarens ställning inom verksamheten eller om anställningen är av särskild 

beskaffenhet är också omständigheter som kan komma till att påverka domstolen bedömning 

av om uppsägningen varit sakligt grundad. Desto högre upp i organisationens hierarki 

arbetstagaren befinner sig eller om arbetstagarens anställning innebär betydande ansvar anses 

brott mot arbetstagarens förpliktelser i och med anställning allvarligare och med det kan 

arbetsgivaren enklare få igenom, vid prövning, att uppsägningen av arbetstagaren varit sakligt 

grundad.
89

 

 

2.3.3 Arbetstagarens anställningstid 

Arbetstagarens tid som anställd hos arbetsgivaren är också en faktor domstolen ska ta hänsyn 

till. I förarbeten till LAS anses det: 
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 Se kapitel 2.2 ”Saklig grund”-begreppet och dess underrubriker om vad som uppfyller kravet på att en 

uppsägning av personliga anses vara sakligt grundad. 
87

 Lunning Lars, Toijer Gudmund (2006), Anställningsskydd. Kommentar till anställningsskyddslagen, s. 328 f., 

Prop. 1973:129 s. 120 samt Prop. 1981/82:71 s. 64. 
88

 Prop 1981/82:71 s. 72, AD 1978 nr 139 & AD 1979 nr 67. 
89

 Lunning Lars, Toijer Gudmund (2006), Anställningsskydd. Kommentar till anställningsskyddslagen, s. 330 f. 

& AD 2006 nr 73. Jämför även AD 1975 nr 4 och AD 1981 nr 111. 
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”/…/ligga i sakens natur att den som varit anställd mycket kort tid inte kan 

göra anspråk på samma mått av anställningstrygghet som den som har en 

flerårig verksamhet hos arbetsgivaren bakom sig.”
90

 

En arbetstagare som har lång tid bakom sig som anställd hos arbetsgivaren tillmäts således 

större anställningstrygghet och det krävs mer av arbetsgivaren för att en uppsägning av denna 

arbetstagaren sak ses som sakligt grundad. En uppsägning kan ändock ses som sakligt 

grundad, även om arbetstagaren varit anställd under lång tid. Domstolens bedömning görs 

efter hur allvarliga uppsägningsgrunderna är.
91

 

 

2.3.4 Arbetstagarens sociala ställning 

Om uppsägningsgrunderna kan ha orsakats på grund av arbetstagarens personliga och sociala 

omständigheter är detta något som domstolen ska ta hänsyn till. Om utredningen visa på att de 

företeelser som ligger till grund för uppsägningen beror på att arbetstagaren har personliga 

problem bör arbetsgivaren, istället för att initiera en uppsägning, hjälpa arbetstagaren. Istället 

för att uteslutande försöka lösa problemet som arbetstagaren orsakat genom tillsägelser och 

varningar bör arbetsgivaren även pröva personalvårdande insatser som en del i sina 

ansträngningar att komma till rätta med problemet. En uppsägning ska vara arbetsgivarens 

sista utväg.
92

 

 

2.3.5 Arbetstagarens framtidsprognos 

När en domstol prövar om en uppsägning varit sakligt grundad kan en faktor, som omfattas av 

en prognos av arbetstagarens framtid, komma till att få betydelse. Prognosen ämnar att dels ge 

en kännedom i hur den berörda arbetstagaren kan tänkas agera i framtiden och med det visa 

på om arbetstagaren i fortsättningen är lämplig för anställningen. Prognosen kan således ge en 

fingervisning till om arbetstagarens felaktiga agerande var en engångsföreteelse, vilket inte är 

en acceptabel grund för en uppsägning om den inte är av allvarligt slag vill säga
93

, eller bara 

en i raden av många kommande misskötsamheter.
94
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2.3.6 Arbetstagarens tidigare agerande 

Domstolen ska, utöver att ta hänsyn till möjligt kommande felaktiga ageranden, även lägga 

vikt vid arbetstagarens tidigare misskötsamheter. Om en arbetstagare, fram till det agerande 

som ledde fram till uppsägningen, haft en oklanderlig tid i arbetsgivarens tjänst kan 

arbetstagarens beteende ses som en engångsföreteelse och där med kan beteendet, som 

huvudregel, inte ligga till grund för en uppsägning.
95

     

 

2.3.7 Arbetsgivarens agerande 

Vid en prövning om en uppsägning varit sakligt grundad är arbetsgivarens agerande innan och 

under uppsägningsförfarandet av mycket stor betydelse. En arbetsgivare har långtgående 

skyldigheter vid en uppsägning av personliga skäl och ska bland annat utreda vad som skett 

och bevisa hur grunderna arbetsgivaren åberopar är av acceptabel karaktär med 

verklighetsanknytning. Där till ska arbetsgivaren visa på att denne gjort allt i sin makt för att 

försöka undvika uppsägningen av arbetstagaren.
96

 

 

2.4 Arbetsgivarens skyldigheter 

En arbetsgivares skyldigheter vid ett uppsägningsförfarande ses som långtgående. En 

uppsägning är arbetsgivarens sista utväg och får endast genomföras först när samtliga andra 

åtgärder, för att lösa problemet, anses vara uttömda. Arbetsgivaren har en lojalitetsplikt 

gentemot arbetstagaren och kommer till uttryck i 7 § 2 st. LAS men pliktens omfattning är 

större än vad lagtexten ger uttryck för. I stort innebär principen om arbetsgivarens 

lojalitetsplikt att arbetsgivaren ska, i viss mån, ta hänsyn till arbetstagarens intresse av att få 

behålla anställningen dels genom att överväga möjligheter till förändring av verksamheten, 

samråda med arbetstagaren och dess arbetstagarorganisation men även genom att påtala 

brister hos arbetstagaren så denne är införstådd med vad som denne gjort fel och därmed får 

möjlighet att förbättra sig.
97

 

När ett fall om en uppsägning varit sakligt grundad kommer upp till domstol och en prövning 

av om arbetsgivaren fullgjort sin lojalitetsplikt är det således arbetsgivarens förfarningssätt 
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innan och under uppsägningsförfarandet som prövas. Har arbetsgivaren gjort tillräckligt för 

att försöka undvika uppsägningen?
98

 

Kraven på arbetsgivarens lojalitetsplikt gentemot arbetstagaren är dock inte alltid dem 

samma. Om en arbetstagare gjort sig skyldig till allvarliga misskötsamheter gentemot 

arbetsgivaren spelar det, i princip, inte någon roll om arbetsgivaren fullgjort sina skyldigheter 

i och med lojalitetsplikten för att uppsägningen ska vara sakligt grundad. Likväl gäller detta 

om arbetstagaren inte medverkar till att försöka lösa problemet som dennes agerande utgör. 

