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Abstract  
 

An  job performance does not necessarily decrease just because the 

employee gets older. But there is an anticipated correlation between reduced job 

performance and age with respect to certain job assignments. Along with an increased 

regardless of age. The purpose of this thesis is to clarify under witch circumstances a 

dismissal due to insufficient work performance is justified. Furthermore this thesis 

purpose is to clarify how current legislation affects position on the Swedish 

labour market when it comes to dismissal due to insufficient work performance.                                 

Even though Swedish and EU provision protect senior employees rights to some 

extent, there are still gaps in the legislation that can disfavour elderly´s possibilities to 

maintain their employment. In order to answer the research questions at issue a 

traditional legal dogmatic method is applied in combination with a sociological law 

perspective. 
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Förkortningslista 

 

L AS - Lag (1982:80) om anställningsskydd. 

D L - Diskrimineringslag (2008:567). 

SF B - Socialförsäkringsbalk (2010:110). 

A M L - Arbetsmiljölag (1977:1160). 

A D - Arbetsdomstolen. 

Prop.  Proposition.  

SO U - Statens offentliga utredningar. 

CPAP - Continuous Positive Airway Pressure. 
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1.1 Ämne/Bakgrund  

 
Sverige har en hög medellivslängd internationellt sett. Andelen äldre ökar konstant i 

takt med den ökade medellivslängden, som är en konsekvens av låga födelsetal och en 

ökad livslängd.1 2009 hade Sverige en försörjningskvot på 70 personer per 100 i 

yrkesaktiv ålder, denna nivå antas öka till en nivå på 88 personer per 100 i yrkesaktiv 

ålder 2060. Detta betyder med andra ord att 100 personer kommer behöva sörja för 

sig själv och ytterligare 88 personer. 2  För att minska den belastning på 

välfärdsystemet som denna demografiska utveckling innebär finns en politisk vilja att 

fler arbetstagare ska arbeta högre upp i åldrarna. Åldern på personer som lämnar 

arbetslivet tenderar dock sen några år tillbaka bli allt lägre. Arbetsgivare är dåliga på 

att erbjuda kompetensutveckling för äldre arbetstagare samt att ta tillvara på den 

kompetens som de genom sin långa arbetslivserfarenhet besitter. Marknaden är i 

dagsläget utsatt för hård konkurrens och många organisationer slimmas. Arbetsgivare 

är allt mer intresserade av arbetstagare som besitter spetskompetens vilket leder till att 

äldre lågutbildade arbetstagare riskerar att missgynnas och utmanövreras från 

arbetsmarknaden. 3  Med tanke på den demografiska utvecklingen kan det ur ett 

sysselsättningsperspektiv vara viktigt att intressera sig för att äldre har möjlighet att 

delta aktivt på arbetsmarknaden. Det påpekas dock ofta i media att äldre arbetstagare 

blir diskriminerade på arbetsmarknaden och inte får möjlighet till sådant deltagande.4      

                                                  

Till följd av naturligt åldrande minskar människans prestationsförmåga i form av 

fysiska och sensoriska förmågor.5 Det är vanligt att äldre arbetstagare inte är kapabla 

att prestera lika mycket eller förmår att arbeta i samma takt som den yngre 

arbetskraften. Nedsättning i arbetsförmågan som grundar sig i naturligt åldrande bör 

dock i princip inte godtas som saklig grund för uppsägning, skulle dock 

arbetstagarens ålder leda till en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan som 

resulterar i att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse kan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Östlund, Britt. Jobba längre  vad vet vi om äldre i arbetslivet? 2012. s. 5.  
2 Ibid, s. 15.  
3 Lindborg, Inger, Mer ansvar - mindre möjligheter: om äldres situation på arbetsmarknaden. 2004. s. 
5. 
4 Äldres arbetsutbud och möjligheter till sysselsättning. 2007. s.94.  
5 Östlund, Britt. 2012. Jobba längre  vad vet vi om äldre i arbetslivet? s. 23.  
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nedsättningen åberopas som grund för uppsägning. 6  Eftersom ålder och 

arbetsprestation kan korrelera finns risk för att äldre arbetstagare missgynnas på 

arbetsmarknaden. Finns det tecken på sådana missgynnanden, när uppsägningsfall då 

äldre arbetstagare brustit i sin arbetsprestation ställs mot fall då arbetstagarens 

arbetsprestation inte haft någon korrelation med ålder? Detta är en av frågorna som 

denna studie har för avsikt att söka svar på.   

1.2 Syfte 

 
Uppsatsen syftar initialt till att utreda vad som krävs för att saklig grund för 

uppsägning skall föreligga i de fall när arbetstagare inte fullgör sina skyldigheter 

enligt anställningsavtalet gentemot arbetsgivaren i form av bristande 

arbetsprestationer. Vidare syftar uppsatsen till att utreda om det finns skillnader i 

bedömningen huruvida saklig grund för uppsägningen har förelegat mellan äldre 

arbetstagare som brister i sin arbetsprestation och arbetstagare vars bristande 

arbetsprestation inte har något samband med hög levnadsålder.     

1.3 F rågeställning 

 
 Vad krävs för att saklig grund för uppsägning skall föreligga när en arbetstagare 

inte fullgör sina skyldigheter på grund av bristande arbetsprestationer? 

 

 Vilka konsekvenser kan det rättsliga ramverket ha för äldre arbetstagares 

ställning på arbetsmarknaden?  

1.4 Avgränsningar 

 
Uppsatsen kommer inte beröra bristande arbetsprestationer som endast kan härledas 

till sjukdom. Uppsatsen kommer dock behandla tre rättsfall där sjukdom varit en 

påtalad faktor men inte varit den enda och avgörande anledningen som föranlett 

arbetstagarens uppsägning. Det rehabiliteringsansvar som arbetsgivaren har enligt 

Arbetsmiljölagen (AML) och Socialförsäkringsbalken (SFB) kommer med bakgrund 

av avgränsningen inte behandlas. Anpassningsåtgärder i form av tillexempel ändrade 

arbetsuppgifter, tekniska hjälpmedel och omskolning av arbetstagaren kommer dock 

behandlas.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Regeringens proposition 1973:129 till lag om anställningsskydd m.m. s. 126. 
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1.5 Metod och mater ial 

 
För att besvara frågeställningarna och syftet i denna litterära studie har en 

rättsdogmatisk metod tillämpats i kombination med ett rättsociologiskt perspektiv. 

Den rättsdogmatiska metoden utgår från gällande lagstiftning, de lege lata. Metoden 

och har tillämpas för att försöka bringa klarhet i under vilka förutsättningar saklig 

grund för uppsägning föreligger när arbetstagare brister i sin arbetsprestation. Vidare 

kommer tillämpningen av rättsdogmatiska metoden genom analys försöka ge förslag 

på hur! =>?! @ABCD! EFGABH>I, De lege ferenda.! Den rättssociologiska metoden till 

skillnad från rättsdogmatikens vertikala struktur och angreppsätt kommer genom ett 

horisontellt fokus söka belysa hur samhälleliga faktorer påverkar rätten och tvärtom. 

Rättssociologin som metod kan därför berika utredningen eftersom den ger utrymme 

att ställa frågor som rättsdogmatiken genom sin bestämda pragmatiska begränsning 

inte hade kunnat göra.7 Den rättssociologiska infallsvinkeln kommer tillämpas för att 

belysa vilka konsekvenser det rättsliga ramverket har för äldre arbetstagares ställning 

på arbetsmarknaden samt vilken betydelse rådande samhälleliga attityder och 

värderingar påverkar äldres ställning på arbetsmarknaden. Ämnet som behandlas 

reglers huvudsakligen i Lagen om anställningsskydd (LAS), Arbetsmiljölagen (AML) 

och Diskrimineringslagen (DL). Vidare har rättspraxis från Arbetsdomstolen använts 

för att förstå hur aktuella lagrum tillämpas i praktiken.     

 

Den rättspraxis som behandlas i rättsutredningen har valts ut för att belysa både fall 

där en hög levnadsålder kan haft samband med arbetstagaren bristande 

arbetsprestationen och fall där varken ålder eller sjukdom varit en påtalade faktorer. I 

de rättsfall där ålder och sjukdom kan haft en korrelerande effekt kommer främst 

ålderaspekten belysas med tanke på uppsatsen avgränsning. Rättsfall som berör 

bristande arbetsprestation och hög levnadsålder kommer fokusera på arbetstagare som 

är 55 år eller äldre.8 För att klarlägga under vilka förutsättningar saklig grund för 

uppsägning föreligger i fall då bristerna inte haft samband med hög levnadsålder har 

rättsfall som återkommande förekommer i den arbetsrättsliggrundlitteraturen lyfts 

fram då dessa rättsfall tydligt redogör det rättsliga ramverket inom ämnesområdet. 

