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Sammanfattning 
 
Denna uppsats är en komparativ studie mellan svensk och norsk 
arbetslagstiftning. Arbetet belyser likheter och skillnader mellan länderna i vad 
som utgör saklig grund för alkoholrelaterade uppsägningar. Vid en överskådlig 
blick mellan ländernas arbetslagstiftning är det mycket som kan förefalla lika då 
den svenska lagen om anställningsskydd ligger som förebild för den norska 
motsvarigheten arbeidsmiljøloven. Vid en närmare studie upptäcker man dock 
skillnader i ländernas rättstillämpning gällande synen på alkoholmissbruk på 
arbetsplatsen. I Sverige görs det en skillnad mellan alkoholmissbruk av 
misskötselkaraktär och alkoholmissbruk av sjukdomskaraktär. När arbetstagaren i 
Sverige får bevisat att dennes alkoholmissbruk är av sjukdomskaraktär får han ett 
förstärkt anställningsskydd. I den norska rättstillämpningen görs det ingen 
skillnad på om alkoholmissbruket beror på en sjukdom eller inte. Det finns inget 
förbud mot att vara alkoholist eller sjuk på arbetsplatsen i Norge. Dessa 
arbetstagare har ett anställningsskydd under sin sjukfrånvaro som sträcker sig i 
tolv månader. Det är dock förbjudet att vara onykter på arbetsplatsen och därmed 
kan det vara saklig grund för uppsägning, även efter en enstaka förseelse.  
 
Slutsatsen av vårt arbete är att den svenska rättstillämpningen vid 
alkoholmissbruk på arbetsplatsen innebär anställningstrygghet och ett 
arbetsgivaransvar för att behålla alkoholmissbrukaren i arbetslivet. Den norska 
rättstillämpningen innebär ett klarare ställningstagande gentemot alkohol i 
arbetslivet, vilket medför att säkerheten på arbetsplatsen och det individuella 
ansvaret ställs i fokus.   
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Förkortningar 
 
 
AD – Arbetsdomstolen 
 
AKAN - Arbeidslivets Komitè mot Alkoholisme og Narkomani 
 
AML – Arbetsmiljölagen 
 
AFL – Lag om allmän försäkring 
 
AFS – Arbetsmiljöverkets författningssamling 
 
APU - Alkoholpolitiska utredningen 
 
ARD – Arbeidsrettens domssamling 
 
LAS – Lagen om anställningsskydd 
 
LO – Landsorganisation i Sverige, Landsorganisajonen i Norge 
 
NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon 
 
NOU- Norges offentlige utredninger 
 
Ot.prp - Odelstingsproposisjoner 
 
PROP – Propositioner 
 
Rt. – Norsk Retstidende 
 
SOU – Statens offentliga utredningar 
 
SAF – Svenska arbetsgivarföreningen  
 
SEKO – Facket för service och kommunikation  
 
St.prp - Stortingsproposisjoner 
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1 Inledning 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Fördelarna med att genomföra komparativa studier är många. Som exempel kan 
nämnas ökad förståelse för det egna rättssystemet, ökad förståelse för andra 
kulturer och en ökad allmänbildning. Från ett svenskt perspektiv är det intressant 
att göra en jämförelse med Norge. Vi har under flera hundra år påverkat varandra 
genom krig och unioner. Våra kulturer står varandra mycket nära och vårt språk är 
snarlikt. Men ändå finns det intressanta skillnader. 
 
Norge har en stark konjunktur och blev inte väsentligt påverkade av den 
ekonomiska kris som träffade Sverige under början av 1990-talet. Norges 
arbetsmarknad ser något annorlunda ut jämfört med Sveriges. De har ofta lägre 
formella kompetenskrav med arbetskraftbrist i flera branscher och en total 
arbetslöshet på 2.5 %.1 Detta gör att flera tusen svenskar varje år åker till Norge 
för att arbeta. Det faktum att så många svenskar befinner sig i Norge för att arbeta 
leder till att en arbetsrättslig jämförelse torde vara intressant.  
 
Den svenska och norska alkoholpolitiken har som princip att begränsa den totala 
alkoholkonsumtionen för att på så sätt begränsa samhällets alkoholrelaterade 
skadeverkningar. Punktbeskattningar och begränsad tillgänglighet till alkoholen 
anses i båda länderna hålla kostnaderna på en sådan nivå att efterfrågan minskar.2   
För Sveriges del förändrades synen på alkoholproblematiken när 1977-års 
proposition om alkoholpolitiken kom. Alkohol på arbetsplatsen sågs tidigare som 
ett disciplinärt problem och behandlades genom varningar och uppsägningar. I 
och med propositionen betonades istället förebyggande åtgärder på arbetsplatsen.3  
 
Lagen om anställningsskydd från 1974 upphävde arbetsgivarens fria 
uppsägningsrätt och möjligheten att avskeda på grund av sjukdom i stort sett 
omöjliggjordes. LAS gjorde även gällande att för att ett anställningsavtal skulle 
kunna brytas förutsattes att saklig grund förelåg.4  Under slutet av 1970-talet kom 
de första prejudicerande domarna från AD som konstaterade att alkoholism var en 
sjukdom och att arbetsgivaren har en långtgående skyldighet att behålla en 
alkoholist som anställd.5

 
I Norge har det redan i 1936 års arbeidervernloven varit lagstadgat att en 
uppsägning skall vara sakligt grundad. Det framkommer i förarbetet till 1976 års 
proposition om arbeidsmiljøloven att innebörden av sakliggrund ska följa den 
sociala utvecklingen i samhället i övrigt.6  Denna lag från 1977 gäller än idag 
dock med vissa förändringar. Lagen är utformad efter den svenska lagen om 

                                                 
1 Uppgift enligt Statistisk Sentralbyrå  http://www.ssb.no/emner/06/arbeid/  
2 Arnberg J, m.fl. Gammal alkoholpolitik möter ny tid s.8 
3 Prop. 1976/77:108 s 30 
4 Bylund m.fl. Anställningsskyddslagen s 12 
5 Lenz W, Vem bryr sig? s 20 
6 Fougner J m fl, Arbeidsmiljøloven – kommentarutgave s 632 
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anställningsskydd från 1974 och uppvisar stora likheter.7 Även den norska 
alkohollagstiftningen visar stora likheter med den svenska motsvarigheten då man 
i propositionen till 1989-års lov om omsetning av alkoholholdig drikk hänvisar till 
den svenska alkoholpolitiken. 
 
Även om likheterna är stora mellan länderna finns det även stora skillnader i 
rättstillämpningen vid alkoholrelaterade uppsägningar. Vilka regler finns det då 
för den svenska respektive norska arbetsgivaren att beakta vid denna typ av 
uppsägningar? 
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Det övergripande syftet med vårt arbete är att göra en komparativ studie av den 
svenska och norska gällande rätten avseende vilka regler arbetsgivaren har att 
iaktta när denne vill säga upp en arbetstagare på grund av alkoholmissbruk.  
De frågeställningar som vi kommer att svara på är: 
 

1. Vad utgör saklig grund vid alkoholrelaterade uppsägningar i svensk 
respektive norsk gällande rätt? 

 
2. Hur påverkas anställningsskyddet i respektive land om en arbetstagares 

alkoholmissbruk diagnosteras som en sjukdom? 
 