Däremot när uppsägningsgrunderna är av mindre allvarlig karaktär tilldelas arbetsgivarens 

agerande, som ålagts denne genom lojalitetsplikten, en stor betydelse för om uppsägningen är 

att se som sakligt grundad.
99

  

 

2.4.1 Omplaceringsskyldigheten 

Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet kommer till uttryck i 7 § 2 st. LAS: 

”En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att 

arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig.”  

Som en yttre gräns för omplaceringsskyldigheten är den att arbetsgivaren endast behöver 

försöker omplacera den berörda arbetstagaren till annat arbete inom arbetsgivarens 

verksamhet till vilken arbetstagaren har sin anställning vilket också följer av lagtextens 

utformning. Det kan dock vara så att omplaceringsskyldigheten endast sträcker sig till att 

omfatta vissa delar av verksamheten.
100

  

Omplaceringsskyldighetens omfattning sträcker sig inte hur långt som helst för arbetsgivaren 

utan omgärdas av ytterligare begränsningar.
101

  

En begränsning, som är av stor vikt, ligger i att arbetsgivaren har rätt att själv råda över sin 

verksamhet. Detta innebär att arbetsgivaren inte behöver göra några större förändringar av 
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verksamheten, till exempel genom att införa nya permanenta tjänster, för att undvika att 

arbetstagaren inte fråntas anställningen.
102

  

Om det nu skulle vara så att arbetsgivaren, vid utredning om omplaceringsmöjligheter, finner 

en tjänst krävs det att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för att klara av tjänsten. 

Skulle arbetstagaren inte ha detta behöver arbetsgivaren inte heller erbjuda arbetstagaren 

tjänsten men omplaceringsskyldigheten anses ändå som fullgjord.
103

  

Vidare begränsas arbetsgivarens skyldigheter vid omplaceringen av en arbetstagare om 

omplaceringen drabbar andra arbetstagare. Arbetsgivaren ska ta hänsyn till övriga anställda 

och om den enda möjliga omplaceringen för den berörda arbetstagaren innebär till exempel att 

någon annan arbetstagare måste sägas upp eller att arbetsvillkoren för övriga anställda 

försämras anses arbetsgivaren, generellt sett, inte skyldig att genomföra omplaceringen.
104

  

Det ska slutligen nämnas att en arbetsgivare kan undvika att omplacera en arbetstagare även 

om omplaceringsmöjligheter finns tillgängliga och detta scenario kan komma att infinna sig 

om arbetsgivaren visar på att en omplacering av arbetstagaren sannolikt inte kommer till att 

lösa själva problemet som ligger till grund för uppsägningen.
105

 

 

2.4.2 Tvåmånadersregeln 

I 7 § 4st. LAS framgår det att en uppsägning av personliga skäl inte får: 

”/…/grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till 

antingen mer än två månader innan underrättelse lämnades enligt 30 § eller, 

om någon sådan underrättelse inte lämnats, två månader före tidpunkten för 

uppsägningen.” 

Detta är den så kallade tvåmånadersregeln vars existens syftar till att minska oron för 

arbetstagare som riskerar, genom någon företeelse, att mista sin anställning genom en 

uppsägning av personliga skäl initierad av arbetsgivaren. Den berörda arbetstagaren ska inte 
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behöva sväva i ovisshet på grund av att arbetsgivaren inte verkställer uppsägningen efter 

lämnad underrättelse som erfordras i och med lydelsen i 30 § LAS:
106

 

”En arbetsgivare som vill avskeda eller säga upp en arbetstagare på grund av 

omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen skall underrätta 

arbetstagaren om detta i förväg. Gäller underrättelsen uppsägning skall den 

lämnas minst två veckor i förväg.” 

Utgångspunkten för tvåmånadersregelns början räknas antingen från det datum då 

arbetsgivaren lämnade arbetstagaren underrättelse om att denne tänktes sägas upp från sin 

anställning genom en uppsägning av personliga skäl alternativt, om underrättelsen inte 

lämnas, från det datum arbetsgivaren får kännedom om, och om nödvändigt utrett, företeelsen 

som ligger till grund för uppsägningen.
107

    

Det ska dock tilläggas att om arbetsgivaren följer sina skyldigheter i och med 

tvåmånadersregeln och åberopar en händelse inom regelns tidsspann får arbetsgivaren även 

åberopa ytterligare företeelser som ligger längre tillbaka i tiden.
108

 

Det finns dock uppsägningsgrunder där tvåmånadersregeln inte tillämpas i någon strikt 

bemärkelse. Om företeelsen/företeelserna som arbetsgivaren åberopar som grund för 

uppsägningen av personliga skäl är av fortlöpande karaktär eller kan ses som ett bestående 

tillstånd och inte enstaka händelser, till exempel alkoholism, bristande duglighet eller ständig 

ovilja från arbetstagarens sida, får arbetsgivaren åberopa händelser som ligger längre tillbaka i 

tiden än två månader. En förutsättning är dock att företeelsen som ligger till grund för 

uppsägningen inträffat ytterligare en gång inom tidsramen av två månader.
109

 

 

2.4.3 Varning 

En uppsägning av personliga skäl får inte komma som en överraskning för arbetstagaren och 

som ett naturligt led vid ett uppsägningsförfarande ingår det i arbetsgivarens skyldigheter att 

påtala försummelsen för arbetstagaren och kanske rent av skriftligt varna om att fortsatta 

misskötsamheter kan få konsekvensen av en uppsägning. Minst en otvetydig varning måste 

tilldelas arbetstagaren vars gärning/gärningar utgör grunden för arbetsgivarens uppsägning av 
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personliga skäl för att uppsägningens ska anses vara sakligt grundad. Detta på grund av att 

arbetstagaren måste tilldelas möjlighet att ändra sitt beteende. Det ska dock nämnas att 

undantag från principen finns.
110

 

Med vad som menas med att en varning från arbetsgivaren ska vara otvetydig förklarar AD 

genom en dom från 1986 att varningen måste vara kraftfull och tydlig så det verkligen går upp 

för arbetstagaren att dennes anställning är i fara om den påtalade misskötsamheten fortgår.
111

  

En varning kan utfärdas både muntligt och skriftligt av arbetsgivaren även om en skriftlig 

varning är det bästa alternativet för arbetsgivaren eftersom det är denne som ska bevisa att en 

otvetydig varning tilldelats arbetstagaren.
112

 

Den otvetydig varning som åsyftas genom LAS har ifrågasatts om den inte bryter mot 62 § 

MBL och därmed borde föregås av en MBL-förhandling i enlighet med vad som framgår av 

11 § MBL:
113

 

”Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, skall 

han på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till 

vilken han är bunden av kollektivavtal. Detsamma skall iakttagas innan 

arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av arbets- eller 

anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen.” 