Utvald rättspraxis har använts för att försöka klarlägga och exemplifiera de rekvisit 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap. 2002 s. 15-18.  
8 Samma avgränsning har gjorts i: Kadefors, Roland, Ett förlängt arbetsliv: forskning om 
arbetstagarnas och arbetsmarknadens förutsättningar. 2014 
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som måste uppfyllas innan en uppsägning på grund av bristande arbetsprestationer 

kan bedömas som sakligt grundad. För att kunna redogöra för samtliga rekvisit inom 

gränsen för frågeställningarna har det totala tidsomfånget av de studerade rättsfallen 

varit varierande. Några generella slutsatser kommer dock inte dras av de berörda 

rättsfallen.  Uppsatsens infallsvinkel ålder och bristande arbetsprestation avser vidare 

att fylla en kunskapslucka i ämnet och i en samhälleligkontext belysa området med ett 

nytt angreppssätt. 
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En stark strukturomvandling av arbetsmarknaden har lett till att vissa typer av arbeten 

minskat eller försvunnit, arbetsplatser har samtidigt fått ökade produktionskrav och 

ökade krav på tekniska kunskaper. Denna utveckling kan i sin tur lett till att äldre 

arbetstagare missgynnats i vissa typer av arbeten.9 Ytterligare nackdel för den äldre 

arbetskraften kan vara att arbetsgivare upplever att produktiviteten inte motsvarar den 

relativt höga arbetskraftskostnaden äldre medför, med tanke på att äldre ofta uppbär 

högre lön än den yngre arbetskraften.10  Negativa attityder från arbetsgivarhåll kan 

vara ett hinder för äldre personer som vill stanna kvar i eller återvända till arbetslivet. 
11 Även om produktiviteten antas minska i takt med naturligt åldrandet på grund av 

försämrade fysiologiska, sensoriska och kognitiva förutsättningar kan inte äldres 

arbetsproduktivitet generaliseras. Produktiviteten är nämligen beroende på 

arbetsuppgifternas karaktär. Produktivitetsnedsättning är tydlig vid hög levnadsålder 

då arbetsuppgifterna karakteriseras av problemlösning, inlärning och hög arbetstakt, 

men i yrken där erfarenhet och verbala förmågor har en större betydelse så ökar 

snarare produktivitet i takt med åldrandet.12 

 

Även om ålder kan ha betydelse för arbetstagarens prestationsnivå finns det många 

positiva aspekter av att äldre ges möjlighet att delta aktivt på arbetsmarknaden. Äldre 

arbetstagare har ofta ett erfarenhetsmässigt försprång på grund av sin långa 

arbetslivserfarenhet.13 Äldre tenderar även vara mer lojala mot sin arbetsgivare och i 

mindre utsträckning byta arbetsgivare än yngre vilket medför minskade 

nyrekryteringskostnader för arbetsgivaren.14 Det finns med andra ord argument för att 

arbetsgivare borde söka att behålla den äldre arbetskraften på arbetsplatsen genom att 

anpassa arbetsuppgifterna efter individens förutsättningar för att nyttja deras fulla 

potential. Dock bortser vissa arbetsgivare från vilka positiva effekter äldres 

arbetskraftsdeltagande kan medföra på en arbetsplats och låter negativa fördomar ta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9Äldres arbetsutbud och möjligheter till sysselsättning: en kunskapsöversikt, 2007. s.10.  
10Ibid. s. 60.  
11Ibid. s. 59. 
12Ibid. s. 94- 95. 
13Ibid. s. 58 
14Kadefors, Roland, Ett förlängt arbetsliv: forskning om arbetstagarnas och arbetsmarknadens 
förutsättningar, 2014. s. 25. !
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överhand. 15  Att arbetsgivare inte drar nytta av all den erfarenhet som den äldre 

arbetskraften besitter kan ses som ett slöseri av kompetens. 16  Forskning inom 

socialpsykologi och företagsekonomi menar att arbetsplatser som är brett 

sammansatta av personer med olika bakgrund och erfarenheter i de flesta fallen är mer 

kreativa och idérika än homogena arbetsplatser.17 Detta är följaktligen ytterligare ett 

argument för att arbetsgivare borde söka att behålla äldre i arbetslivet.  

 

Ur en samhällsekonomisk synvinkel är det också viktigt att intressera sig för att 

försöka behålla äldre arbetstagare på arbetsmarknaden med tanke på den 

demografiska utvecklingen, men hos arbetsgivare syns tecken på en motsatt 

inställning. Ett sådant tecken yttrar sig i hur antalet avgångspensioner kraftigt ökat de 

senaste åren. Var tredje person som jobbar erbjuds avgångspension innan den 

egentliga pensionsåldern.18  Genom att erbjuda äldre arbetstagare avgångspension kan 

arbetsgivare 

turordningsreglerna som annars gynnar äldre arbetstagare. 19   Orsaken bakom 

avgångspensioner kan variera, det kan röra sig om att företaget ifråga har övertalighet 

ett alternativ till uppsägning eftersom risken för 

dålig stämmining på arbetsplatsen och dålig publicitet minskar. Även om det krävs 

avtal mellan arbetsgivare och arbetstagaren för att avgångspension ska komma till 

stånd kan det finnas ett socialt tryck från omgivningen att acceptera ett erbjudande om 

avgångspension.20 Det finns dock såvitt känt inga undersökningar som visar hur pass 

vanligt det är att övergångar till pension i Sverige grundar sig i nedsatt arbetsförmåga 

och avgångspension.21 
 

Ökningen av antalet avgångspensioner är bara en av anledningarna att allt fler 

arbetstagare pensioneras i förtid. En annan orsak till att allt färre arbetstagare arbetar 

fram till ordinarie pensionsålder är att äldre kunskaper inom framförallt 

högteknologiska branscher blir obsoleta och oanvändbara. Det är därför av vikt att 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15Ibid. s. 24. 
16 Lindborg, Inger, Mer ansvar - mindre möjligheter: om äldres situation på arbetsmarknaden, 2004. 
s.76. 
17 DS 2000:69: Alla är lika olika - mångfald i arbetslivet. 2000. s. 91. 
18 Sahlén, Malin, Miljonlotteri om avgångspensioner. Svenskt Näringsliv. 2010.  
19 Lindborg, Inger, Mer ansvar - mindre möjligheter: om äldres situation på arbetsmarknaden, 2004.s. 
97. 
20 Ibid. s. 98-100. 
21 SOU 2013:25. Åtgärder för ett längre arbetsliv, 2013 s.130-131.   !
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arbetsgivare med hjälp av kompetensutvecklingsinsatser ger äldre arbetstagare 

möjlighet att förbättra och utveckla sina kunskaper och på så sett får möjlighet att 

möta nya kompetenskrav på arbetsmarknaden. Olyckligtvis är det dock sällan 

arbetsgivare erbjuder äldre arbetstagare en sådan möjlighet. Detta kan in sin tur leda 

till att äldre arbetstagare missgynnas vid uppsägningar eftersom den berörda 

arbetstagaren inte att har tillräckliga kvalifikationer för lediga tjänster arbetsgivaren är 

skyldig att erbjuda i och med arbetsgivaren omplaceringskyldighet.22    
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Lindborg, Inger, Mer ansvar - mindre möjligheter: om äldres situation på arbetsmarknaden, 2004.s. 
51-54. 
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3.1  Saklig grund  

 
Huvudregeln i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) är att en uppsägning från 

arbetsgivaren skall vara sakligt grundad. Saklig grund delas in i två kategorier; 

arbetsbrist eller förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen. 23 

Begreppet saklig grund finns varken definierat i lagtexten eller i förarbetena till LAS. 

Detta är en medveten strategi från lagstiftaren. Anledningen till en utebliven 

beskrivning av begreppet grundar sig i att arbetslivets olika områden är så pass 

varierande att det i varje enskilt fall skall finnas utrymme att ta hänsyn till varje 

enskild omständighet. Rättsutvecklingen skulle därför riskera att bli bunden på ett 

olyckligt sätt om lagtexten skulle precisera innebörden av begreppet närmre.24  

3.2 Uppsägning på grund av personliga skäl  

 

Uppsägning på grund av personliga skäl hänför sig till situationer då en uppsägning 

har något med arbetstagarens person att göra. Det kan röra sig om situationer då 

arbetstagaren inte utför något arbete alls, samarbetssvårigheter, sena ankomster eller 

att arbetstagaren i någon form brister i sin arbetsprestation. Vad som krävs för att 

uppsägning på grund av personliga skäl ska anses sakligt grundad har klargjorts i 

rättspraxis genom åren och brukar bedömas som relativt strängt.25 Arbetsgivare är 

skyldiga att i första hand försöka undvika uppsägning genom att först vidta åtgärder 

som till exempel omplacering, varning och utbildning.26 Skulle dock en arbetsgivare 

besluta sig för att skilja en arbetstagare från sin anställning får beslutet inte enbart 

grunda sig i omständigheter som arbetsgivaren känt till minst två månader innan 

underrättelsen lämnats, den så kallade tvåmånaders regel.27                                           

 