3. Vilka slutsatser kan dras vid en jämförelse mellan svensk och norsk 
gällande rätt avseende alkoholrelaterade uppsägningar? 

 
 
1.3 Metod 
 
Vårt arbete bygger på en komparativ studie mellan svensk och norsk 
arbetslagstiftning. Vi har använt oss av en rättsdogmatisk metod då lagtext, 
lagförarbeten, rättsfall och doktrin ligger som grund för studien. Litteraturen har 
sökts i Libris samt i utvald litteraturs referensförteckningar. Studien är en 
materiell mikrojämförelse vilket innebär att vi studerar de olika ländernas 
materiella innehåll inom de enstaka rättsregler som vi nämnt ovan.8  
 
På grund av sakliggrundbegreppets vaga innebörd har vi lagt stor vikt på att fylla 
ut begreppet med rättsfall. Dock uppstår det en svårighet att jämföra praxis mellan 
länderna då helhetsbedömningen i anställningsskyddsmål gör att målen sällan får 
en prejudicerande verkan. Helhetsbedömningen medför att det blir besvärligt att 
se vilken betydelse domstolarna lägger på omständigheterna i det enskilda fallet.9  
 
 
 

                                                 
7 A.a s 558 f 
8 Bogdan M, Komparativ rättskunskap s 56 
9 Källström K, Alkoholpolitik och arbetsrätt s 103 
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1.4 Disposition och avgränsning  
 
Uppsatsen är uppdelad i fyra delar. Den första delen innefattar en kort historisk 
arbetsrättslig beskrivning av Sverige och Norge följt av viss internationell 
lagstiftning och en kortare beskrivning av den skandinaviska modellen.  I den 
andra delen behandlas kravet på saklig grund och andra väsentliga delar som en 
arbetsgivare måste beakta vid uppsägningar på grund av personliga skäl. Den 
tredje delen avhandlar alkoholrelaterade uppsägningar och det förstärkta 
anställningsskydd som inträder vid bevisad sjukdom. I den fjärde och avslutande 
delen görs en analys och en jämförande slutsats mellan de båda länderna. 
 
Studien är avsedd att behandla uppsägningar som är alkoholrelaterade. I detta 
omfattas alkoholrelaterade uppsägningar av misskötselkaraktär och 
sjukdomskaraktär. Vi behandlar inte avskedningar enligt 18 § LAS eller § 15-14 
arbeidsmiljøloven. Anledningar till detta är att i svensk rätt kan AD ändra ett 
avskedningsbeslut från en arbetsgivare till en uppsägning. Detta kan innebära att 
arbetsgivaren kan få betala ett allmänt skadestånd till arbetstagaren. Följden av 
detta blir ofta att många arbetsgivare väljer att säga upp istället för att avskeda då 
de vill slippa eventuella konsekvenser av ett felaktigt beslut.10 Detta gäller inte i 
Norge då avskedningar ofta är den vanligaste sanktionen vid alkoholrelaterad 
misskötsamhet. Vi väljer ändå att konsekvent använda samma begrepp 
(uppsägning) då saklig grund för avsked alltid innebär att det föreligger saklig 
grund för uppsägning.  
 
Arbetstagarorganisationernas roll och arbetsgivarens förhandlingsskyldighet är 
inte heller beaktade i arbetet även om det kan anses som väsentligt. En tillräcklig 
jämförelse inom detta område skulle bli alltför omfattande för vårt arbete.  
 
I fokus står 7 § LAS och § 15-7 arbeidsmiljøloven. Övriga lagar som nämns i 
arbetet är enbart med i sådan grad att de tjänar sitt syfte för vårt område. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Åhnberg L, LAS-handboken s 289  
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2 Arbetsrättslig bakgrund 
 
 
Arbetsrätt är det system av rättsregler som tillämpas inom arbetslivet. Dessa 
rättsregler är indelade mellan civilrättsliga, offentligrättsliga, processrättsliga och 
straffrättsliga regler. Civilrätt avhandlar förhållandet mellan medborgare. Dessa 
medborgare är privata rättssubjekt och kan utgöras av enskilda personer, 
föreningar, företag och ibland även myndigheter då dessa agerar som arbetsgivare. 
Offentligrätt avhandlar den relation som uppstår då stat, landsting eller kommun 
agerar i egenskap av myndighet gentemot en enskild medborgare eller ett företag. 
De processrättsliga reglerna behandlar förfarandet vid domstolen, till exempel hur 
en rättegång skall gå till. De straffrättsliga reglerna avhandlar brott och deras 
påföljder, det vill säga de bestämmelser som medför straff om de överträds.  
Utmärkande för både svensk och norsk arbetsrätt i dagens samhälle är 
arbetsmarknadsorganisationernas och förhandlingarnas stora roll. Enligt Bylund 
brukar man säga att kompromissen ligger till grund för de flesta företeelserna på 
arbetsmarknaden. För att förstå detta uttryck lite bättre så krävs det att man känner 
till den historiska utvecklingen inom arbetsrätten.11

   
   
2.1 Sverige 
 
Den moderna arbetsrätten började ta form vid förra sekelskiftet. I samma takt som 
industrialismen slog igenom i Sverige under 1800-talet ökade arbetarnas intresse 
för det fackliga arbetet. Under 1800-talets andra hälft uppstod en mängd olika 
fackföreningar där den typografiska föreningen anses vara den första då den 
bildades 1846. Landsorganisationen (LO), som idag har över 2 miljoner 
medlemmar i Sverige12, bildades 1898. Bildandet av dessa fackföreningar ledde 
så småningom till att även arbetsgivarna fick ett behov av att organisera sig. Detta 
behov resulterade i svenska arbetsgivarföreningen (SAF), denna förening bildades 
1902.   
 
Fackrörelsens framväxt och ökade inflytande ledde till att arbetsgivarna inte på 
egen hand längre kunde bestämma villkoren för hur arbetet skulle utföras. Var 
inte arbetarna nöjda med villkoren kunde de ta till ett starkt och för arbetsgivaren 
kännbart vapen, strejk. Med hjälp av detta vapen kunde arbetarna få ett 
kollektivavtal till stånd, som på så vis förbättrade villkoren för dem. Första 
gången detta genomfördes av det mer omfattande slaget var 1905 då det så kallade 
verkstadsavtalet kom till. Detta var ett kollektivavtal som fattades för 
verkstadsindustrin mellan Svenska Metallindustriarbetarförbundet och Sveriges 
Verkstadsförening.  
 