Som huvudregel framgår det i LAS förarbeten att den varning som i och med LAS mening 

ska vara en naturlig del av arbetsgivarens skyldigheter vid ett uppsägningsförfarande inte är 

densamma som den disciplinära åtgärd som åsyftas i 62 § MBL. Skillnaden ligger i att LAS-

varningen meddelar om att en uppsägning är en möjlig konsekvens om arbetstagarens 

agerande fortsätter medans MBL-varningen eller den disciplinära åtgärden mot arbetstagaren 

inbegriper en absolut konsekvens mot arbetstagaren på grund av något som redan skett.
114
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2.4.4 Bevisbördan 

Det vanliga förfarandet i arbetsrättsliga tvister är att den som påstår någonting först också 

först ska visa på att påståendet faktiskt föreligger, den part som åberopar något har således 

bevisbördan. Det finns dock undantag från denna huvudregel rörande vem bevisbördan ligger 

på och just uppsägning från arbetsgivarens sida är ett av dessa.
115

 

Om de vanliga reglerna om vem som har bevisbördan skulle gälla vid en prövning om en 

uppsägning varit sakligt grundad skulle det vara upp till arbetstagaren alternativt dennes 

arbetstagarorganisation att bevisa att saklig grund inte föreligger. Detta eftersom det, i princip, 

alltid är arbetstagarsidan som tar initiativet till prövningen. Så är nu inte fallet utan 

bevisbördan hamnar på arbetsgivaren även om det var arbetstagaren som påstår att 

uppsägningen inte är sakligt grundad och om bevisningen brister är det således arbetsgivaren 

som, i regel, blir prövningens förlorare.
116

  

Anledningen till denna omvända ordning av bevisbördan ligger, för det första, i att kravet om 

att en uppsägning från arbetsgivaren sida ska vara sakligt grundad tar formen som ett förbud 

för arbetsgivaren och det är dennes förfaringssätt som står i fokus vid prövningen. Detta 

innebär att arbetsgivaren måste förklara vilka skäl denne har för själva uppsägningen av 

arbetstagaren. För det andra förefaller det oftast lättast för arbetsgivaren att lägga fram 

bevisning för de skäl som ligger till grund för uppsägningen och som ett resultat därutav 

minskar risken för en utdragen och kostsam rättsprocess. Som en sista anledning till den 

omvända bevisbördan är den att om bevisningen skulle falla på arbetstagaren i första led 

skulle troligtvis viljan att rättsligt pröva om en uppsägning anses sakligt grundad dämpas. 

Konsekvensen blir således, troligen, att antalet prövningar av uppsägningar från 

arbetsgivarens sida skulle minska och med det leda till en ökad rättsosäkerhet.
117

    

Principen om arbetsgivarens bevisbörda vid prövning av om en uppsägning anses varit sakligt 

grundad har vidmakthållits strängt av AD. Även om en arbetsgivare haft svårt, eller till och 

med mycket svårt med att lägga fram bevisning och för att underlätta rättsprocessen varit att 

föredra om den berörda arbetstagaren tog fram bevis faller bevisbördan ändock på 
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arbetsgivaren. Bevisningen om att en uppsägning varit sakligt grundad ligger på 

arbetsgivaren, inte arbetstagaren.
118

 

  

3 Räckvidd av fenomenet uppsägningen av personliga skäl 

I 1 § LAS framgår det att: 

”Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst.  

Från lagens tillämpning undantas dock  

1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor 

får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning,  

2. arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj,  

3. arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll,  

4. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat 

arbete eller i utvecklingsanställning./…/”  

En uppsägning av personliga skäl kommer således inte att omfatta samtliga arbetstagare 

eftersom LAS inte tillämpas på vissa grupper av arbetstagare. Utöver lagens mer uppenbara 

undantag är en uppsägning av personliga skäl inte heller ett gripbart medel mer än när det 

handlar om att säga upp arbetstagare som sitter med en tillsvidareanställning. Detta kommer 

till uttryck i 4 § 2 st. LAS där det framgår att endast tillsvidareanställda kan drabbas av en 

uppsägning. 

Denna del av studien ämnar ge en tydligare inblick i när en uppsägning av personliga skäl kan 

komma på fråga samt redogöra för när undantag från huvudregeln kan tänkas göras. Denna 

utredning kopplas senare ihop med statistik från SCB med anledningen att försöka ge en 

fingervisning om att kravet på att en uppsägning sak vara sakligt grundad tenderar att omfatta 

vissa grupper av arbetstagare i större utsträckning än andra och med det fullborde studiens 

krav på ett mångfaldsperspektiv. 
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3.1 LAS:s tillämpningsområde 

Som redan framställts
119

 tillämpas LAS inte på samtliga arbetstagare. Grupperna som faller 

bort från LAS, på grund av 1 § 2 st. LAS, och med det att kravet på att deras, om de nu 

drabbas vill säga, uppsägning ska vara sakligt grundad är således: 

 Arbetstagare med företagsledande ställning. 

 Familjemedlemmar. 

 Husligt anställda. 

 Arbetstagare med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i 

utvecklingsanställning. 

Med arbetstagare som besitter en företagsledande eller liknande ställning menas att 

arbetstagaren ska ha en arbetsgivarfunktion men även anställningsvillkor och förmåner som i 

normalfallet tillfaller en företagsledare. Anledningen till varför dessa arbetstagare undantagits 

från LAS beror på att dessa anses ha en arbetsgivarfunktion och där med är de inte att se som 

arbetstagare och eftersom LAS endast är tillämplig på arbetstagare faller således arbetstagare 

med företagsledande ställning bort från lagens tillämpningsområde.
120

  

Familjemedlemmar undantas också från LAS tillämpningsområde och omfattar maka/make, 

sambo, barn och nära släktingar. Dock kan avlägsna släktingar och foster-/styvbarn även 

räknas som familjemedlemmar om de delar hushåll med den som ses som arbetsgivare. Den 

största anledningen till att denna grupp av arbetstagare har fråntagits från LAS beror på 

turordningsreglerna som blir gällande vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.
121

 

Nästa undantag är den som anställts av arbetsgivaren för att utföra arbetsuppgifter i dennes 

hushåll. Grunden till detta är den att dessa arbetstagare omfattas istället av en annan lag
122

 och 

av vad som framgår av lydelsen i 2 § LAS gäller LAS inte om annan lag har särskilda 

föreskrifter som avviker från LAS.
123

 

Det slutliga undantaget som omnämns i 1 § 2 st. LAS är de arbetstagare som är anställda med 

särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med en utvecklingsanställning. Med ”anställda 

med särskilt anställningsstöd” menas arbetstagare som har det svårt att hävda sig på 
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arbetsmarknaden och därmed tilldelats aktivitetsgarantier genom arbetsmarknadspolitiska 

program. Arbetstagare i skyddat arbete är sådana som är anställda inom Samhall eller 

anställda på platser där arbetsgivaren tilldelas statsbidrag just på grund av att de skapar 

arbetstillfällen för dessa arbetstagare. Arbetstagare i en utvecklingsanställning är, i princip, 

detsamma som en arbetstagare i skyddat arbete.
124

 

 

3.1.1 Tillämpningsområde för uppsägning av personliga skäl 

Utöver de undantagna grupper av arbetstagare som återfinns i 1 § LAS finns det ytterligare 

begränsningar för vilka som kan komma till att drabbas av en uppsägning av personliga skäl 

och som en konsekvens av det då även kravet på att uppsägningen ska vara sakligt grundad. 