Vid uppsägning av personliga skäl måste en helhetsbedömning av samtliga 

omständigheter i det enskilda fallet göras, samtidigt som en avvägning görs mellan 

arbetstagarens intresse att få vara kvar i sin anställning och arbetsgivarens intresse att 

skilja arbetstagaren från anställningen. Denna intresseavvägning innefattar inte bara 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 7 § LAS. 
24 Regeringens proposition 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag m.m. s. 64. 
25 Rönnmar, Mia, Det flexibla svenska anställningsskyddet. 2010. s. 384 
26 Rönnmar, Mia, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet: om kvalitativ flexibilitet i arbetslivet. 2005. 
s. 53.  
27 7 § 4st § LAS. 
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arbetstagarens uppträdande utan innefattar även arbetsgivarens sätt att hantera den 

uppkomna situationen.28 Det finns en rad faktorer och omständigheter som kan vara 

av betydelse i avvägningen om saklig grund för uppsägning föreligger eller ej. En 

sådan omständighet som normalt sett har inverkan på domstolens bedömning är 

arbetsplatsens storlek. Stora och medelstora företag anses ha större möjlighet att 

komma till rätta med problemen som uppstått genom att omplacera arbetstagaren än 

mindre företag.29 Småföretagare kan med andra ord i vissa fall anses ha saklig grund 

för uppsägning i en situation där ytterligare åtgärder skulle krävas av ett större 

företag. 30   Vid bedömningen huruvida saklig grund föreligger kommer även 

arbetstagarens anställningstid in i beräkning. Arbetstagare som anställd under en kort 

tid kan inte göra anspråk på samma mått av anställningstrygghet som någon som varit 

anställd i flera år. Slutligen läggs stor vikt vid att arbetsgivaren har klar dokumenterad 

olämplighet av arbetstagaren, utan sådan dokumentation anses kravet på saklig grund 

inte föreligga. Dock poängteras det i förarbetena till LAS att bedömningen inte skall 

riktas på vad som faktiskt förekommit i det aktuella fallet utan vilka slutsatser som 

kan dras om arbetstagarens fortsatta lämplighet med hänsyn till vad som inträffat.31 

3.3 A rbetsbrist 

 

Arbetsbrist är ett samlingsbegrepp på de grunder som inte hänför sig till arbetstagaren 

personligen. Begreppet omfattar ekonomiska, organisatoriska eller andra 

verksamhetsrelaterade skäl. Det kan exempelvis röra sig om situationer då 

arbetsgivaren vill säga upp personal på grund av en verksamhetsnedläggning eller vill 

genomföra organisationsförändringar. 32  Arbetsbrist brukar typiskt sett anses som 

saklig grund för uppsägning och arbetsgivaren har en långtgående frihet att själv 

bedöma huruvida arbetsbrist föreligger eller inte. Arbetsdomstolen gör i oftast inte 

någon överprövning av arbetsgivarens bedömning.33 Vid uppsägning på grund av 

arbetsbrist måste arbetsgivaren iaktta turordningsreglerna i LAS och upprätta en så 

kallad turordningslista. 34  Arbetstagares plats i turordningslistan utgår från 

grundprincipen att arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Prop. 1981/82:71. s. 67.  
29 Se Omplaceringskyldigheten, Rubrik 3.3.  
30 Prop. 1973:129. s. 125.!!
31 Prop. 1981/82:71. s. 65. 
32 Rönnmar, Mia, Diskriminering vid arbetsbristuppsägningar. 2006. s. 630.  
##!Rönnmar, Mia, Det flexibla svenska anställningsskyddet. 2010. s. 384!
34 22 § LAS.!
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arbetstagare med kortare anställning, skulle två arbetstagare ha lika anställningstid har 

den arbetstagare med högre levnadsålder företräde.35 Innan turordningen bestäms får 

arbetsgivare med högst tio arbetstagare undanta högst två arbetstagare som enligt 

arbetsgivarens mening är av särskild betydelse för organisationen. Dessa arbetstagare 

får med andra ord företräde till fortsatt arbete. 36  Att en arbetstagare känner sig 

personligt drabbad av en arbetsbristuppsägning betyder nödvändigtvis ej att 

arbetsbrist inte förelegat. Det finns dock fall av så kallad fingerad arbetsbrist där 

arbetsdomstolen bedömt att en driftsänkning eller omorganisation tagit sikte på en 

specifik arbetstagare och att omständigheterna varit så pass personligt färgad att 

uppsägningen från arbetsgivaren sida betraktats som uppsägning på grund av 

personliga skäl.37  

3.4 Omplacer ing  

  

Av 7 § 2st LAS framgår att saklig grund för uppsägning inte föreligger om det är 

skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder annat arbete hos sig, detta benämns som 

arbetsgivarens omplaceringsskyldighet, denna skyldighet gäller både vid uppsägning 

av personliga skäl och arbetsbrist. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet innebär att 

arbetsgivaren innan en uppsägning är skyldig att noggrant utreda 

omplaceringsmöjligheterna på arbetsplatsen. Omplaceringsskyldigheten är dock 

begränsad till de tjänsterna som är lediga och till de tjänster som den berörda 

arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för. Arbetsgivaren anses med andra ord 

inte vara skyldig att skapa nya arbeten för att arbetstagaren ska kunna behålla sin 

anställning. 38  Om en uppsägningsdrabbad arbetstagare avböjer ett skäligt 

omplaceringserbjudande, förutsatt att saklig grund förelegat, får arbetsgivaren normalt 

anses ha uppfyllt sin omplaceringsskyldighet och ha saklig grund för uppsägningen.39      

3.5 A rbetsanpassning och utbildning 

 

Omplaceringskyldigheten är bara en av flera krav arbetsgivaren har för att anses ha 

fullgjort sin skyldighet enligt anställningsavtalet. Vid uppsägning på grund av 

personliga skäl krävs även att arbetsgivaren vidtagit åtgärder för att underlätta arbetet 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Prop. 1981/82:71. s. 65.  
36 22 §, 2st, LAS.  
37 Lunning, Lars & Toijer, Gudmund, Anställningsskydd: en lagkommentar, 10, 2010.s. 480. 
38 Prop. 1981/82:71. s. 68. 
39 Rönnmar, Mia, Det flexibla svenska anställningsskyddet. 2010. s. 389. 
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för arbetstagaren, detta kan röra sig om anpassningsåtgärder som beskrivs i 3 kap 2a § 

Arbetsmiljölag (1977:1 160) (AML). Exempel på sådana åtgärder kan innebära att 

ändra arbetsuppgifter, anskaffa tekniska hjälpmedel och att medverka till omskolning 

av arbetstagaren. 40 Vidare beskriver 3 kap 3 § AML att arbetsgivaren är skyldig att ta 

hänsyn till att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika och att 

hänsyn till detta skall tas vid arbetets planläggning. När det kommer till 

arbetsgivarens ansvar att vidareutbilda eller bistå arbetstagare med 

kompetensutbildning finns ingen allmän lag som reglerar denna skyldighet, men 

tidigare rättsfall från Arbetsdomstolen visar att en sådan skyldighet kan föreligga. 41 I 

förarbetena till LAS uttrycks även att det av arbetsgivaren är skäligt att kräva en viss 

inskolning eller omskolningstid och att arbetsgivaren inte kan åberopa brister som kan 

anses vara av övergående natur. 42  Dock anses det inte skäligt att kräva att 

arbetsgivaren skall bistå med kompetensutvecklingsinsatser om den bristande 

arbetsprestationen beror på brister i arbetstagarens grundläggande utbildning.43 

3.5 Å ldersdiskriminer ing  

 

Ålder som diskrimineringsgrund är relativt ny i svensk arbetsrätt. I januari 2009 

trädde den nya Diskrimineringslagen (2008:567) (DL) i kraft vilket medförde att 

bland annat att ålder, infördes som diskrimineringsgrund inom arbetslivet och inom 

utbildningsverksamhet. Till grund för ändringarna i lagstiftningen ligger införlivandet 

av Rådets Direktiv 2000/78/EG om inrättandet av en allmän ram för likabehandling i 

arbetslivet (Arbetslivsdirektivet). Arbetslivsdirektivet syftar bland annat till att bland 

annat främja äldre arbetstagares möjligheter att få eller behålla anställning vilket är en 

viktig förutsättning för att skapa mångfald på arbetsmarknaden. Ändringarna i DL 

innebär att arbetstagare och arbetssökande inte får diskrimineras på grund av ålder, 

varken direkt eller indirekt. Särbehandling på grund av ålder kan dock under 

begränsade omständigheter vara berättigat, men det förutsätter att egenskapen utgör 

ett verkligt och avgörande yrkeskrav och kravet är rimligt och legitimt för att uppnå 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Ibid. s. 621. 
41 Lunning, Lars & Toijer, Gudmund, Anställningsskydd: en lagkommentar, 10, 2010. 
 s. 652-653. 
42 Prop. 1973:129. s. 46 & 63. 
43 AD 2007 nr 95. 
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syftet.44 Begreppet ålder enligt DL beskrivs som uppnådd levnadslängd, med andra 

ord omfattas alla av skyddet eftersom alla människor har en ålder. 45  

 

3 kapitlet 1§ DL beskriver att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att aktivt 

försöka vidta åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Regeln innebär 

krav på att arbetsgivaren ska genomföra åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens 

resurser kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare 

oavsett nämnda diskrimineringsgrunder.46 Exempel på sådana åtgärder är bland annat 

beslut gällande befordran, utbildning och yrkesvägledning.47 Att bestämmelsen inte 

gäller vid diskrimineringsgrunden ålder kan ses som klart missgynnande för den äldre 

arbetskraften med tanke på arbetsgivare sällan erbjuder äldre arbetstagare 

utbildning.48  

Den nya diskrimineringsgrunden ålder prövade i ett rättsfall 2007. I fallet hade ett 

flygbolag i enlighet med en bestämmelse i gällande kollektivavtal sagt upp 25 

anställda, samtliga äldre än 59 år, på grund av arbetsbrist. Uppsägningen bedömdes 

som diskriminerande då de arbetsbristdrabbade arbetstagarna missgynnats på grund 

av sin ålder. Arbetsdomstolen konstaterade att det inte är tillåtet att ingå avtal som 

innebär att arbetstagare blir skyldiga att lämna anställningen före 67 års ålder. Det är 

emellertid tillåtet att avtala om vid vilken ålder en anställd har rätt att lämna sin 

anställning med pension.49 Även om arbetsdomstolen dömde till arbetstagarnas fördel 

visar rättsfallet exempel på hur arbetsgivares negativa attityder gentemot den äldre 

arbetskraften kan yttra sig.  