1906 kom SAF och LO överens om den så kallade decemberkompromissen. Detta 
var en för framtiden mycket viktig kompromiss där LO erkände arbetsgivarens 
rätt att leda och fördela arbetet samtidigt som SAF erkände arbetarnas 
föreningsrätt. Grundtanken var således från början att arbetsgivaren satt med all 

                                                 
11 Bylund m.fl. Arbetsrätt i praktiken s 13ff 
12 http://www.lo.se 
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makt i företaget. Dennes makt kom efter hand att inskränkas antingen genom 
lagstiftning eller genom bestämmelser i kollektivavtal.  
Utövandet av dessa inskränkningar ledde ofta till meningsskiljaktigheter mellan 
de båda sidorna. Detta medförde att arbetsgivarsidan under 1920-talet krävde en 
instans som kunde lösa dessa tvister. Dessa krav ledde till slut till att 
arbetsdomstolen (AD) inrättades 1928. 
 
1936 kom lagen om förenings- och förhandlingsrätt och det var den första lagen 
som resulterade i en reducering av arbetsgivarens uppsägningsrätt. Lagen innebar 
att arbetarna fick ett skydd mot uppsägningar eller avskedanden som grundade sig 
på föreningsaktivitet.13 1938 slöts Saltsjöbadsavtalet. Detta avtal gäller 
fortfarande till stora delar och det innehåller bland annat bestämmelser om 
förhandlingsordning, samhällsfarliga konflikter och om skyddsarbete i samband 
med arbetskonflikt. Avtalet behandlar även vilka regler som gäller vid 
uppsägningar och permitteringar, bland annat att arbetsgivaren är skyldig att 
uppge skäl för uppsägning.   Det samförstånd och den goda anda som infann sig 
under uppkomsten av detta avtal lever kvar än idag och kallas för 
Saltsjöbadsandan. 1974 kom lagen om anställningsskydd vilket innebar att 
arbetsgivarens fria uppsägningsrätt nu var helt över. Lagens två huvudprinciper är 
att en anställning normalt ska gälla tills vidare samt att en uppsägning skall vara 
sakligt grundad. Lagen omarbetades 1982 men någon ändring i lagen gällande 
saklig grund genomfördes inte. 14

 
 
2.2 Norge 
 
För Norges del så började den arbetsrättsliga grunden att läggas den 27 juni 1892 
då lagen om tillsyn med arbete i fabriker uppkom15. Denna lag säkerställde att 
vissa grupper av arbetstagare fick rättigheter de kunde åtnjuta gentemot sina 
arbetsgivare. Precis som i Sverige så påverkades Norge starkt av industrialismen 
och flertalet fackföreningar bildades även här.  Arbeidernes faglige 
landsorganisasjon bildades 1899 i Norge. De har idag bytt namn till 
Landsorganisasjonen (LO) och har för närvarande ca 830 000 medlemmar16. Som 
motpol till dessa fackförbund bildades Norsk Arbeidsgiverførening (N.A.F) år 
1900. De slogs senare samman med andra förbund och heter idag Næringslivets 
Hovedorganisasjon (NHO)17. Ett av de viktigare avtalen som dessa två 
organisationer har enats om är Hovedavtalen18. Detta avtal kom till för första 
gången 1935 och har kommit att kallats för arbetslivets grundlag i Norge19. Det 
grundläggande samarbetet mellan LO och NHO regleras av Hovedavtalen. I grova 
drag behandlar avtalet medbestämmande och ger de anställda rätt till bland annat 
information, insyn och att ha förtroendevalda. Dessa avtal avhandlar normalt 
fyraårsperioder och det nuvarande gäller för perioden 2006-2009. I sammanhanget 

                                                 
13 Bylund m.fl. Arbetsrätt i praktiken s 13ff 
14 Bylund m.fl. Anställningsskyddslagen s 11 f, Prop. 1973:129 s.118 f 
15 Fougner J m fl, Arbeidsmiljøloven – kommentarutgave s 17 
16http://www.lo.no 
17 http://www.nho.no 
18 Bruun N, Den nordiska modellen s 120 
19 http://www.handelogkontor.no 
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bör nämnas att Norge har en avsevärt lägre facklig anslutning än de övriga 
nordiska länderna.20  
 
1937 trädde lov om arbeidervern i kraft. Denna lag hade särskilt stor betydelse 
inom två sektorer, den innebar att det för första gången blev lagreglerat inom 
områdena semester och skydd mot osaklig uppsägning. Denna lag kunde ge den 
anställde rätt till skadestånd om uppsägningen grundade sig på ”utanförliggande 
omständigheter”. Det vill säga att det saknades saklig grund i företagarens, 
arbetstagarens eller verksamhetens förhållanden.21 Dock så präglades denna tidiga 
lag om saklig grund av kompromisslösningar, men de många rättsakterna vittnar 
ändå om att lagen fick en stor betydelse.22  
 
1957 trädde en ny arbeidervernlov i kraft och denna lag innehöll en rad olika nya 
bestämmelser. Några exempel på områden som berördes är bestämmelser som rör 
organiserat skyddsarbete på arbetsplatsen, uppsägning av sjukanmälda 
arbetstagare och en utveckling av skyddet mot osakliga uppsägningar23. Nu togs 
även begreppet ”utanförliggande omständigheter” bort då det betraktades som 
överflödigt24.   Vid införandet av den nu gällande Arbeidsmiljøloven från 1977 så 
utvidgades saklighetskravet med en omplaceringsskyldighet. Detta innebar att 
arbetsgivaren vid en uppsägningssituation måste undersöka möjligheten att 
omplacera arbetstagaren innan han säger upp honom.25  
 
 
2.3 EES 
 
EES står för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och det är ett avtal mellan 
EU, dess medlemsländer och Norge, Island samt Liechtenstein. Genom EES-
avtalet har dessa tre länder samma regler som EU-länderna när det rör de delar 
som avtalet avhandlar. Den största delen som avtalet behandlar är EU:s så kallade 
inre marknad, det vill säga fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. 
Utöver detta finns ett antal områden som även de behandlas, där det i detta 
sammanhang viktigaste området är sociala frågor. I denna kategori inräknas frågor 
som behandlar arbetsrätt, arbetsmiljö och jämställdhet.26   
 
EES-avtalet resulterar i att Norge blir uppbundna av EU:s regler inom 
arbetslivsområdet i ungefär samma utsträckning som EU:s medlemsstater. 
Arbeidsmiljøloven tar upp och behandlar majoriteten av de direktiv som skall 
genomföras och det finns även en partsammansatt kommitté som behandlar och 
kontrollerar frågor som hör till detta område.27     
 
 

                                                 
20 Bratt C, Arbetsmarknaden i 18 länder s 71 
21 Bruun N, Den nordiska modellen s 147 
22 Fougner J m fl, Arbeidsmiljøloven – kommentarutgave s 21 
23 A.a s 22 
24 Bruun N, Den nordiska modellen s 147 
25 A.a s 148 
26 http://www.eu-upplysningen.se 
27 http://arbetsratt.juridicum.su.se 

9 
 



2.4 Den skandinaviska modellen 
 
Den skandinaviska, eller nordiska, modellen innefattar alla de nordiska länderna 
utom Island och den karaktäriseras av stabilitet och kontinuitet. Innebörden av den 
skandinaviska modellen är att de ekonomisk- politiska modellerna för regleringen 
av arbetsmarknaden i de olika länderna är relativt lika. Därav särskiljer man inte 
ländernas modeller i detta avseende utan man talar då om en gemensam modell, 
den skandinaviska modellen.  
 