Denna begränsning av LAS tillämpningsområde, när det kommer till uppsägning av 

personliga skäl, hittas i lagens 4 § 2 st. där det framgår att: 

”Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller 

arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid. En tidsbegränsad 

anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång 

eller när arbetet är slutfört, om inte annat har avtalats/…/” 

Detta innebär således att endast arbetstagare med tillsvidareanställning kan komma till att 

drabbas av en uppsägning av personliga skäl om inget annat är avtalat vill säga. Det finns 

dock undantag från principens huvudregel. Undantaget uttrycks i 4 § 4 st. LAS där det 

framkommer att: 

”I de fall som avses i 18 § kan en arbetsgivare genom avskedande avbryta 

anställningen med omedelbar verkan.” 

Detta innebär att samtliga anställningar kan frånträdas om arbetstagaren grovt åsidosatt sina 

åligganden gentemot arbetsgivaren. Likväl kan en arbetsgivare säga upp en visstidsanställd 

arbetstagare om oförutsedda hinder uppkommer, till exempel om arbetstagare inte längre kan 

utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren.
125
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 Bet. 2005/06:AU1 s. 74 & Lunning Lars, Toijer Gudmund (2006), Anställningsskydd. Kommentar till 

anställningsskyddslagen, s. 63. Se dock AD 2005 nr 43 där en anställd på Samhall ansågs kunna omfattas av en 

uppsägning av personliga skäl på grund av avtalsbrottets karaktär. 
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 Glavå Mats (2001), Arbetsrätt, s. 280, AD 1976 nr 52 & AD 1991 nr 81. 
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3.2 Undantagna grupper utifrån statistik från SCB 

I och med att en uppsägning av personliga skäl bara kan komma till att drabba arbetstagare 

som besitter en tillsvidareanställning kan man dela upp den svenska arbetsmarknadens 

arbetstagare i två huvudgrupper: fast anställda
126

 som omfattas av lite drygt 3.41 miljoner 

personer och tidsbegränsat anställda vilket ungefär är 714000 arbetstagare till antalet.
127

 

Redan här går det att utläsa att merparten av arbetstagarna besitter en tillsvidareanställning 

och med det kan komma till att omfattas av en uppsägning av personliga skäl men någon 

koppling till ett mångfaldsperspektiv går än inte att göra vilket leder till att arbetstagarna först 

måste delas in i ytterligare grupper till exempel kön eller ålder.
128

 

I en uppdelning som baseras på kön framgår det att antalet kvinnliga tillsvidareanställda 

uppgår till 1,65 miljoner och antalet visstidsanställda till 388000 medans det hos manliga 

arbetstagare är 1,76 miljoner som är tillsvidareanställda och 326000 som innehar en 

tidsbegränsad anställning. Detta innebär således att könsfördelningen av de 

tillsvidareanställda är 52 % av arbetstagarna manliga medans 48 % är kvinnor.
129

  

Om man istället för kön delar upp arbetstagarna efter ålder där yngre arbetstagare får 

representeras av åldrarna 15-34, medelålders mellan åren 35-54 och äldre arbetstagare är de 

som är någonstans 55-74 år blir fördelningen som följer.
130

  

De yngre arbetstagarna är enligt statistiken totalt sett runt 1,42 miljoner och av dessa innehar 

cirka 917000 av dessa en tillsvidareanställning, vilket är ungefär 65 %. Detta innebär således 

att 35 % av arbetstagare i de yngre åldrarna har en visstidsanställning.
131

 

1,94 miljoner arbetstagare representerar nästa åldersgrupp, det vill säga de som uppnått 

medelåldern. Fördelningen mellan tillsvidare- och visstidsanställda är den att 1,79 miljoner av 

dessa arbetstagare besitter en tillsvidareanställning vilket motsvaras, procentuellt, med cirka 

92 %. Endast 8 % av denna åldersgrupps arbetstagare innehar med det en 

visstidsanställning.
132
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 Är det samma som tillsvidareanställda. 
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 Se kapitel 3.1.1 Tillämpningsområde för uppsägning av personliga skäl & bilaga 1 totalt 15-74 år. 
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 Se uppdelningen som gjorts i bilaga 1. 
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 Se bilaga 1 totalt 35-54 år. 
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Den sista av åldersgrupperna är de som är att se som äldre arbetstagare, det vill säga de som 

befinner sig mellan åldrarna 55-74
133

. Totalt sett omfattas denna åldersgrupp av 776000 

arbetstagare där antalet tillsvidareanställda är ungefär 708000 vilket är cirka 91 %. Detta 

innebär därmed att runt 9 % av de äldre arbetstagarna innehar en visstidsanställning och med 

det inte omfattas av en uppsägning av personliga skäl.
134

 

Grupperna ålder och kön behöver nödvändigtvis inte vara vitt skilda utan kan kombineras 

med varandra. Detta innebär att fördelningen mellan yngre, medelålders och äldre 

arbetstagare även kan indelas i manligt och kvinnligt.
135

 

Gruppen med yngre arbetstagare fördelas i och med tillhörigheten till olika kön som följer. Av 

1,42 miljoner arbetstagare är cirka 686000 av dessa kvinnor, vilket är ungefär 48 %. Vidare 

följde det att av dessa 1,42 miljoner var 917000 arbetstagare tillsvidareanställda varav bortåt 

413000 av dessa är kvinnor. Detta innebär att av de tillsvidareanställda yngre arbetstagarna är 

cirka 45 % kvinnor.
136

 

När det kommer till arbetstagarna som uppnått medelåldern, vilket var runt 1,94 miljoner, är 

ungefär 967000, 50 %, av dessa kvinnor. Av de medelålders arbetstagarna var fördelningen 

att ungefär 92 %, 1,79 miljoner, var tillsvidareanställda och av dessa är 883000 kvinnor vilket 

motsvarar 49 %.
137

     