 

 
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för 
likabehandling. 
45 Prop. 2007/08:95. s. 130.#
46 3 kap 1§ DL.  
47 Regeringens proposition 2007/08:95 -Ett starkare skydd mot diskriminering. s. 67. 
48 Lindborg, Inger, Mer ansvar - mindre möjligheter: om äldres situation på arbetsmarknaden, 2004. s. 
51-54. 
49 AD 2007 nr 27. 
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Det är inte bara arbetsgivaren som har förpliktelser enligt anställningsavtalet. 

Arbetstagarens personliga arbetsskyldighet utgör en väsentlig del av den anställdes 

förpliktelser. Arbetsskyldigheten innebär krav på att arbetstagaren skall prestera 

arbete av viss mängd och kvalitet. Några generella principer vad som kan förväntas 

och krävs av en arbetstagare när det kommer till hans eller hennes arbetsprestation 

finns dock inte.50  I äldre rättspraxis har Arbetsdomstolen uttryckt att arbetstagare ska 
51 Dock har senare rättspraxis visat på att det inte 

räcker att prestera efter förmåga. När det kommer till oförmåga att fullgöra 

arbetsuppgifter som inte grundar sig i naturligt åldrande eller sjukdom har 

arbetsdomstolens bedömning varit generös mot arbetsgivaren. 52                                                                                                  

 

I det så kallade Väktarfallet godtogs en uppsägning av en arbetstagare som på grund 

av överdriven noggrannhet inte hann slutföra sin bevakningsrunda.  Arbetsgivaren 

hade meddelat väktaren att han skulle genomföra sina arbetsuppgifter mer skyndsamt 

och på ett mer övergripande sätt, dessa tillsägelser gav dock inga resultat. 

Arbetsdomstolen uttryckte, att även om noggrannhet och skyndsamhet kan komma i 

konflikt så är det upp till arbetsgivaren att bestämma hur arbetet skall utföras. 53  

Även om arbetstagaren bisitter den kompetens som krävs för att utföra sina 

arbetsuppgifter finns det med andra ord krav på arbetstagarens arbetstakt. Detta 

tydliggörs även i ett rättsfall då en bokförare sades upp på grund av bristande 

arbetsprestationer. Arbetstagarens arbetstid bedömdes inte stå i rimlig proportion till 

arbetsuppgifternas omfattning och svårighetsgrad. Företaget hade fortlöpande försökt 

hjälpa och vägleda arbetstagaren för att han skulle komma tillrätta med sin 

underprestation men vidtagna åtgärder gav inga positiva resultat. Uppsägningen 

bedömdes som sakligt grundad, då det inte heller fanns anledning att räkna med att 

förhållandena skulle ändras i någon större utsträckning genom fler åtgärder. 54 

Liknande omständigheter förelåg i ett rättsfall då en optiker blev uppsagd eftersom 

han inte lyckades slipa mer än hälften så många felfria glasögon per dag som sina 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Rönnmar, Mia, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet: om kvalitativ flexibilitet i arbetslivet. 2005 
s. 52-54.  
51 AD 1945 nr 47. 
52 Glavå, Mats & Hansson, Mikael, Arbetsrätt, 2016. s. 445.  
53 AD 1980 nr 10. 
54 AD 1975 nr 68. 
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arbetskamrater. Arbetsdomstolen konstaterade att bristerna inte grundade sig i ovilja 

eller vårdslöshet utan i bristande fallenhet för yrket.55 

 

Även om arbetsgivaren upplever att en anställd underpresterar krävs det att 

arbetsgivaren innan uppsägning genom varningar tydliggör att arbetstagarens 

anställning är i fara så att arbetstagaren får chans att komma tillrätta med sin 

underprestation. Lagstiftarens tanke är att en uppsägning inte ska komma att framstå 

som överraskande eller omotiverad, och därför bör sådana tillsägelser och varningar 

ingå som ett led i arbetsgivarens handläggning av händelser som kan leda till 

uppsägning.56 Arbetsdomstolen har i tidigare rättsfall lagt stor vikt på denna punkt vid 

bedömning huruvida en uppsägning varit sakligt grundad eller ej. I det så kallade 

Inregiafallet ogiltigförklarade arbetsdomstolen en uppsägning på grund av uteblivna 

varningar från arbetsgivaren. Arbetstagaren arbetade som konsult och hade under en 

längre tid haft för få debiterade timmar vilket medförde en direkt ekonomisk förlust 

för bolaget om ett par hundra tusen kronor per år. Arbetsdomstolen ansåg i och för sig 

att konsulten brustit väsentligt i sina arbetsprestationer men eftersom arbetsgivaren 

inte tydliggjort att arbetstagarens anställning var i fara fick inte heller arbetstagaren 

möjlighet att komma tillrätta med sin underprestation. 57  

 

Som i tidigare nämnt rättsfall kan en arbetstagares bristande arbetsprestationer bli en 

stor ekonomisk börda för organisationen i fråga.58 När arbetstagarens prestationer är 

så pass bristfälliga att kostnaderna för den anställde överstiger intäkterna från hans 

eller hennes arbete kan det detta utgöra saklig grund för uppsägning. 59  Sådana 

omständigheter förelåg i AD 1978 nr 13 då en säljares försäljningsresultat var så pass 

undermåliga att bolaget kostnader för arbetstagaren inte stod i proportion till 

intäkterna hans arbete medförde. I AD 1985 nr 58 ogiltigförklarade dock 

arbetsdomstolen en uppsägning då arbetsgivaren åberopat bristfälliga 

försäljningsresultat. Bolaget menade att försäljningsdirektören inte uppnått den i 

anställningsavtalet påstådda försäljningsvolymskravet under det första 

anställningsåret. Att ett sådant avtal kommit tillstånd bestreds dock. Domstolen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 AD 1980 nr 122. 
56 Prop. 1973:129. s. 125. 
57 AD 2002 nr 44. 
58 Ibid!
59 AD 1978 nr 161. 
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bedömde att arbetstagarens prestationer inte kunde anses vara så pass undermåliga att 

saklig grund för uppsägning förelåg.60 

4.1 Bristande kompetens  

 

Att arbetstagare inte besitter de kunskaper som krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna 

hon eller han är anställd för innebär att personen inte heller klarar av 

anställningsavtalets grundkrav. I vissa fall kan dock krävas att arbetsgivaren bistår 

arbetstagaren med kompetensutvecklingsinsatser. I ett rättsfall från 2011 

ogiltigförklarades uppsägningen av en pilot eftersom arbetsdomstolen ansåg att 

arbetsgivaren inte fullgjort sin skyldighet att bistå arbetstagaren med den utbildningen 

som behövdes för att piloten skulle kunna återfå sin ursprungliga yrkeskompetens 

efter föräldraledigheten.61  Det är med andra ord av vikt att arbetsgivaren genom 

aktiva åtgärder försöker hjälpa arbetstagaren komma tillrätta med sin underprestation 

för att saklig grund ska föreligga. I ett rättsfall från 2007 bedömde Arbetsdomstolen 

att en uppsägning av en ingenjör var sakligt grundad. Arbetstagarens 

arbetsprestationer hade väsentligt understigit vad arbetsgivaren hade kunnat förvänta 

sig. Arbetsgivaren hade erbjudit och vidtagit flera omplaceringsåtgärder samt erbjudit 

arbetstagaren olika typer av kompetensutbildningar med syfte att förbättra 

arbetsprestationerna. Utbildningarna fick dock avbrytas eftersom arbetstagarens 

grundläggande yrkeskompetens var otillräckliga. 62 Att allvarliga och varaktiga brister 

arbetstagares yrkeskompetens kan utgöra saklig grund för uppsägning visades även i 

ett äldre rättsfall från Arbetsdomstolen då en rörmontör sades upp för att han ett 

flertal gånger utförde sina arbetsuppgifter bristfälligt.63 

 

 
!
!
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60 AD 1985 nr 58. !
61 AD 2011 nr 20. 
62 AD 2007 nr 95. 
63 AD 1983 nr 150. 
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Det finns inte någon reglering i LAS om att viss uppnådd ålder i och för sig utgör 

saklig grund för uppsägning. I 32 a § LAS regleras att en arbetstagare har rätt att 

kvarstå i anställningen till utgången av den månad då arbetstagaren fyllt 67 år. Dock 

ger lagstiftaren genom 33 § LAS arbetsgivare ett förenklat sätt att avsluta en 

anställning vid denna tidpunkt och arbetstagaren har enligt bestämmelsen inte rätt till 

längre uppsägningstid än en månad och har inte heller företrädesrätt när turordning 

skall bestämmas i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist, permittering 

eller återintagning i arbete. 64 Skulle arbetstagare sägas upp av skäl som hänför sig till 

arbetstagaren personligen måste en prövning göras huruvida saklig grund för 

uppsägning föreligger. Dock uttrycker lagstiftaren att bedömningen påverkas av 

omständigheten att arbetstagaren överskridit den gräns som anses naturlig för 

pension.65  

Något direkt rättsligt skydd på för arbetstagare som brister i sin arbetsprestation på 

grund av ålder finns inte på EU- nivå. 66  När det kommer till ålder och nedsatt 

arbetsförmåga förklaras det dock i förarbetena till LAS att sådana faktorer normalt 

sett inte skall utgöra saklig grund för uppsägning. Lagstiftaren uttrycker att man ska 

förhindra att det uppstår två arbetsmarknader, en för yngre, välutbildad arbetskraft 

och en för äldre och dåligt utbildade. Ålder och bristande arbetsprestation kan dock 