Det främsta exemplet av de gemensamma drag som gör att man kan tala om en 
skandinavisk modell är fackföreningsrörelsen. I grova drag har de fyra ländernas 
fackliga verksamhet ett högt deltagande, en hög grad av centralisering och att den 
socialdemokratiska arbetarrörelsen klart dominerar den största 
centralorganisationen gemensamt. I både Sverige och Norge så personifieras detta 
av LO. De fackliga organisationerna är väl samordnade i det statliga 
beslutsfattandet och de är allmänt accepterade inom statsapparaten. Detta 
resulterar i att den nordiska modellen präglas av fasta och stabila 
arbetsmarknadsrelationer samt att det råder en samförståndspolitik.  
 
Det utbredda anställningsskyddet kan även det nämnas som ett exempel på ett 
gemensamt drag som starkt bidrar till att man kan resonera kring en skandinavisk 
modell. Denna modell ger framförallt fackföreningarna en mycket stark ställning i 
anställningsskyddssystemet och det innefattar bland annat att en uppsägning 
måste vara sakligt grundad och en återanställningsplikt. Det finns även vissa 
form- och procedurregler som till exempel skriftlighetskrav, motiveringsplikt och 
förhandlingsplikt. 28    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Bruun N, Den nordiska modellen s 17 f 
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3 Saklig grund – misskötselkaraktär 
 
 
3.1 Sverige 
 
3.1.1 Saklig grund 
 
Det som framgår av lagen är att en uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara 
sakligt grundad. Någon närmare beskrivning finns inte. Anledningen till detta 
finner man i lagens förarbeten från 1973 där det framkommer att behovet av att 
kunna ta hänsyn till särskilda omständigheter i varje enskilt fall talar emot att man 
på förhand gör någon närmare precisering av begreppet. Ytterligare skäl som 
framkommer i lagförarbetet är att det finns en risk att rättsutvecklingen binds upp 
på ett olyckligt sätt om man sätter upp generella gränser och regler och då inte blir 
så flexibel som arbetsmarknaden ofta kräver.29 Vad som i ett enskilt fall kan anses 
som saklig grund behöver inte godtas som sådan grund i ett annat fall. Det är de 
särskilda omständigheterna som avgör. I propositionen framkommer dock en 
indelning i två huvudkategorier som kan utgöra saklig grund: dels omständigheter 
som är av personlig natur, det vill säga förhållanden som rör arbetstagaren 
personligen, och dels omständigheter som rör organisationen till exempel 
arbetsbrist.30 7 § LAS lyder:  
 
”Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad. 
     En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren 
bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. 
     Vid en sådan övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet 
som sägs i 6b § skall övergången i sig inte utgöra saklig grund för att säga upp 
arbetstagaren. Detta förbud skall dock inte hindra uppsägningar som sker av 
ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl där förändringar i arbetsstyrkan ingår. 
     Om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren 
personligen, får den inte 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. 
Arbetsgivaren får dock grunda uppsägningen enbart på omständigheter som han har känt 
till mer än två månader, om tidsöverdraget berott på att han på arbetstagarens begäran 
eller med dennes medgivande dröjt med underrättelsen eller uppsägningen eller om det 
finns synnerliga skäl för att omständigheterna får åberopas.” 
 
I propositionen nämns några skäl när saklig grund kan föreligga vid uppsägning 
på grund av förhållanden som hänför sig till den anställde personligen. Som 
exempel nämns fall där arbetstagaren på olika sätt har misskött sig eller visat 
bristande lämplighet. Arbetstagaren kan ha gjort sig skyldig till ordervägran, 
olovlig frånvaro, olämpligt uppträdande eller visat samarbetssvårigheter. Dock så 
framkommer att i dessa fall så bör inte arbetsgivarens beslut att säga upp en 
arbetstagare grunda sig i vad som har hänt i det enskilda fallet. Arbetsgivaren 
skall istället grunda sin uppsägning i de slutsatser som han kan dra av det 
inträffade. Lagstiftaren fortsätter med att det bör finnas klart dokumenterad 
olämplighet innan saklig grund kan anses uppfyllt. Med detta menas att en 
                                                 
29 Prop. 1973:129 s 120  
30 Prop. 1973:129 s 123 f 
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uppsägning bör inte enbart grundas på ett enskilt falls misskötsamhet om inte 
misskötsamheten är så allvarlig att arbetstagaren kan anses klart olämplig för sitt 
arbete. Vid omständigheter när en arbetstagare gör sig skyldig till ordervägran kan 
arbetstagaren haft skäl för sin ordervägran och bör därför inte utan vidare anses 
utgöra saklig grund. Om det däremot rör sig om en ren ovillighet att rätta sig efter 
arbetsgivarens anvisningar torde saklig grund föreligga. Vidare framkommer att 
vid fall om arbetstagares misskötsamhet skall hänsyn tas till hur länge denne varit 
anställd, tidigare misskötsamhet samt om det inträffade kan bero på något 
tillfälligt och övergående.31

 
En typ av förseelse som bör kunna leda till saklig grund för uppsägning är 
onykterhet i tjänsten. Men även här framkommer att en enstaka händelse inte är 
grund nog för uppsägning utan förutsättning borde vara att förseelsen har 
upprepats. 32

 
Av förklariga skäl är lagtexten magert utformad för att inte binda upp 
rättsutvecklingen. Från flera håll har dock kritik framförts för denna vaga 
formulering då lagen lägger för stort ansvar på de arbetsgivare som tvingas 
överväga en uppsägning av en anställd. Även vid lagändringen 1982 behöll 
lagstiftaren samma formulering med motiveringen att det är de enskilda 
omständigheterna i fallet som avgör om det föreligger saklig grund för 
uppsägning eller inte. En lagtext med en fylligare beskrivning av på förhand 
tänkbara uppsägningsfall skulle behöva en sådan mängd av detaljer att den skulle 
bli av ringa eller inget värde.  Istället måste det vara rättstillämparnas uppgift att 
ge sakliggrundbegreppet mer innehåll.33  
 
För att förstå innebörden av saklig grund måste man läsa praxis från AD där det 
finns ett mycket stort antal domar som rör uppsägningar. Tommy Iseskog hävdar i 
sin bok Uppsägning av personliga skäl att resonemanget om saklig grund 
föreligger på grund av personliga skäl kan delas upp i tre steg. Dessa tre steg, som 
han kallar treenigheten, bildar tillsammans sakliggrundbegreppet och om inte alla 
dessa tre föreligger, kan det rättsligt sett aldrig föreligga saklig grund för 
uppsägning. 34  
 