Slutligen kommer de äldre arbetstagarna vars omfattning är runt 776000. Av dessa är 389000 

kvinnor, det vill säga runt 50 %. Vidare framgick det att 708000 av dessa 776000 har en 

tillsvidareanställning varav 358000 av dessa arbetstagare representeras utav kvinnor. Detta 

innebär att runt 51 % av de äldre tillsvidareanställda arbetstagarna är kvinnor.
138
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 Det ska här uppmärksammas att författaren är medveten om att LAS krav på att en uppsägning ska vara 

sakligt grundad inte gäller för arbetstagare över 67 års ålder i och med lydelserna i 32 a & 33 §§ LAS men 

tanken om att ge läsaren ett hum om att det finns skillnader mellan olika grupper av arbetstagare anser 

författaren uppfylla även om någon vikt inte läggs vid detta faktum. 
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4 Sammanställning, analys och slutsatser 

I denna del av studien kommer svar ges på ställda frågeställning med hjälp av den 

rättsutredning som erhållits genom tidigare kapitel. Här kommer det även föras en kritisk 

analys av det som framkommit samt presenteras dragna slutsatser och eventuella 

lagändringar. Utöver detta kommer även intressanta frågor för framtida studier framföras. 

 

Den första frågeställningen som denna studie skulle försöka ge ett svar på var: 

 Vad krävs för att en arbetstagare ska kunna bli uppsagd på grund av personliga skäl, 

vilka kriterier måste arbetstagarens agerande uppfylla? 

En företeelse som en arbetstagare gjort sig skyldig till och som därmed utgör grunden för 

arbetsgivarens uppsägning måste uppfylla tre olika kriterier för att grunden ska ses som 

saklig. Av vad som framgår utav rättsutredningen består dessa tre kriterier av: misskötsamhet, 

medvetenhet/konsekvent handlande och skada.
139

 

Med misskötsamhet menas att arbetstagarens missköter något av de åtaganden arbetstagaren 

accepterade i och med anställningen till exempel att utföra visst arbete, visa lojalitet mot 

kunder, medarbetare och givet också då arbetsgivaren eller att följa de ordnings- och 

arbetsmiljöregler som gäller på arbetsplatsen.
140

  

Vidare följer det att, för att företeelsen ska kunna utgöra grunden för uppsägningen, 

arbetstagaren måste vara medveten om att dennes handlande är ett brott mot 

anställningsavtalet samt veta vilka konsekvenser dennes agerande kan komma till att få. Detta 

innebär dels att om andra arbetstagare tillåts göra något är det tillåtet för samtliga arbetstagare 

till dess att arbetsgivaren tydligt säger ifrån men även att arbetsgivaren medvetandegör 

arbetstagaren som missköt sig att dennes agerande inte tolereras. Således är detta kriterium 

starkt förknippat med arbetsgivarens skyldighet att tilldela otvetydiga varningar till 

arbetstagare som missköt sig.
141

 

Slutligen måste arbetstagarens agerande på något sett inneburit någon form av skada för 

arbetsgivaren vilket kan innebära, utöver ren ekonomisk skada, även skadad arbetsmoral eller 
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 Se kapitel 2.2.1 De tre kriterierna. 
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 Se kapitel 2.2.1.1 Misskötsamhet där dessa olika åtaganden i mer noggrann utformning presenteras. 
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 Jämför kapitel 2.2.1.2 Medvetande/Konsekvent handlande med kapitel 2.4.3 Varning för att se kopplingen. 
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skadat förtroende. Anledningen till kriteriet är att sorla bort rent bagatellartade 

misskötsamheter mot de som faktiskt har spelat någon egentlig roll för arbetsgivaren.
142

 

Av vad som framgår utav rättsutredningen är det som regel endast företeelser där 

arbetstagaren medvetet brutit mot förpliktelserna denne har gentemot sin arbetsgivare i och 

med ingåendet av anställningen och då också skadat denne på något sätt som kan utgöra 

sakliga grunder för en uppsägning. Det finns dock undantag från denna grundprincip. Vissa 

händelser/ageranden som arbetstagaren gjort sig skyldig till men som inte ligger inom ramen 

för anställningsavtalet kan komma till att utgöra grunder för att en uppsägning av personliga 

skäl ska ses som sakligt grundad. Likväl kan även grunder så som sjukdom, som normalt sett 

inte är en acceptabel grund för en uppsägning av personliga skäl, utgöra grunden i ett 

uppsägningsförfarande och att det anses vara sakligt grundat vid en prövning utav domstol.
143

  

Intressant vore det således att för vidare studier undersöka vad det är som gör att även, i 

princip, helt oacceptabla skäl kan åberopas av en arbetsgivare och när domstol prövar fallet 

för att se om saklig grund föreligger faktiskt ge arbetsgivaren rätt, att uppsägningen är att se 

som sakligt grundad. Under vilka omständigheter utgör icke sakligt grundade skäl saklig 

grund vid en uppsägning av personliga skäl? 

 

Den andra frågeställningen formulerades enligt följande: 

 Vilka faktorer spelar en roll när en domstol ska pröva om en uppsägning av personliga 

skäl anses sakligt grundad? 

När domstol ska pröva om en uppsägning varit sakligt grundad ligger det på domstolen att ta 

hänsyn till samtliga omständigheter som rör det enskilda fallet. Detta på grund av att 

lagstiftaren ansåg att varje uppsägningsfall var unikt och att omständigheterna runt fallet så 

pass skiftande att varje fall måste prövas individuellt. De förhållanden som utgör saklig grund 

i ett fall kan i ett annat kanske inte anses fullgöra kravet.
144

    

Mer tydlig än just att domstolen ska ta hänsyn till samtliga omständigheter som gör sig 

gällande vid det enskilda fallet har lagstiftaren inte, direkt, gjort. Dock framgår det av 
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 Se kapitel 2.2.1.3 Skada där fenomenet skada mer utförligt utreds. 
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 Se kapitel 2.2.11 Misskötsamhet, 2.2.2.2 Skälen som uppgetts måste vara acceptabla samt 2.2.2.4 
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 Se kapitel 2.2 ”Saklig grund”-begreppet. 
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förarbeten vissa riktlinjer för vad domstolen ska fokusera på. Bland dessa riktlinjer finns det 

olika faktorer som domstolen ska ta hänsyn till och som kan komma till att få betydelse för 

om en uppsägning är att se som sakligt grundad.
145

 

Dessa faktorer är till exempel arbetsplatsens storlek, arbetstagarens ställning, arbetstagarens 

anställningstid hos arbetsgivaren, om företeelsen som ligger till grund för uppsägningen beror 

på arbetstagarens personliga förhållanden, arbetstagarens tidigare agerande men även en 

prognos om arbetstagarens möjliga framtida ageranden samt hur arbetsgivaren handlat innan 

och under uppsägningsförfarandet, det vill säga om arbetsgivaren fullgjort sin lojalitetsplikt 

gentemot arbetstagaren.
146

 