åberopas som grund för uppsägning, men endast i de fall åldern medför en 

stadigvarande nedsättning i arbetsförmågan som är så pass väsentlig att den anställde 

inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Dock är 

arbetsgivaren i första hand skyldig att vidta särskilda åtgärder för att underlätta 

arbetet för arbetstagaren som till exempel särskilda anordningar på arbetsplatsen eller 

förflyttning till ett mindre krävande arbete.67  

Frågan om arbetsgivaren vidtagit tillräckliga åtgärder för att hjälpa arbetstagaren som 

brister i sin arbetsprestation har prövats ibland annat AD 1989 nr 29. I målet 

ogiltigförklarades en uppsägning av en studiecirkelledare då arbetsdomstolen ansåg 

att arbetsgivaren inte hade vidtagit de åtgärder som kunde krävas för att komma 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Prop. 1981/82:71. s.103.  
65 Ibid. s. 105. 
66 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 2011. !
67 Ibid. s 66. 
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tillrätta med arbetstagarens bristande arbetsprestationer.  Med tanke på arbetstagarens 

långa anställningstid, 25 år, och förhållandevis höga ålder, 62 år ställde 

arbetsdomstolen stränga krav på arbetsgivaren. Arbetstagen hade under mer än tjugo 

år i sin anställning skött sina arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt, i början av 

1980-talet försämrades dock arbetstagaren insatser som lärare. Detta kom i uttryck 

genom bristande punktlighet, klagomål från elever på att genomförandet av lektioner 

präglas av oordning, avsaknad av pedagogisk handledning och ett långsamt 

undervisningstempo. Domstolen framhöll dock att det från arbetsgivarsidan inte 

vidtagits några åtgärder av personalvårdande karaktär, inte ens ett ingående samtal 

med arbetstagaren hade genomförts för att undersöka vari lärarens svårigheter 

bottnade. Med denna bakgrund bedömde domstolen att uppsägningen inte var sakligt 

grundad. 68  

Att arbetsgivaren inte undersökt vad som förorsakat arbetstagaren svårigheter och att 

inga personalvårdande åtgärder vidtagits innan uppsägningen kan ses som 

oroväckande. Läraren hade trots framförd kritik utfört sina arbetsuppgifter på ett 

tillfredställande sätt i mer än 20 år. Med tanke på arbetstagarens relativt långa 

anställningstid är det inte obefogat att utgå ifrån att arbetstagaren hunnit samla på sig 

betydande arbetslivserfarenhet i sin yrkesroll. Detta är något som borde vara 

värdefullt och borde ses som en tillgång för arbetsgivaren. Även om arbetsdomstolen 

dömde i arbetstagarens favör kan omständigheterna i fallet ge exempel på hur 

arbetsgivare inte värdesätter äldre arbetstagares i många fall betydande 

arbetslivserfarenhet och utan större eftertanke försöker skilja arbetstagaren från sin 

anställning.    

 

Att en säljares anställning kan vara i fara om försäljningsresultaten understiger 

kostnaderna arbetsgivaren har för arbetstagaren behandlades i tidigare stycke. 69 

Sådana omständigheter förelåg även i ett rättsfall då en 55 årig bilförsäljare sades upp 

från sin anställning på grund av låga försäljningsresultat. Bilförsäljarens prestationer 

hade i takt med stigande ålder kontinuerligt försämrats. Vid uppsägningstillfället 

endast sålde ungefär hälften av vad genomsnittsförsäljaren i bolaget gjorde. 

Arbetsgivaren tillhandahöll arbetstagaren säljutbildning för att komma tillrätta med 
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problemet dock gav utbildningen inga resultat. Domstolen bedömde att det inte var 

sannolikt att arbetstagarens försäljningsprestationer skulle förbättras avsevärt i 

jämförelse med vad andra försäljare i bolaget presterade. Bolaget erbjöd arbetstagaren 

omplacering till en kontorstjänst men erbjudandet avböjdes av arbetstagaren. 

Arbetsdomstolen ansåg med denna bakgrund att saklig grund för uppsägning 

förelegat. 70  

 

I likhet med fallet rörande Ingenjören hade arbetsgivaren försökt hjälpa arbetstagaren 

att komma tillrätta med sina bristfälliga prestationer och erbjudit arbetstagaren 

omplacering, vilket talade för att saklig grund för uppsägning förelåg.71 Att påvisa att 

arbetstagare brister i sin arbetsprestation som arbetar med försäljning kan i jämförelse 

med andra yrken också anses vara lättare eftersom det finns tydliga nyckeltal som kan 

bekräfta arbetsgivarens uppfattning. Samtidigt ges mindre utrymme för personliga 

tolkningar av arbetstagares arbetsprestationer i en tvist om uppsägning. En viktig 

aspekt att belysa är dock att sådana nyckeltal inte tar mjuka värden i beaktning som 

till exempel samarbetsförmåga, hur arbetstagaren i fråga stöttar sina kollegor i sitt 

arbete osv. Dessa mjuka värden är svårare att mäta och riskerar därför inte att 

tillskrivas samma värde i domstolen bedömning.  

 

Att en arbetstagare avböjer arbetsgivarens omplaceringserbjudande betyder dock inte 

nödvändigtvis att saklig grund för uppsägning föreligger. I ett rättsfall från 1976 sades 

en lastbilschaufför upp på grund av att han avböjde ett omplaceringserbjudande. 

Lastbilschauffören fick av arbetsgivaren ett omplaceringserbjudande vilket innebar att 

arbete som flyttbilchaufför. Arbetsgivaren menade att omplaceringen initierades för 

att inte mista en viktig kund. Arbetsgivaren menade att arbetstagaren arbetade 

långsamt och att man hade för avsikt att arbetstagarens arbetsuppgifter skulle utföras 

av en annan medarbetare som hade högre arbetstakt och var mer kompetent. 

Arbetstagaren avböjde dock erbjudandet eftersom arbetsuppgifterna bland annat 

innebar tunga lyft som inte var lämpliga med tanke på arbetstagarens höga ålder och 

dåliga rygg. Efter erbjudande om omplacering hade nekats uppstod diskussion mellan 

parterna som slutade med att arbetsgivaren uppmanade arbetstagaren att söka nytt 

arbete. Det framkom av arbetsdomstolens utredning inte något stöd för att 
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omplaceringserbjudandet varit en order från arbetsgivarens sida och därmed kan inte 

arbetstagaren anses vara skyldig till ordervägran. Saklig grund för uppsägning förelåg 

inte. 72 Arbetsgivaren var av uppfattning att arbetstagaren arbetade långsamt och ville 

därför förse honom med andra arbetsuppgifter. Frågan är dock om de nya tilltänkta 

arbetsuppgifterna hade kunnat utföras på ett tillfredställande sätt med tanke på den 

arbetstagarens ålder och fysiska förutsättningar?   

Enligt rättspraxis från arbetsdomstolen kan det endast vara fråga om uppsägning om 

en arbetstagares arbetsprestationer väsentligt understiger vad arbetsgivaren normalt 

borde kunnat räkna med eller om arbetstagaren orsakar påtagliga olägenheter för 

arbetsgivare.73 För att bedöma huruvida en arbetstagare presterat väsentligt under vad 

som kan förväntas måste bedömningen ske utifrån den enskilda berörda 

arbetstagarens förutsättningar, som till exempel ålder och erfarenhet.74 Arbetsgivare 

har i tidigare rättsfall visat bristande hänsyn för att äldre arbetstagare inte kan 

förväntas prestera likvärdigt med yngre arbetstagare. I AD 2002 nr 32 

ogiltigförklarades en uppsägning av en brandman. Brandmannen var 54 år gammal 

och hade varit anställd i närmare 30 år vid uppsägningstillfället. Uppsägningen från 

arbetsgivarens sida grundade sig i att arbetstagaren inte uppfyllde de krav på fysisk 

förmåga som en brandman måste uppfylla för att få genomföra rök och kem-

dykningar. Undersökningar visade på att arbetstagaren hade högt blodtryck och även 

hade en hjärtsjukdom vilket kunde förklara att han inte klarade testerna. Emellertid 

visar läkarutlåtande att arbetstagarens fysiska prestationsförmåga var att betrakta som 

normal för en person i arbetstagarens ålder. Arbetsdomstolen konstaterade att det var 

fråga om en nedsättning av arbetsförmågan, även om men den bakomliggande 

orsaken var oklar. Eftersom det inte stod klart om brandmannens 

prestationsnedsättning grundade sig i ålder eller sjukdom fanns det enligt domstolens 

mening anledning att göra en likvärdig bedömning av situationen som om det stått 

klart att prestationsförmågan varit nedsatt av sjukdom. Arbetstagaren hade dock inte 

visat sig oförmögen att utföra övriga arbetsuppgifter som till exempel delta i 

utryckningstjänst och arbete som rör förebyggande åtgärder. Med denna bakgrund 
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bedömde arbetsdomstolen att arbetsgivaren inte fullgjort sin skyldighet att utreda 

möjligheterna att bereda arbetstagaren fortsatt anställning.75 

I likhet med Jonas Malmbergs mening visar domen tecken på att arbetsdomstolen inte 

gör någon större skillnad i sin bedömning om nedsättning av arbetsförmågan grundar 

sig i naturligt åldrande eller sjukdom. 76 Att arbetstagarens fysiska prestationsförmåga 

var att betrakta som normal för en person i hans ålder visar att hjärtsjukdomen och det 

höga blodtrycket egentligen inte hade någon större betydelse i frågan, även om dessa 

faktorer i och för sig kan ha påverkat brandmannens prestationsförmåga.                               