För det första gäller att det föreligger misskötsel hos en arbetstagare. Med detta 
menas att den anställde missköter någon skyldighet i sitt anställningsavtal, oavsett 
om det är avsiktligt eller ej. Som exempel kan nämnas att den anställde bryter mot 
ordnings- och säkerhetsföreskrifter eller att den inte utför sitt arbete som den ska. 
Det ligger alltid hos arbetsgivaren att bevisa att arbetstagaren har misskött sig 
därav är det viktigt att dokumentera fall av misskötsel.35  
 
För det andra måste det föreligga en medvetenhet hos den anställde att den 
missköter sig och vilka konsekvenser detta kan få. Det måste finnas en rättslig 
medvetenhet att den anställde gör fel och det är upp till arbetsgivaren att klargöra 
att detta felaktiga beteende inte accepteras och vilka konsekvenser överträdelser 

                                                 
31 Prop. 1973:129 s 124 
32 Prop. 1973:129 s 125 
33 Prop. 1981/82:71 s 68f 
34 Iseskog T, Uppsägning av personliga skäl s 97 
35 A.a s 97 ff 
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kan ge. Vidare måste arbetsgivaren konsekvent visa att den inte tolererar 
misskötsel. Bestämmelser kan inte bara gälla vissa anställda utan måste omfatta 
alla.36 Denna medvetenhet nämns även i lagens förarbeten från 1973 där det 
framkommer att:  
 
”När arbetstagaren gör sig skyldig till förseelser i anställningen är det naturligt, 
att arbetsgivaren reagerar genom att påtala försummelsen och eventuellt varnar 
arbetstagaren för att ytterligare förseelser kan leda till uppsägning.”37

 
För det tredje måste den medvetna misskötseln innebära en skada för 
arbetsgivaren. Det vill säga att det inträffade måste vara av betydelse för 
arbetsgivaren. Med skada räknas inte bara in ekonomisk skada utan även fall som 
kan innebära att arbetsmoralen påverkas negativt eller att förtroendet för den 
anställde har gått förlorat. I detta steg skall man även beakta verksamhetens 
förhållanden. En skada på ett mindre företag behöver inte innebära en skada på ett 
större företag.38

 
 
3.1.2 Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet 
 
Det är viktigt att framhålla att det alltid är arbetsgivaren som har bevisbördan. 
Arbetsgivaren måste kunna bevisa att misskötsel har ägt rum, att den anställde var 
medveten om sitt felaktiga beteende och att misskötseln innebar skada för 
företaget. Men även om dessa tre steg är uppfyllda måste arbetsgivaren försöka att 
omplacera arbetstagaren innan han kan säga upp den anställde.39  
 
I förarbetet från 1973 framkommer att uppsägningen bör vara den yttersta åtgärd 
som får sättas in först när alla andra möjligheter att lösa problemet har uttömts. 
Enligt lagstiftaren är denna princip, om att överväga alla andra möjligheter att 
placera arbetstagaren till en annan arbetsuppgift inom verksamheten, så viktig att 
den bör slås fast i lagtexten.40  
 
Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet i fall som rör uppsägning på grund av 
personliga skäl får skiljas mot fall som innebär uppsägning på grund av 
arbetsbrist. I det senare fallet föreligger det alltid en skyldighet att undersöka 
möjligheter till en omplacering medan arbetsgivaren bara har skyldighet i vissa 
fall när det rör personliga skäl. Om man kan anta att misskötseln försvinner med 
hjälp av en omplacering så föreligger det en omplaceringsskyldighet. Detta 
innebär att arbetsgivaren måste se till den grundläggande orsaken till varför den 
anställde missköter sig. Misskötseln kan vara ett yttre tecken på ett annat större 
problem som kan frångås genom en omplacering. Om misskötseln beror på ovilja 
att arbeta, arbetsvägran eller lättja rår arbetstagaren för sin misskötsel och normalt 
råder det då ingen omplaceringsskyldighet för arbetsgivaren. Det är svårt att tro 
att en omplacering till ett annat arbete skulle på något sätt ändra arbetstagarens 
vilja att bryta mot bestämmelser i framtiden. I de fall arbetstagaren inte rår för sin 

                                                 
36 Iseskog T, Uppsägning av personliga skäl s 101 ff 
37 Prop. 1973:129 s 125 
38 Iseskog T, Uppsägning av personliga skäl s 116 ff 
39 Iseskog T, Omplacering s 69 
40 Prop. 1973:129 s 121 
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misskötsel, som till exempel vid vägran att bära skyddsutrustning på grund av 
eksem, skulle arbetsgivaren förmodligen ha en omplaceringsskyldighet då ett 
annat arbete utan skyddsutrustning skulle undanröja misskötseln.41 
Utgångspunkten är att arbetsgivaren alltid har omplaceringsskyldighet. Det är bara 
vid de fall som arbetsgivaren kan bevisa att arbetstagaren själv bär skulden till 
misskötseln som det inte föreligger någon omplaceringsskyldighet.42

 
Enligt förarbetena ska omplaceringsskyldigheten i första hand omfatta 
sysselsättningen på samma arbetsplats eller samma företagsenhet där 
arbetstagaren tidigare var sysselsatt. Kan inte arbetsgivaren omplacera den 
anställde inom ramen för dennes anställning bör arbetsgivaren försöka hitta annan 
anställning inom verksamheten.43 Vidare måste nämnas att även om en 
arbetsgivare har en skyldighet att undersöka möjligheten till att omplacera en 
arbetstagare så innebär inte detta att det föreligger en omplaceringsmöjlighet. För 
det första så gäller omplaceringsskyldigheten inom hela den juridiska personen. 
Det vill säga hela kommunen, landstinget eller bolaget. Är däremot organisationen 
uppdelad i olika typer av verksamheter, och dessa är utformade så att de vore 
enskilda juridiska personer, kan omplaceringen begränsas till just en sådan del. 
Skyldigheten ligger dock inte på koncernnivå eller för en rörelsegren inom 
företaget som ligger på en annan ort. För det andra måste det finnas en ledig plats 
till den omplacerade. Arbetsgivaren är inte skyldig att skapa ett nytt arbete, göra 
sig av med någon annan för att ge plats och omplaceringsrätten gäller bara arbete 
som är ledigt nu eller kommer bli ledigt under uppsägningstiden.44

 
Arbetsgivaren måste alltså inventera hela sin verksamhet efter ett arbete till den 
anställde men för att arbetstagaren ska ha rätt till en omplacering måste 
arbetstagaren vara kompetent för det lediga arbetet, det vill säga att den har 
tillräckliga kvalifikationer. I detta skede har arbetsgivaren en dubbel bevisbörda 
om denne vill säga upp en arbetstagare. Dels måste arbetsgivaren kunna bevisa att 
det aktuella lediga arbetet verkligen har de kompetenskrav som ställs och dels 
måste arbetsgivaren kunna bevisa att arbetstagaren inte är kompetent för arbetet.45

Arbetsgivaren måste också kunna bevisa att ett konkret erbjudande om en 
omplacering har givits till arbetstagaren innan uppsägningen sker. Härvid måste 
det också klart framgå att uppsägning är alternativet om arbetstagaren tackar nej 
till arbetet. Om arbetstagaren avböjer ett sådant erbjudande får arbetsgivarens 
omplaceringsskyldighet anses som uppfylld. Förutom det redan sagda om denna 
bestämmelse ska också nämnas att det finns kompletterande bestämmelser om 
arbetsgivarens omplaceringsskyldighet i de olika kollektivavtal som finns på den 
svenska marknaden.46