Därtill anstår det domstolen att utreda om den/de uppsägnings-grund/grunder arbetsgivare 

åberopar som skäl för uppsägningen av arbetstagaren är lagenliga, det vill säga kontrollera att 

arbetsgivarens skäl får åberopas för att uppsägningen ska fullgöra kravet på saklig grund.
147

 

Dessutom vilar det på domstolen att utreda hur allvarliga arbetstagarens misskötsamheter är 

för arbetsgivaren och med det vilket ansvar som kan åläggas arbetsgivaren vilket kan variera 

beroende på just allvaret av arbetstagarens misskötsamhet.
148

 

En dragen slutsats av det som framkommit är den att man aldrig, med fullständig säkerhet, i 

förväg kan fastställa domstolens beslut vid en prövning om saklig grund anses förelegat vid 

en uppsägning av personliga skäl. Däremot kan man som arbetsgivarpart undanröja onödiga 

risker med relativt enkla medel. Om arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter som ålagts denne 

genom arbetsgivarens lojalitetsplikt, det vill säga först tydligt varnar den berörda 

arbetstagaren och om ändring inte sker noga utreder möjligheten till att omplacera 

arbetstagaren till annat arbete hos arbetsgivaren och om mån finns även erbjuder ett arbete 

som faller inom arbetstagarens arbetsskyldighet samt för noggrann dokumentation på grund 

av arbetsgivarens bevisbörda, har arbetsgivaren goda förutsättningar för att gå från 

prövningen om uppsägningen varit sakligt grundad som vinnande part om nu själva 

uppsägningsgrunderna, som arbetsgivaren åberopat, även är av legitim natur vill säga. 

Lagstiftaren har inte för avsikt att omöjliggöra uppsägningar av arbetstagare som initierats av 

arbetsgivaren, bara ogiltigförklara uppsägningar som inte varit sakligt grundade.  
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 Se kapitel 2.3 Faktorer som påverkar bedömningen och dess underrubriker för en utredning om vilka 
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Den tredje frågeställningens utformning är: 

 Vilka krav ställs på arbetsgivaren för att begreppet saklig grund vid uppsägning av 

personliga skäl ska ses som uppfyllt? 

Vid ett uppsägningsförfarande åligger det som krav på arbetsgivaren att uttömma samtliga 

andra möjligheter för att finna en lösning på det problem som ligger till grund för 

uppsägningen av arbetstagaren innan själva uppsägningen får verkställas. En uppsägning ska 

vara arbetsgivarens sista utväg för att kunna lösa problemet, arbetsgivaren har en såkallad 

lojalitetsplikt gentemot arbetstagaren som kan omfattas av en uppsägning och innefattas av 

bland annat en omplaceringsskyldighet samt varningar.
149

   

Utöver lojalitetspliktens vars innebörd var den att en arbetsgivare ska göra allt som står i 

dennes makt för att undvika en uppsägning, beroende på omständigheterna i det enskilda 

fallet, ska arbetsgivaren även beakta tvåmånadersregeln. Med detta menas att arbetsgivaren, i 

princip, inte får dröja mer än två månader med att verkställa en uppsägning och anledningen 

till detta är den att arbetstagaren som gjort sig skyldig till misskötsamheten inte ska behöva 

sväva i ovisshet.
150

  

Slutligen åligger det arbetsgivaren att även lägga fram bevisningen att dennes initierade 

uppsägning varit sakligt grundad. Arbetsgivaren har den så kallade bevisbördan i fallet även 

om det är arbetstagaren som påstår att uppsägningen saknar saklig grund och är något som 

domstolen håller strängt på.
151

  

Anledningen till detta är bland annat det att om arbetstagaren ålagts bevisbördan, vilket skulle 

varit det vanligt förekommande eftersom det var denna part som påstod någonting, skulle 

många arbetstagare troligtvis dra sig för att förklara en uppsägning som ogiltig vilket går stick 

i stäv med lagens utformning om att tilldela arbetstagaren en ökad rättssäkerhet.
152

 

En slutsats blir således att arbetsgivarens skyldigheter vid en uppsägning kan sägas vara 

omfattande och långtgående eftersom arbetsgivaren ska göra, i princip, allt som står i dennes 

makt för att undvika en uppsägning, dock finns det förmildrade omständigheter beroende på 

karaktären och allvaret av arbetstagarens misskötsamhet gentemot arbetsgivaren.  
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 Se kapitel 2.4 Arbetsgivarens skyldigheter, 2.4.1 Omplaceringsskyldigheten & 2.4.3 Varning 
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Vidare vad gäller arbetsgivarens skyldighet att tilldela arbetstagaren minst en otvetydig 

varning vill det ges ett varnande finger eftersom varningen kan komma att ses som en 

disciplinär åtgärd om arbetsgivaren inte är noggrann med dess formulering.
153

 

Den otvetydiga varningen som arbetsgivaren måste tilldela en arbetstagare för att en 

uppsägning i senare led ska anses vara sakligt grundad får inte formuleras som ett hot, mer 

tydligt får varningen inte uttrycka att om misskötsamheten från arbetstagaren sida fortlöper 

kommer konsekvensen bli att arbetstagaren skiljs från anställningen genom en uppsägning av 

personliga skäl. För att varningen inte ska ses som en bestraffning ska den istället formuleras 

så att en uppsägning av arbetstagarens anställning kan komma till att verkställas om 

företeelser upprepas.
154

    

En slutsats som kan dras av detta är att en varning, som utformas utan noggrann eftertanken 

på dess innehåll, kan leda till att arbetsgivaren gör sig skyldig till brott mot MBL med 

kostsamma skadestånd som konsekvens. Om en arbetsgivare således vill ta det säkra före det 

osäkra bör denne kalla till en förhandling enligt 11 § MBL innan en varning utfärdas till den 

berörda arbetstagaren. 

 

Nästkommande frågeställning, vilket är studiens fjärde, är: 

 Finns det någon grupp av människor, till exempel ålder eller kön, som i större 

utsträckning kan komma att omfattas av fenomenet saklig grund vid uppsägningar 

av personliga skäl? 

En detaljerad beskrivning, underbyggd med statistik, om grupper av arbetstagares tillhörighet 

till LAS undantagsgrupper som uttryck i 1 § 2 st. LAS har medvetet valts att inte utredas med 

hänsyn till studiens omfattning. Däremot, för att fullborda studiens krav på ett 

mångfaldsperspektiv, har uppsägningens tillämpningsområde på tillsvidareanställda 

arbetstagare presenterats.
155

 

Av vad som framkommer utav utredningen om undantagna grupper baserad på statistik från 

SCB finns det vissa grupper som i större utsträckning än andra kan komma till att omfattas av 
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 Se kapitel 2.4.3 Varning. 
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 Se kapitel 1.3 Avgränsningar. 