Arbetsdomstolen ger i sin bedömning uttryck för inställningen att arbetsgivaren har 

ett särskilt ansvar för anställda med lång anställningstid och som på grund av ålder 

inte längre kan utföra alla arbetsuppgifter. Den bakomliggande tanken till denna 

inställning torde vara att det inte skall ses som godtagbart att arbetet skall planeras på 

ett sådant sätt att anställdas arbetsförmåga enbart tas i anspråk under de mest 

produktiva åren.77 

I likhet med studiecirkelledarfallet78 vidtog inte arbetsgivaren tillräckliga åtgärder för 

att saklig grund för uppsägning skulle föreligga, med särskild tanke på arbetstagarens 

långa anställningstid. Även i detta fall är det inte obefogat att utgå ifrån att 

brandmannen med tanke på sin relativt långa anställningstid måste besuttit betydande 

kunskaper och erfarenheter som arbetsgivaren borde ansett som värdefulla. Att 

brandmannen på grund av fysiska förutsättningar, inte kunde utföra en viss typ av 

arbetsuppgift utesluter inte att arbetstagaren kan utföra andra arbetsuppgifter inom 

anställningsområdet på ett tillfredställande sätt. Även om arbetsdomstolen i både 

studiecirkellärarfallet och fallet rörande brandmannen dömde i arbetstagarnas fördel 

är dessa fall exempel på att arbetsgivare tar beslut om uppsägning utan att grundligt 

utreda möjligheterna för att arbetstagaren skall kunna beredas fortsatt arbete.  

Att arbetsdomstolen ställer stränga krav på arbetsgivare att vidta åtgärder för att 

försöka hjälpa arbetstagare med lång anställningstid och som på grund av ålder brister 

i sin arbetsprestation kan även utläsas AD 1998 nr 57 då en tjänsteman inom 

äldreomsorgen efter 22 års anställning sades upp på grund av dåliga 
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arbetsprestationer. Arbetstagaren vid uppsägningstillfället fysiska besvär, men 

huruvida dessa besvär grundade sig i hög levnadsålder eller i arbetstagaren 

värksjukdom kunde inte klargöras i utredningen. I målet framkom dock att 

arbetstagaren inte hade haft någon sjukfrånvaro under de senaste åren på grund av 

värksjukdomen. Uppsägningen bedömdes inte vara sakligt grundad eftersom 

Arbetsdomstolen ansåg att arbetsgivaren inte vidtagit tillräckliga anpassningsåtgärder 

och inte heller genom omplacering försökt åstadkomma en förbättring av 

arbetstagarens arbetsprestationer. Att kommunen är en av de största arbetsgivarna i 

landet och förfogar över stora resurser talade ytterligare för att uppsägningen skulle 

ogiltigförklaras.79!!

Som tidigare nämnts kan produktivitetsnedsättning bli tydlig vid högre levnadsålder 

då arbetsuppgifterna karakteriseras av problemlösning, inlärning och hög arbetstakt.80  

Förekomsten av sådan produktivitetsnedsättning finns tecken på i ett rättsfall från 

1982 som rörde en uppsägning av en 55 årig truckförare. I och med att det berörda 

bolaget flyttade sin verksamhet till annan ort medförde detta även att arbetstagaren i 

fråga blev omplacerad till ett större mer tekniskt komplicerat lager där arbetstakten 

var högre. Truckföraren hade trots en väsentlig övergångstid inte lyckats anpassa sig 

till de nya förhållandena. Arbetstagarens svårigheter tog sig i uttryck i låg 

produktivitet och bristande förmåga att föra trucken på ett säkert sätt som lett till flera 

olycksfall. Arbetsgivaren hade före uppsägningsbeslutet genomfört en arbetsmätning. 

Arbetstagarens produktivitet ställdes då i jämförelse med en annan truckförare som 

var avsevärt yngre och mer erfaren, med denna bakgrund ansåg Arbetsdomstolen att 

arbetsmätningen genomförts med stora felkällor. Dock förkastades resultaten inte helt 

och gav visst belägg för arbetstagarens låga arbetskapacitet. Domstolen 

sammanfattade uppfattning var att arbetstagarens oförmåga till koncentration vid 

framförandet av truck i lagret utgjort en risk för andra anställdas säkerhet och att 

olyckorna varit av ekonomisk betydelse för företaget. Av utredningen framgår vidare 

att bolaget inte haft möjlighet att omplacera arbetstagaren till andra arbetsuppgifter på 

arbetsplatsen. Sammanfattningsvis bedömdes att saklig grund för uppsägning hade 

förelegat eftersom arbetstagarens arbetsprestationer var anmärkningsvärt låga och 
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varit av den art att de med all sannolikhet inte kunnat avhjälpas genom åtgärder på 

arbetsplatsen.81  

Det finns tydliga indikationer att arbetstagarens förutsättningar att utföra sina 

arbetsuppgifter med ett gott resultat försämrades i och med förflyttningen till det nya 

lagret. Arbetet på det nya lagret innebar en högre arbetstakt och ställde högre krav på 

tekniskt kunnande, vilket inte gynnade arbetstagaren med tanke på hans ålder. Innan 

omplaceringen hade arbetsgivaren inga synpunkter på arbetstagarens 

arbetsprestationer. I rättsfallet framgick att antalet anställda på bolaget vid 

uppsägningstillfället var nio stycken. Med andra ord var bolaget relativt litet, vilket 

såklart missgynnade arbetstagaren eftersom det inte kunde ställas några större krav på 

arbetsgivaren att omplacera arbetstagaren eller i någon större omfattning anpassa 

arbetsuppgifterna.   

I ett omdiskuterat rättsfall från 2014 sades en 50 årig arbetstagare upp på grund av 

bristande arbetsprestationer. Arbetstagaren hade haft anpassade arbetsuppgifter och 

arbetstider men hade trots åtgärderna under flera år presterat avsevärt sämre än 

arbetskollegorna. Arbetstagaren led av sömnapné vilket innebär tillfälliga 

andningsstopp i sömnen. Detta har lett till att arbetstagaren har lidit sömnbrist och 

varit ständigt trött. Arbetstagaren var dock inte medveten om sin diagnos förens 2011. 

Två år senare fick arbetstagaren en så kallad CPAP- maskin av sin läkare för att 

komma tillrätta med sina sömnproblem, dock kände sig arbetstagaren inte motiverad 

att börja använda maskinen då han vid denna tidpunkt redan var uppsagd. 

Arbetsgivaren påtalade att arbetstagaren vid flertalet tillfällen hade somnat på 

arbetsplatsen, dock inte under produktionstiden utan enbart när han varit ledig från 

arbetet för att utföra uppdrag som facklig förtroendeman. Arbetstagaren var dock 

aldrig sjukskriven på grund av sin sömnapné och företaget hade ingen kännedom om 

att arbetstagaren inte var färdigbehandlad. Arbetsdomstolen ansåg 

sammanfattningsvis att bolaget hade vidtagit de åtgärder som rimligtvis kunde krävas 

och att en omplacering av arbetstagaren inte var aktuell. Enligt domstolen fanns det 

inte heller några tecken på att arbetstagarens arbetsprestationer skulle förbättras 

genom ytterligare åtgärder. Arbetsdomstolen påpekar i domen att arbetstagaren enbart 
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hade sagt upp på grund bristande arbetsprestationer och inte på grund av 

arbetstagarens diagnos.82  

En intressant aspekt att lyfta fram i detta rättsfall är att hög levnadsålder och 

sömnapné i hög grad korrelerar, diagnosen är nämligen vanligast förekommande i 50 

-60 års ålder.83  Även om uppsatsen inte berör bristande arbetsprestationer som kan 

härledas till sjukdom finns intressanta aspekter att belysa eftersom det finns tydliga 

indikationer på arbetstagarens sömnapné och höga ålder kan varit en bidragande 

faktorer till arbetstagarens bristande arbetsprestation. Att arbetstagaren brast i sina 

arbetsprestationer är ofrånkomligt, dock är det uppseendeväckande att arbetstagaren 

inte var färdigbehandlad innan uppsägningen kom till stånd. Användningen av den så 

kallade CPAP- maskinen hade möjligen kunnat hjälpa arbetstagaren att komma 

tillrätta med sina bristfälliga prestationer. Bedömningen att inte fanns några tecken på 

att arbetstagarens arbetsprestationer skulle förbättras genom ytterligare åtgärder känns 

därför tvivelaktigt.  Att domstolen inte tog hänsyn till arbetstagarens ålder eller 

sömnapné vid sin bedömning kan ses som överraskande eftersom arbetsdomstolen i 

fallet rörande brandmannen 84  inte såg någon anledning att göra skillnad på om 

arbetstagarens bristande prestationer grundade sig i sjukdom eller naturligt åldrande.85  

5.1 Otillräckliga kvalifikationer vid omplacer ing 

 

Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist kan arbetsgivare i vissa fall vara skyldiga att 

omplacera arbetstagaren till en annan tjänst. Arbetstagaren har dock endast rätt till att 

bli omplacerad till lediga tjänster om arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för 

de nya arbetsuppgifterna. 86 Kravet på tillräckliga kvalifikationer bör inte avse annat 

än att arbetstagaren skall ha de allmänna kvalifikationer som normalt krävs av den 

som söker en sådan anställning som det är fråga om. En viss kortare inlärningsperiod 

får dock accepteras. Det krävs således inte att arbetstagaren fullständigt behärskar de 

nya arbetsuppgifterna från början utan endast att arbetstagaren inom en rimlig tid 

hinner lära sig dem. 87 Äldre arbetstagare kan i sådana situationer missgynnas i 
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85 Anmärkningsvärt att Arbetsdomstolen inte ställde några krav på arbetsgivaren att vidta 
rehabiliteringsåtgärder. Detta faller dock utanför uppsatsens ämnesområde.   
86 22 § LAS.  
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jämförelse med yngre arbetstagare eftersom deras yrkeskompetens kan anses vara 

förlegad.  