 
 
 
 

                                                 
41 Iseskog T, Omplacering s 70 ff 
42 Iseskog T, Missbruk och anställningsskydd s 33 
43 Prop. 1973:129 s 121 
44 Iseskog T, Omplacering s 79 f 
45 Iseskog T, Missbruk och anställningsskydd s 33 ff 
46 Bylund m.fl. Anställningsskyddslagen s 134 ff 
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3.1.3 Tvåmånadersregeln 
 
I 7 § 4 stycket LAS finns ytterligare en regel som man måste beakta vid 
uppsägning på grund av personliga skäl. Den så kallade tvåmånadersregeln 
hindrar arbetsgivaren från att säga upp en arbetstagare på grund av gamla 
förseelser. Regeln utgår från den dag då arbetsgivaren eller någon annan 
företrädare för arbetsgivaren får kännedom om en viss förseelse. Från den dagen 
har arbetsgivaren två månader på sig att lämna underrättelse enligt 30 § till 
arbetstagaren om uppsägning. Efter tidsfristen kan inte arbetsgivaren endast 
åberopa denna förseelse som grund för uppsägning men om arbetstagaren gör sig 
skyldig till en ny förseelse kan även den gamla förseelsen åberopas.47 7 § 4 
stycket LAS lyder: 
 
I lagens ursprungsform från 1974 var tidsfristen en månad men ändrades i 1993 
års lagändring. Som skäl till lagändringen anges att den gamla månadsregeln inte 
var tillräckligt flexibel. Risken med det gamla regelverket var att det inte ledde till 
ett materiellt tillfredsställande resultat då personer som gjort sig skyldiga till 
grova brott mot anställningsavtalet fick behålla sin anställning. Detta i sin tur 
kunde enligt lagstiftaren urholka allmänhetens tilltro det arbetsrättsliga systemet. 
Istället för att helt slopa regeln utökade man istället tidsfristen och med en 
möjlighet till undantag i vissa särskilda fall. Lagstiftaren ansåg att detta alternativ 
gav den bästa balansen då det tog hänsyn till den anställde som inte behövde 
tvingas arbeta i ovisshet under lång tid.48

 
De undantag som nämns i lagen är dels om arbetstagaren går med på att skjuta 
upp underrättelsen eller uppsägningen och dels om synnerliga skäl föreligger. Vid 
det första undantaget menas situationer där parterna har tvingats att hämta in 
kompletterande material eller blivit fördröjda av andra liknande situationer. Om 
arbetsgivaren påstår att arbetstagaren har gått med på detta tillstånd har denne att 
bevisa att så är fallet. Vad gäller det andra undantaget så ska detta användas 
restriktivt för att undvika stötande resultat. Ett exempel när det kan användas är 
när den anställde sägs upp på grund av grov brottslighet.49

 
 
3.1.4 Arbetsdomstolens bedömning 
 
Vid uppsägning på grund av personliga skäl gör AD sin bedömning utifrån de 
förseelser som arbetstagaren har begått. Utöver denna utgångspunkt beaktar även 
AD prognosen om arbetstagarens lämplighet att fortsätta sin anställning. 
Bedömning syftar alltså till att ta ställning till hur den anställde kan tänkas sköta 
sitt arbete i framtiden. Som tidigare har nämnts bör inte arbetsgivarens beslut att 
säga upp en arbetstagare grunda sig på vad som har hänt i det enskilda fallet utan 
istället vilka slutsatser om arbetstagarens lämplighet som arbetsgivaren kan dra av 
det inträffade. Det bör finnas klart dokumenterad olämplighet innan saklig grund 
kan anses uppfyllt. Några omständigheter som ofta har betydelse vid 
Arbetsdomstolens bedömning är följande:50

                                                 
47 Bylund m.fl. Anställningsskyddslagen s 139 
48 Prop. 1993/94:67 s 39 f 
49 Bylund m.fl. Anställningsskyddslagen s 142 
50 A.a s 97 f 
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Arbetsplatsens storlek och dess resurser har ofta betydelse vid bedömningen om 
saklig grund föreligger. Det säger sig själv att ett litet företag har mindre 
möjlighet att omplacera en arbetstagare än ett stort företag. Vid fall där det har 
ansetts befogat att säga upp en anställd vid ett mindre företag har vid liknande fall 
inte ansetts befogat vid större företag. Ett exempel på ett fall där storleken på 
företaget var direkt avgörande för om det förelåg saklig grund för uppsägning 
eller inte är AD 1978:139. Uppsägningen rör två arbetstagare på Torslandaverken, 
som vid denna tidpunkt hade över 7000 anställda. Trots att båda de berörda 
arbetstagarna hade misskött sig en längre tid och att de var i så dåligt skick att de 
inte kunde anförtros de sedvanliga arbetsuppgifterna så fann AD att det inte 
förelåg saklig grund för uppsägning. AD menade att ett av Sveriges största företag 
förfogar över sådana resurser att de bör klara av att hantera problem av denna 
karaktär. 
 
Anställningstidens längd. Ju längre anställningstid en arbetstagare har desto 
starkare anställningsskydd har den. En förseelse som utgör saklig grund för en 
arbetstagare med kort anställningslängd behöver inte göra det med en anställd 
med lång anställningslängd. I AD 1978:22 var en av orsakerna till fallets utgång 
det faktum att den aktuelle arbetstagaren hade en anställning som sträckte sig i 
närmare 30 år inom bolaget. AD menar att detta är av speciell betydelse och att 
arbetstagaren med fog kunde göra anspråk på särskild trygghet i anställningen. 
Detta bidrog starkt till att det inte förelåg saklig grund till uppsägning.    
 
Befattningens beskaffenhet. Det har också betydelse vilken typ av anställning 
arbetstagaren har. Onykterhet hos en busschaufför är till exempel mycket mer 
allvarligt än onykterhet hos en trädgårdsmästare. Arbetsgivaren har också rätt att 
ställa högre krav på personer med särskild förtroendeställning, som till exempel 
chefer och fackliga förtroendemän, då dessa har större frihet och ansvar. Ett 
exempel på där anställningens typ var avgörande för om det förelåg saklig grund 
eller inte är AD 1977:223. Fallet rör en fartygsbefälhavare som vid upprepade 
tillfällen uppträtt berusad i tjänsten ombord. Med hänsyn till befälhavarens 
ansvarsfulla ställning så ansåg AD att han var olämplig för tjänsten samt att saklig 
grund för uppsägning förelåg. AD 1979:67 är en dom som rör en skorstensfejare 
som blivit uppsagd på grund av att han vid ett par tillfällen uppträtt berusad i 
tjänsten. AD poängterar att detta yrke är riskabelt och att ett misstag kan innebära 
allvarliga konsekvenser för både arbetstagaren själv och hans omgivning. Trots 
detta ansåg AD att det inte förelåg saklig grund. Motivet till beslutet var att den 
berörde skorstensfejaren hade varit alkoholist i flera år och han ansågs ha en god 
insikt om sina alkoholproblem då han aldrig hade fejat när han var 
alkoholpåverkad. Med detta exempel vill vi visa att det inte är självklart att 
arbetstagare med ansvarsfulla befattningar kan sägas upp vid problem av denna 
karaktär, det sker återigen en individuell bedömning.        
 