 

 

47 
 

en uppsägning av personliga skäl i och med att de besitter en tillsvidareanställning vilket var 

den anställning som kunde omfattas av den typen av uppsägning.
156

 

Den första uppdelningen som gjordes var kön, det vill säga att dela in arbetstagarna efter män 

och kvinnor. Vad som visade sig här var det att den procentuella fördelningen mellan män och 

kvinnor inte visade på någon direkt snedfördelning. Av den tillsvidareanställda delen av 

arbetstagarna är 52 % män och därmed 48 % kvinnor vilket inte är att se som någon 

allarmerande skillnad direkt. 

Likväl är det inte någon direkt större skillnad mellan könen inom de olika åldersgrupperna 

som delades upp i tre grupper: yngre arbetstagare ålder 15-34, medelålders arbetstagare ålder 

35-54 och äldre arbetstagare ålder 55-75. 

Antalet yngre arbetstagare uppgick till 1,42 miljoner och av dessa är 917000 

tillsvidareanställda. Den kvinnliga delen av dessa är 413000 vilket innebär att cirka 45 % av 

de yngre tillsvidareanställda är kvinnor ergo är 55 % var män. Detta innebär således att män i 

åldrarna 15-34 i något större utsträckning än kvinnor kan komma att omfattas av en 

uppsägning av personliga skäl.
157

 

Arbetstagarna som uppnått medelåldern är 1,94 miljoner till antalet och 92 % av dessa har en 

tillsvidareanställda vilket är 1,79 miljoner. Av dessa var det 883000 som var kvinnor vilket 

innebar att fördelningen mellan män och kvinnor blev 51 % respektive 49 %. Skillnaden 

mellan dessa grupper är därmed närmast obefintlig.
158

  

Av vad som framgår av utredningen är procentsatserna som representerar de medelålders 

arbetstagarna könsfördelning på tillsvidareanställningar även applicerbart på äldre 

arbetstagare dock i omvänd ordning. Här besatt 51 % av de kvinnliga arbetstagarna en 

tillsvidareanställning medans männen erhöll 49 %.
159

 

Hitintills har det således inte framkommit att någon grupp i större utsträckning än någon 

annan kan komma till att omfattas av en uppsägning av personliga skäl dock delades 

arbetstagarna in i ytterligare grupper och denna gång blev ålder den avgörande faktorn. 
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 Se utredningen i kapitel 3.2 Undantagna grupper utifrån statistik från SCB samt kapitel 3.1.1 

Tillämpningsområde för uppsägning av personliga skäl. 
157

 Se den utredningen om yngre arbetstagare uppdelade av kön i kapitel 3.2 Undantagna grupper utifrån statistik 

från SCB. 
158

 Se den utredningen om medelålders arbetstagare uppdelade av kön i kapitel 3.2 Undantagna grupper utifrån 

statistik från SCB. 
159

 Se den utredningen om äldre arbetstagare uppdelade av kön i kapitel 3.2 Undantagna grupper utifrån statistik 

från SCB. 
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För de yngre arbetstagarna som var runt 1,42 miljoner var skillnaden mellan 

tillsvidareanställda och visstidsanställda relativt stor. Omkring 65 % av arbetstagarna besatt 

en tillsvidareanställning. Detta är dock inget om man jämför med de övriga två grupperna av 

arbetstagare. Både för de arbetstagare som uppnått medelåldern samt de äldre arbetstagarna 

var över 90 % av dessa anställda tillsvidare.
160

 

Kontentan blir således att kravet på att en uppsägning av personliga skäl ska vara sakligt 

grundad kan komma till att omfatta vissa grupper i större utsträckning än andra. Detta gäller 

dock inte kön där förhållandena var relativt jämna utan berör grupper som delats upp efter 

vilken ålder arbetstagarna uppnått. Arbetstagarna som tillhörde grupperna medelålders och 

äldre kan i mycket större utsträckning, än arbetstagare tillhörande den yngre gruppen, komma 

till att drabbas av en uppsägning av personliga skäl och med det då också kravet på att 

uppsägningen ska vara sakligt grundad.  

Anledningarna till detta kan vara många men tyvärr ämnar denna studie inte att svara på 

frågan om varför vissa grupper, i större utsträckning än andra, kan komma till att omfattas av 

en uppsägning av personliga skäl. Frågan om varför det förhåller sig så lämnas därmed 

obesvarad men skulle mycket väl kunna ligga som underlag för ytterligare studier i ämnet.   

Av vad som framkommit av rättsutredningen kan slutligen också en slutsats dras, även om 

den inte är direkt kopplad till mångfaldsperspektivet men som ändock är intressant, om att de 

arbetstagare som innehar en visstidsanställning har, så länge anställningen varar, ett starkare 

anställningsskydd än de som besitter en tillsvidareanställning. Detta på grund av att en 

visstidsanställning, i princip, inte kan frångås på initiativ av arbetsgivaren utom om 

arbetstagaren grovt åsidosätter sina åtaganden, det vill säga gör sig skyldig till företeelse som 

skulle kunna utgöra grund för ett avsked.
161

 

 

Den sista frågeställningen denna studie ämnar ge svar på är: 

 Finns det någon internationell motsvarighet till den svenska 

anställningsskyddslagens krav på att en uppsägning ska vara sakligt grundad och hur 

yttrar den sig i så fall? 
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 Se kapitel 3.2 Undantagna grupper utifrån statistik från SCB där skillnaderna mellan olika åldersgrupper finns 

presenterad. 
161

 Se kapitel 3.1.1 Tillämpningsområde för uppsägning av personliga skäl. 
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Av vad som framkommer utav rättsutredningen har arbetstagares skydd mot oskäliga 

uppsägningar från arbetsgivarens sida tilldelats betydelse även på den internationella nivån. 