 

I ett rättsfall från 2000 sades en 61 årig civilingenjör upp på grund av arbetsbrist. 

Huvudfrågan i domen rörde huruvida civilingenjören hade tillräckliga kvalifikationer 

för de arbetsuppgifter som utfördes av andra hos arbetsgivaren anställda ingenjörer 

med kortare anställningstid. Civilingenjören anställdes för att utföra konsultarbete 

inom kärnkraftsområdet. Antalet uppdrag minskade dock på grund av den vikande 

marknaden för uppdrag inom kärnkraftsområdet vilket medförde att arbetstagaren 

under en avsevärd tid saknade arbetsuppgifter. Även om arbetstagaren hade längre 

anställningstid än tre andra ingenjörer i bolaget, bedömde arbetsdomstolen att 

arbetstagaren inte hade tillräckliga kvalifikationer för att utföra deras arbetsuppgifter. 

Bolaget anförde att arbetstagaren hade en gammal och tekniskt förlegad examen samt 

att han inte har tillräckliga datakunskaper för att utföra de i så fall påtänkta 

arbetsuppgifterna. Med hänsyn till vad som framkommit i utredningen fann 

arbetsdomstolen att arbetstagaren inte kan ansetts haft de allmänna kvalifikationer 

som normalt kunnat krävas för de påtalade arbetsuppgifterna. 88 

5.2 Särskild sysselsättning 

När det kommer till arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga och som på grund av 

denna beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivare skall enligt 23 § LAS få 

företräde till fortsatt arbete oberoende av turordningen, så vidare detta kan ske utan 

allvarliga olägenheter. Bestämmelsen syftar till att särskilt skydda arbetstagare som 

har svårigheter att få anställning på arbetsmarknaden.89 I AD 1986 nr 158 prövade 

arbetsdomstolen frågan huruvida en uppsägning av en arbetstagare som arbetsgivaren 

uppbar lönebidrag för var sakligt grundad. Arbetsgivarsidan menade att uppsägningen 

berott på arbetsbrist medan arbetstagarsidan menade att uppsägningen hänfört sig till 

arbetstagaren personligen. Arbetsgivaren uppbar ett lönebidrag på 90 procent av 

lönekostnaden för den berörda arbetstagaren då han på grund av sin ålder, 51 år, 

ansågs vara svårplacerad på arbetsmarknaden. I fallet framkom att arbetstagaren 

under anställningen i inte obetydlig utsträckning blivit ifrågasatt för sitt arbete. 

Arbetstagaren hade även vid tillfällen fått urklippta platsannonser på sitt skrivbord. 
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Trakasserierna var av sådan art att arbetstagaren fick uppfattningen att arbetsgivaren 

avsåg att få arbetstagaren att avsluta sin anställning. Detta bestred dock 

arbetsgivarparten som menade att uppsägningen grundade sig i arbetsbrist som 

uppstått på grund av att arbetsuppgifter minskat som en följd av bland annat ökad 

datahanteringen och automatisering. Vidare framhöll arbetsgivarparten problematiken 

med att ge arbetstagaren företräde i turordningslistan eftersom han inte hade lika goda 

datakunskaper som arbetstagaren som låg näst i turordningslistan. Arbetsdomstolen 

bedömde att uppsägningen av arbetstagaren företagits av företagsekonomiska skäl 

och att bestämmelsen i 23 § LAS endast avser personer vars arbetsförmåga av någon 

särskild anledning är nedsatt i förhållande till vad som normalt borde kunna 

förväntas. Att arbetstagaren enbart på grund av sin ålder hade svårigheter att behålla 

eller erhålla en anställning var inte anledning nog att få företräde i turordningen.90  

Att arbetsgivaren trots i princip obefintliga lönekostnader valde att säga upp 

arbetstagaren på grund av arbetsbrist kan ses som uppseendeväckande, samtidigt 

pekar mycket i utredningen på att arbetsgivaren redan innan uppsägningen ville bli av 

med arbetstagaren. Dessa två faktorer tillsammans visar indikationer på att det i själva 

verket varit fråga om fingerad arbetsbrist. Arbetsgivaren påpekade även 

problematiken med ge arbetstagaren förtur i turordningslistan eftersom arbetstagaren 

inte hade lika goda datakunskaper som resterande arbetstagare. Även om 

arbetstagarens bristande kompetens inte var den avgörande orsaken bakom 

uppsägning visar arbetsgivarens uttalande exempel på hur äldre arbetstagare på grund 

av bristande tekniska kunskaper kan bli missgynnade i arbetslivet.  
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För att avgöra huruvida saklig grund för uppsägning föreligger när en arbetstagare 

brister i sin arbetsprestation måste en avvägning av flertal faktorer göras i varje 

enskilt fall. Den tillsynes mest avgörande faktorn som kan utläsas av berörd 

rättspraxis är huruvida arbetsgivaren vidtagit tillräckliga åtgärder för att hjälpa 

arbetstagaren att komma tillrätta med sina bristande arbetsprestationer. I flera berörda 

rättsfall har det visat sig att arbetsgivaren inte utrönt samtliga åtgärder som rimligtvis 

kan krävas för att arbetstagaren i fråga skall kunna beredas fortsatt möjlighet till 

arbete. I det så kallade Pilotfall91 bistod arbetsgivaren inte med de utbildningsinsatser 

som rimligen kunde krävas. I fallet rörande studiecirkelledaren92 ogiltigförklarades 

uppsägningen eftersom arbetsgivaren inte visat något intresse i att utreda varför 

arbetstagaren uppvisat bristande arbetsprestationer. Vidare i fallet med 

brandmannen93 ansåg arbetsdomstolen att arbetsgivaren inte fullgjort sin skyldighet 

att utreda möjligheterna att bereda arbetstagaren fortsatt anställning genom anpassade 

arbetsuppgifter. Att som arbetsgivare genom samtal, utbildningar och 

omplaceringsförsök försökt hjälpa arbetstagare komma tillrätta med sina bristande 

arbetsprestationer talar för att saklig grund för uppsägning föreligger vid en 

domstolstvist, detta kan urskiljas i både fallet rörande ingenjören 94  och 

bilförsäljaren 95 . Om det osannolikt att arbetstagarens prestationer inte kommer 

förbättras inom en rimlig framtid trots vidtagna åtgärder är detta ytterligare en faktor 

som talar för att saklig grund för uppsägning föreligger.96 Att göra arbetstagare som 

brister i sin arbetsprestation väl medvetna, genom till exempel varningar, att deras 

anställning är i fara är också av vikt vid bedömningen huruvida saklig grund för 

uppsägning föreligger, detta visas exempel på i det så kallade Inregiafallet.97  

 

Förutom de krav på anpassningsåtgärder som ställs på arbetsgivaren krävs det att 

arbetstagarens prestationer väsentligt understiger den nivå som kan förväntas av 

arbetsgivaren. Arbetstagaren är med andra ord skyldig att utföra sina arbetsuppgifter i 
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en viss takt 98  och arbete av viss kvalité 99 . Att arbetsgivaren kostnader för den 

anställde överstiger intäkterna från dennes arbete talar i de flesta fallen också för att 

saklig grund för uppsägning föreligger.100 Att göra en sådan bedömning kan tämligen 

vara enklare i yrken där arbetstagaren arbetsprestationen kan mätas med konkreta 

nyckeltal. Risken är dock att mjuka värden som är svåra att mäta inte tillskrivs samma 

värde i domstolens bedömning. Organisationen storlek kan vara en ytterligare vare en 

faktor som har betydelse för hur pass stränga krav som kan ställas på arbetsgivaren 

när det kommer till anpassningsåtgärder. Detta uttalas i bland i förarbetena till LAS 

men kan även urskiljas i rättsfallet rörande den 55 åriga Truckföraren.101 Bolaget i 

fråga hade vid uppsägningstillfället bara nio anställda och kunde därav inte kunnat 

anses haft några större möjligheter att omplacera arbetstagaren. Vidare tecken på att 

organisationens storlek kan ha betydelse kan uttydas i fallet rörande tjänstemannen102. 