Tidigare misskötsamhet. Som tidigare har nämnts så ska normalt inte 
uppsägningen enbart grunda sig på en isolerad förseelse utan det krävs ofta ett 
upprepat beteende. Särskilt allvarligt är det om arbetstagaren har struntat i tidigare 
varningar.  
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Arbetsgivarens handlande. Av vikt är också att arbetsgivaren ger tydliga 
instruktioner och ingriper mot sådant som inte accepteras samt att denne även tar 
reda på vad som verkligen har hänt. I bedömningen tas även hänsyn till vad 
arbetsgivaren har gjort för att undanröja problemet, till exempel hjälpa 
arbetstagaren med dennes problem. I AD 1982:121 fastslog domstolen att det inte 
förelåg saklig grund för uppsägning. Fallet rörde en arbetstagare som hade 
misskött sig på arbetsplatsen vid flera olika tillfällen och grunden till 
misskötsamheten var alkohol. En av de mest betydande orsakerna som lade 
grunden till AD:s beslut var att de ansåg att arbetsgivaren inte hade vidtagit de 
stödjande åtgärder som kunde krävas.    
 
Personliga förhållanden. Misskötsamhet på arbetsplatsen kan ofta bero på 
arbetstagarens personliga problem. AD har slagit fast, att vid vissa personliga 
problem hos arbetstagare bör arbetsgivaren försöka hjälpa till genom 
personalvårdande åtgärder istället för att ge varningar eller uppsägningar. 
 
Läget på arbetsmarknaden. I vissa fall har AD gett ett argument emot en 
uppsägning då arbetstagaren skulle få svårt att få ett nytt arbete på orten. Detta 
skäl ska ses som en marginell betydelse då det vid en allvarligare händelse helt 
saknar betydelse. 
 
 
3.1.5 Påföljder för arbetsgivaren när uppsägningen inte är sakligt grundad 
 
När en uppsägning inte är sakligt grundad har arbetstagaren två möjligheter. Han 
kan dels yrka att uppsägningen ogiltigförklaras av domstol, dels begära 
ekonomiskt skadestånd för den förlust han drabbats av.51 Ur 8 § 2st LAS 
 
”I uppsägningsbeskedet skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta 
för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller 
yrka skadestånd med anledning av uppsägningen…” 
 
Om arbetstagaren har yrkat på ogiltig uppsägning och domstolen finner att den är 
det, består anställningsavtalet. Arbetsgivaren har dock en möjlighet att ”köpa ut” 
arbetstagaren genom ett särskilt, på förhand bestämt, skadestånd som framgår av 
39 § LAS. Detta särskilda skadestånd relateras till hur lång tid arbetstagaren har 
varit anställd. Förutom att anställningen består kan även ett allmänt skadestånd 
dömas ut till arbetstagaren, vars syfte är att tillse att parterna har respekt för lagen 
och varandras rättigheter.  
 
Om arbetstagaren yrkar ekonomiskt skadestånd istället för ogiltig uppsägning ska 
skadeståndet motsvara den ekonomiska skada som arbetstagaren har lidit. Det 
ekonomiska skadeståndet ska reparera den mätbara skadan och det är 
arbetstagaren som har bevisbördan för denna påstådda skada. Det finns dock ett 
tak för hur högt skadeståndet kan bli som framgår i 38 § LAS. Regeln säger att 
beloppet maximalt kan uppgå till det antal månadslöner som framgår i den 
tidigare nämnda 39 §.52 Även i detta fall kan arbetstagaren ha rätt till allmänt 
skadestånd. 
                                                 
51 A.a s 143 
52 Iseskog T, Uppsägning av personliga skäl s 213 f 
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I detta avseende bör även nämnas att den förlorande parten i ett mål oftast blir 
tilldömt att betala rättegångskostnaderna för båda parterna. Någon mer utförlig 
beskrivning av den svenska arbetsgivarens påföljder kommer inte att behandlas i 
uppsatsen 
 
 
3.2 Norge 
 
3.2.1 Saklig grund 
 
Norge har till skillnad från Sverige sedan gammalt en lagstiftning om 
anställningsskydd.  Redan i 1936 års arbeidervernloven har det varit lagstadgat att 
en uppsägning skall vara sakligt grundad. Domstolarnas tillämpning av 
saklighetskravet visar att det är en icke-statisk rättslig standard som har utvecklats 
sedan arbeidervernloven 1936. Det framkommer i förarbetet till 1976 års 
proposition om arbeidsmiljøloven att innebörden av sakliggrund ska följa den 
sociala utvecklingen i samhället i övrigt.53  Denna lag från 1977 gäller än idag 
dock med vissa förändringar. Lagen är utformad efter den svenska lagen om 
anställningsskydd från 1974 och uppvisar stora likheter.54

 
I juni 2005 fick Norge en ny arbeidsmiljølov och med den en helt ny 
paragrafindelning. Den i ovan nämnda 15-7 § var tidigare känd som 60 § men 
några ändringar i innehållet som berör det här ämnet har inte gjorts i den nya 
upplagan.  

§ 15-7. Vern mot usaklig oppsigelse  

(1) Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, 
arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.  

(2) Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig 
begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby 
arbeidstaker. Ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i driftsinnskrenkning 
eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining mellom virksomhetens behov og 
de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker.  

(3) En oppsigelse som skyldes at arbeidsgiver setter ut eller tar sikte på å sette ut 
virksomhetens drift på oppdrag ved bruk av selvstendige oppdragstakere, er ikke saklig 
med mindre det er nødvendig av hensyn til virksomhetens fortsatte drift.  

(4) Oppsigelse med fratreden før fylte 70 år som alene skyldes at arbeidstaker har nådd 
pensjonsalder etter folketrygdloven, skal ikke anses å være saklig begrunnet. Etter at 
arbeidstaker er fylt 66 år, men ikke senere enn seks måneder før pensjonsalderen inntrer, 
kan arbeidsgiver skriftlig spørre om arbeidstaker ønsker å fratre sin stilling ved nevnte 
pensjonsalder. Forespørselen må besvares skriftlig senest tre måneder før arbeidstaker 
når pensjonsalderen. Dersom det uttrykkelig er gjort oppmerksom på det i forespørselen, 
medfører oversittelse av svarfristen at oppsigelsesvernet etter dette ledd faller bort.  
 