Utredningen visar på tre olika dokument, framtagna utav tre olika instanser som samtliga 

försöker skapa standarder som ska gälla över nationsgränserna. Det första dokumentet togs 

fram av ILO, det andra av Europarådet och det slutliga dokumentet togs fram utav det 

Europeiska rådet.
162

 

Den handling ILO tog fram för att skydda arbetstagare mot en oskälig uppsägning går under 

namnet konvention 158 och antogs i början av 1980-talet, konventionen härstammar dock från 

en rekommendation från 1963 men på grund av rådande utveckling ansågs en 

rekommendation inte längre tillräcklig. När konventionen anammades skapades också en 

supplerande akt till konventionen, nämligen rekommendation 166.
163

 

Nästkommande internationella verk som har till syfte att bland annat skydda arbetstagare mot 

oskäliga uppsägningar kommer från Europarådet och benämns som den europeiska sociala 

stadgan. Stadgan sträcker sig tillbaka till 1961 då den för första gången såg dagens ljus. Dock 

kom det till att dröja ända fram till 1996, då den reviderade europeiska sociala stadgan antogs, 

innan stadgan kom till att omfatta ett skydd för arbetstagare mot oskäliga uppsägningar.
164

  

Slutligen finns även ett dokument framtaget utav det Europeiska rådet som beslutade 1999 att 

en enhetlig och tydlig social stadga skulle utarbetas där samtliga grundläggande rättigheter 

som gällde inom gemenskapen fanns presenterade. Resultatet blev det som utgjorde grunden 

till den europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som idag är ett 

primärrättsligt dokument och därmed ett bindande dokument för samtliga av Europeiska 

unionens medlemsländer.
165

  

En intressant iakttagelse som gjorts under utredningens gång är den att i och med att den 

europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter blev juridiskt bindande från den 

dagen av Lissabonfördraget ikraftträdande och tillkännagavs primärrättslig status måste 
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 Se kapitel 2.1.2 Internationell om utredningen om internationella källor mot oskäliga uppsägningar. 
163

 Se utredningen om ILO:s konventioner och rekommendationer i kapitel 2.1.2 Internationell. 
164

 Se utredningen om Europarådets sociala stadga i kapitel 2.1.2 Internationell. 
165

 Se utredningen om den europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i kapitel 2.1.2 

Internationell. 
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Sverige med stor sannolikhet göra ändringar i LAS.
166

 Detta eftersom i artikel 30 i europeiska 

unionens stadga om grundläggande rättigheter framgår det att: 

”Varje arbetstagare har rätt till skydd mot uppsägning utan saklig grund, i enlighet 

med unionsrätten samt nationell lagstiftning och praxis.” 

LAS, i dess nuvarande lydelse, omfattar inte samtliga arbetstagare vilket framgår utav 1 § 2 

st. LAS och därmed borde det vara så att den svenska lagstiftningen bryter mot 

gemenskapsrätten. Argumentationen som följer avser att stärka författarens påstående: 

Sverige ratificerade ILO:s konvention 158 och dess rekommendation 166 men kunde behålla 

LAS undantagna arbetstagare som återges i 1 § 2 st. LAS tack vare att konventionen tillät 

vissa undantag.
167

  

Vidare ratificerade Sverige den reviderade europeiska sociala stadgan men dock inte fullt ut. 

När stadgan ratificerades avhöll sig Sverige från att anamma stadgans 24 artikel, den artikel 

som ämnade ge samtliga arbetstagare ett skydd mot uppsägningar som saknar giltigt skäl 

vilket kan ses som att den svenska lagstiftningen inte riktigt var utformad för kunna appliceras 

på stadgans 24 artikel.
168

    

I förklaringarna till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som är ett 

värdefullt verktyg till hur artiklarna i stadgan ska tolkas, framgår det att stadgans 30 artikel, 

vilket är den artikel som ämnar skydda arbetstagare mot icke sakligt grundade uppsägningar, 

är inspirerad av den reviderade europeiska sociala stadgans 24 artikel.
169

  

Artikel 24 i den reviderade europeiska stadgan var just en av artiklarna Sverige aktivt valde 

att inte anamma i och med ratificeringen av stadgan. Slutsatsen är således den att detta borde 

innebära att den nuvarande utformningen av LAS inte når upp till kravet, som formuleras i 

artikel 30 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, om att samtliga 

arbetstagare ska ha rätt till ett skydd mot uppsägningar som saknar saklig grund och därmed 

borde dagens formulering av LAS vara ett brott mot de gemenskapsrättsliga regleringarna.  
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 Se kapitel 2.1.2 Internationell där det framgår att den Europeiska unionens stadga om grundläggande 

rättigheter tilldelats primärrättslig status. 
167

 Källström Kent, Malmberg Jonas (2009), Anställningsförhållandet, s. 129 samt Prop. 1982/83:124 s. 5. 
168

 SÖ 1998:35 s. 1 & 23. 
169

 Förklaring avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna (2007/C 303/02). 
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Bilaga 1 

Sysselsatta 15-74 år (AKU), 1000-tal efter kön, ålder, anknytningsgrad till 

arbetsmarknaden  
och tid 

  2010K3 

kvinnor 15-19 år fast anställda 15.8 

tidsbegränsat anställda 67.1 

20-24 år fast anställda 72.3 

tidsbegränsat anställda 107.0 

25-34 år fast anställda 324.5 

tidsbegränsat anställda 98.9 

35-44 år fast anställda 450.1 

tidsbegränsat anställda 51.2 

45-54 år fast anställda 432.4 

tidsbegränsat anställda 33.1 

55-64 år fast anställda 347.0 

tidsbegränsat anställda 20.1 

65-74 år fast anställda 10.5 

tidsbegränsat anställda 11.1 

totalt 15-74 år fast anställda 1652.7 

tidsbegränsat anställda 388.5 

totalt 16-64 år fast anställda 1641.1 

tidsbegränsat anställda 372.5 

män 15-19 år fast anställda 16.8 

tidsbegränsat anställda 56.4 

20-24 år fast anställda 99.3 

tidsbegränsat anställda 91.2 

25-34 år fast anställda 388.2 

tidsbegränsat anställda 80.1 

35-44 år fast anställda 480.5 

tidsbegränsat anställda 34.6 

45-54 år fast anställda 428.1 

tidsbegränsat anställda 27.6 

55-64 år fast anställda 330.8 

tidsbegränsat anställda 21.5 

65-74 år fast anställda 20.1 

tidsbegränsat anställda 14.9 
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totalt 15-74 år fast anställda 1763.9 

tidsbegränsat anställda 326.3 

totalt 16-64 år fast anställda 1743.4 

tidsbegränsat anställda 307.9 

totalt 15-19 år fast anställda 32.6 

tidsbegränsat anställda 123.5 

20-24 år fast anställda 171.6 

tidsbegränsat anställda 198.2 

25-34 år fast anställda 712.7 

tidsbegränsat anställda 179.0 

35-44 år fast anställda 930.6 

tidsbegränsat anställda 85.8 

45-54 år fast anställda 860.6 

tidsbegränsat anställda 60.8 

55-64 år fast anställda 677.8 

tidsbegränsat anställda 41.6 

65-74 år fast anställda 30.6 

tidsbegränsat anställda 26.0 

totalt 15-74 år fast anställda 3416.6 

tidsbegränsat anställda 714.8 

totalt 16-64 år fast anställda 3384.5 

tidsbegränsat anställda 680.4 

 

Ämnesområde: Arbetsmarknad 

Tabell: Sysselsatta 15-74 år (AKU) efter anknytningsgrad till 
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