Arbetsdomstolen påtalade att kommunen förfogade över stora resurser vilket var en 

av anledningarna till att uppsägningen ogiltigförklarades.     

 

Arbetsdomstolen ställer stränga krav på arbetsgivare att vidta åtgärder för att försöka 

hjälpa arbetstagare med lång anställningstid och som på grund av ålder brister i sin 

arbetsprestation. Detta visas exempel på i fallen rörande uppsägningen av 

brandmannen103, studiecirkelledaren104 och tjänstemannen inom äldreomsorgen105. I 

fallet rörande brandmannen106 uttryckte Arbetsdomstolen att någon större skillnad i 

bedömning inte skulle göras om nedsättning av arbetsförmågan grundar sig i naturligt 

åldrande eller sjukdom. Samma ställningstagande tycks göras av Arbetsdomstolen i 

fallet rörande tjänstemannen inom äldreomsorgen. Arbetsdomstolen försiktighet i 

dessa domar är förståelig eftersom det i båda fallen var oklart om nedsättningen 

grundat sig i naturligt åldrande eller sjukdom. Dess två rättsfall visar med andra ord 

exempel på att kravet på saklig grund sätts högre när det är oklart om arbetstagarens 

brister grundat sig i sjukdom eller naturligt åldrande. Även om det är rimligt att anta 

att faktorerna sjukdom och hög levnadsålder kan haft en korrelerande effekt framgår 
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det inte i något av de två rättsfallen att arbetstagarna i fråga varit sjukskrivna på grund 

av sina diagnoser.107    

 

Att arbetsdomstolen var lika försiktig i sitt ställningstagande kunde dock inte utläsas i 

fallet rörande arbetstagaren som led av sömnapné vilket enligt min mening kan ses 

som inkonsekvent. 108  Även om det var obestridligt att arbetstagaren brustit i sin 

arbetsprestation, tog Arbetsdomstolen inte någon hänsyn till arbetstagarens diagnos 

eller ålder trots att det fanns indikationer på att dessa faktorer kan ha påverkat 

arbetstagarens prestationsförmåga negativt. En uppseendeväckande aspekt i fallet var 

att Arbetsdomstolen menade att arbetstagarens med all sannolikhet inte kunde 

förbättras genom fler insatser trots att arbetstagaren inte var färdigbehandlad.         

Som tidigare nämnts tenderar äldre arbetstagare att vara lojala mot sin arbetsgivare 

och inte byta arbetsplats i samma utsträckning som yngre arbetstagare. 109  Detta 

resulterar i sin tur till att äldre arbetstagare också tenderar att besitta längre 

anställningstid än yngre arbetstagare. Detta ger äldre arbetstagare en gynnad ställning 

vid en uppsägningstvist med tanke på turordningsreglerna. Även om det rättsliga 

ramverket i vissa fall gynnar äldre arbetstagares ställning på arbetsmarknaden när det 

kommer till bristande arbetsprestationer finns det andra faktorer i arbetslivet och det 

rättsliga ramverket som kan missgynna den äldre arbetskraften. I fallet rörande 

truckföraren110 fanns tydliga tecken på att flytten till det den nya lagerlokalen inte 

gynnande arbetstagarens förutsättningar att fullgöra en god arbetsprestation.  

 

Vidare i fallet rörande arbetstagaren som beretts särskild sysselsättning 111  hade 

arbetsuppgifterna till följd av bland annat ökad datahantering minskat. Även om 

arbetstagaren sades upp på grund av arbetsbrist, visade utredningen tydliga tecken på 

att arbetsbristuppsägningen varit personligt färgad och riktat sig specifikt mot 

arbetstagaren i fråga. Arbetsgivaren uttryckte i domstolen utredning problematiken 

med att ge arbetstagaren ifråga företräde i turordningslistan med tanke på att 

arbetstagaren inte hade den datakomptens som resterande arbetstagare besatt. 
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Arbetsdomstolen ger arbetsgivare stort utrymme att själva avgöra huruvida arbetsbrist 

föreligger eller inte och gör generellt sett ingen överprövning av de bakomliggande 

skälen.112 Detta faktum kan i sin tur leda till att arbetsgivare i sin tur får visst utrymme 

att kunna rikta uppsägningar på grund av arbetsbrist mot en specifik arbetstagare. 

Sådana uppsägningar missgynnar såklart endast arbetstagare med kortare 

anställningstid eftersom arbetsgivaren fortfarande måste respektera 

turordningsreglerna. 

 

Ytterligare tecken på att den äldre arbetskraftens kunskaper kan bli otillräckliga och 

obsoleta kan urskiljas i rättsfallet rörande den 61 åriga civilingenjören 113  som 

bedömdes inte ha tillräckliga kvalifikationer på grund av bland annat sin tekniskt 

förlegade examen och sina otillräckliga datakunskaper. Med andra ord kan äldres 

förutsättningar att fullgöra en god arbetsprestation minska i samband med att 

arbetsuppgifterna karaktär ändras vilket i sin tur leder till förändrade kompetenskrav. 

För att söka hindra att äldre arbetstagares kunskaper blir förlegade är det av vikt att 

arbetsgivare genom kompetensutvecklingsinsatser ge äldre arbetstagares chans att ta 

del av uppdaterade, aktuella och tidsenlig kunskaper. Dessvärre är det sällan att 

arbetsgivare erbjuder äldre arbetstagare en sådan möjlighet. 114  Att 

Diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder i arbetslivet, som bland annat 

innefattar vidareutbildning, inte gäller för diskrimineringsgrunden ålder kan ses som 

missgynnande för den äldre arbetskraften.115 Detta är ett av flera tecken på hur rätten 

ur en samhällelig kontext kan påverka äldre arbetstagares ställning på 

arbetsmarknaden negativt. 

 

Ytterligare tecken som kan visa indikationer på att arbetsgivare inte försöker få äldre 

att stanna längre i arbetslivet kan bland annat uttydas genom att se på hur antalet 

avgångspensioner ökat de senaste åren. Även om orsaken bakom många 

avgångpensioner kan grunda sig i naturliga avgångar, kan det spekuleras om hur 

många avgångspensioner som erbjudits för att arbetsgivaren vill kringgå 

turordningsreglerna i LAS. Hur pass vanligt förekommande sådana bakomliggande 
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syften är dock ett mörkertal. Viktigt att anmärka är att rättspraxis inte är så särskilt 

omfattande när det kommer till uppsägningar som berör äldre arbetstagare som brustit 

sin arbetsprestation. Fallet rörande flygbolaget116 som sade upp 23 anställda på grund 

av arbetsbrist visar dock tydligt exempel på hur arbetsgivare kan försöka kringgå 

turordningsreglerna i LAS för att bli av med äldre arbetstagare som närmar sig 

pensionsåldern.  

 

Arbetsgivares negativa attityder gentemot äldre arbetstagare kan även komma i 

uttryck genom en uppvisad ovilja att genom aktiva åtgärder försöka bereda äldre 

arbetstagare fortsatt arbete. Arbetsgivare har i flera berörda rättsfall uppvisat en 

benägenhet att utan större eftertänksamhet ta beslut om uppsägning. 117  Att äldre 

arbetstagare inte har förutsättningarna eller inte uppmuntras att arbeta längre upp i 

åldrarna kan innebära samhällsekonomiska risker i framtiden, med tanke på den 

demografiska utvecklingen. Trots att äldre arbetstagare generellt sett inte har samma 

förutsättningar att prestera på samma nivå som yngre arbetstagare, när det kommer till 

vissa arbetsuppgifter, utesluter inte detta att äldre arbetstagare inte kan fullgöra andra 

arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt. Arbetsgivare borde därför på ett medvetet 

sätt utforma arbetet så att den äldre arbetskraften får möjlighet att aktivt ta del i 

arbetslivet i större utsträckning. För att äldre personer skall få ökade möjligheter att 

delta aktiv på arbetsmarknaden skulle förslagsvis bestämmelsen om aktiva åtgärder i 

DL kunna utökas och även gälla diskrimineringsgrunden ålder. Ytterligare en åtgärd 

skulle förslagsvis vara att rätten att kvarstå i anställning till 67 år ålder förlängs.  

6.1 F ramtida forskning  

!
Uppsatsen visar exempel på rättsfall då ett uppsägningsbeslut på ett eller annat sett 

föranletts av brister i arbetstagarens arbetsprestation eller kompetens. Uppsatsen visar 

dock inte hur många anställningar som avslutats genom andra tillvägagångssätt som 

till exempel avgångspension. Att undersöka hur många avgångspensioner som riktat 

sig mot specifika arbetstagare som på grund av sin ålder inte kunnat prestera på den 

nivå arbetsgivaren krävt hade varit intressant att undersöka i fortsatt forskning.  

Ytterligare mörkertal i avslutade anställningar kan antas ligga i uppsägning på grund 

av arbetsbrist. Uppsägningar på grund av arbetsbrist bedöms typiskt sett som sakligt 
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grundade och Arbetsdomstolen gör generellt sett inte gör någon överprövning av 

arbetsgivarens bedömning i dessa fall. 118  Att undersöka hur många 

arbetsbristuppsägningar som riktat sig mot en specifik arbetstagare som enligt 

arbetsgivarens mening brustit i sin arbetsprestation hade vidare kunnat berika 

ämnesområdet.  
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