                                                 
53 Fougner J m fl, Arbeidsmiljøloven – kommentarutgave s 632 
54 A.a  s 558 f 
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Lagen ger inte någon närmare beskrivning om vad som utgör saklig grund för 
uppsägning utan är liksom den svenska motsvarigheten beroende av domstolarnas 
praxis för att ge begreppet mer innehåll. 15-7-1 är indelad tre olika kategorier för 
när saklig grund kan föreligga. Virksomhetens, arbeidsgivers och arbeidstakers 
forhold.  
 
Virksomhetens forhold handlar oftast om driftsinskränkningar eller 
rationaliseringar. Dessa förhållanden regleras i 15-7-2 och där framkommer att 
dessa orsaker inte utgör saklig grund om arbetsgivaren kan erbjuda arbetstagaren 
ett annat passande arbete inom verksamheten. Vid bedömningen om saklig grund 
föreligger ska en avvägning göras mellan verksamhetens behov och de påföljder 
detta innebär för arbetstagaren. I förarbetena till andra stycket framkommer att 
syftet med dess tillkomst var att stärka arbetstagarnas ställning då domstolarna vid 
tvister i allt för stor sträckning såg till arbetsgivarnas ekonomiska intressen. 
Arbetsgivarna kan fortfarande använda dessa grunder för att säga upp en 
arbetstagare, dock skall större hänsyn tas till arbetstagaren och dennes familj.55

 
Arbeidsgivers forhold visar egentligen ingen klar skillnad mot virksomhetens 
forhold. Arbeidsgivers forhold ger driftinskränkningar en särskild betydelse i 
mindre företag som drivs av en enskild person eller dennes familj. I dessa fall kan 
till exempel en arbetstagare bli uppsagd på grund av att arbetsgivaren har blivit 
sjuk eller har fått ekonomiska problem. Det finns härmed en tydlig markering att 
man ska ta särskild hänsyn till de mindre företagen. 
 
Med uppsägningar som grundar sig i arbeidstakers forhold innebär att 
arbetstagaren har handlat på ett sätt som strider mot anställningsavtalet. Till 
exempel ordervägran, brott mot tystnadsplikt, olovlig strejk, ogiltig frånvaro, slarv 
och likgiltighet. Det vill säga vad vi i svensk rätt kallar förhållanden som hänför 
sig till den anställde personligen. 56  
 
Det centrala i denna lag är att ingen anställd ska kunna bli uppsagd utan att det 
föreligger saklig grund. Två huvudkategorier som kan utgöra saklig grund är dels 
uppsägningar som beror på arbetstagaren personligen, det vill säga personliga 
skäl, och dels uppsägningar som beror på organisationen som till exempel 
arbetsbrist. Då uppsatsen bara behandlar uppsägningar av personliga skäl så 
kommer inte virksomhets- eller arbeidsgivers forhold behandlas något mer såvida 
det inte tjänar syftet med uppsatsen. 
 
Sakliggrundregeln kräver en avvägning mellan verksamhetens och den anställdes 
behov. En individuell värdering av arbetstagarens situation är också nödvändig.57 
Principen är att ju större belastning uppsägningen innebär för den anställde desto 
starkare bör verksamhetens behov av att säga upp arbetstagaren vara. 
Arbetsgivaren måste göra en välavvägd bedömning för att avgöra om saklig grund 
föreligger i ett fall. Härvid måste hans bedömning grunda sig i relevanta argument 
som talar för att en uppsägning är sakligt grundad. Arbetsgivaren har bevisbördan 
för att de förhållanden som uppsägningen bygger på är korrekta.58 En 
                                                 
55 Soreng mfl. Arbeidsrett s 63 f 
56 Larsen P, Arbeidsmiljøloven s 446 
57 Fougner J m fl, Arbeidsmiljøloven – kommentarutgave s 631 f 
58 A.a s 632 
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grundläggande förutsättning för att en uppsägning av personliga skäl ska kunna 
anses sakligt grundad är att arbetstagaren har handlat i strid mot 
anställningsavtalet. Detta innebär till exempel att arbetstagaren har försummat sitt 
arbete, vägrat att lyda order och så vidare. 59

 
Den norska arbeidsmiljøloven saknar en motsvarighet till den svenska 
tvåmånadersregeln. Istället baseras ofta uppsägningar på förhållanden som är både 
gamla och nya. Det finns ingen gräns för hur gamla förseelser som arbetsgivaren 
får åberopa dock ställs det krav på arbetsgivaren att denne gör en samlad 
helhetsbedömning. Om förseelserna är relevanta för bedömningen så har det inte 
någon betydelse när de ägde rum. I ett praxis från høyesteretten  framgick att 
”...det må være riktig å se de eldre og nyere forhold i sammenheng og gi dem en 
samlet bedømmelse.”.60  
 
 
3.2.2 Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet 
 
Den norska arbeidsmiljøloven anger inte någon omplaceringsskyldighet i 
samband med uppsägningar på grund av personliga skäl. 
Omplaceringsskyldigheten framgår dock av lagen när det gäller uppsägningar som 
beror på verksamheten, till exempel arbetsbrist. Ur AML 15-7-2 
 
”Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig 
begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby 
arbeidstaker.” 
 
Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet framgår som sagt inte i lagen men har 
fastslagits genom rättspraxis. Vid en eventuell rättssak kommer domstolen 
undersöka om arbetsgivaren har försökt finna andra lösningar än uppsägning. 
Genom praxis har arbetsgivaren en skyldighet att bedöma om en omplacering kan 
lösa problemet.61 I Rt. 1962 s. 888 fann domstolen att en uppsägning, av en 57 
årig förman som arbetat i driften i 30 år, var ogiltig. På grund av 
omplaceringsskyldigheten borde arbetsgivaren erbjudit mannen ett annat arbete.  
 
I övrigt gäller samma krav som i Sverige att en arbetstagare måste ha tillräckliga 
kvalifikationer för det nya arbetet. Arbetstagaren har dock rätt till viss inskolning. 
Arbetsgivaren är inte heller skyldig att skapa ett nytt arbete för arbetstagaren.62

 
3.2.3 Domstolens bedömning 
 
I Sverige avgörs anställningsskyddsmål som rör organiserade arbetstagare i AD 
som första och enda instans. Oorganiserade arbetstagare får pröva sin sak i 
Tingsrätten, eventuella överklaganden tas därefter upp i AD. Denna 
instansordning skiljer sig mot Norges där mål av denna karaktär hör till de 
allmänna domstolarnas kompetens och kan således avgöras i tre olika instanser, 
byrett/herredsrett, lagmannsrett och höyesterett. Norges motsvarighet till 

                                                 
59 Larsen P, Arbeidsmiljøloven s 444 ff 
60 Fougner J m fl, Arbeidsmiljøloven – kommentarutgave s 633 
61 http://www.e-handboka.net/Kommune/Tilsetting/ompla.htm 
62 Larsen P, Arbeidsmiljøloven s 448 
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Arbetsdomstolen heter Arbeidsretten och behandlar enbart tvister som rör 
kollektivavtal.63  Den skillnad som uppstår mellan länderna visar sig tydligt om 
man tittar på praxis. I Sverige finns det omfattande praxis från högsta instans 
medan det i Norge bara finns ett fåtal avgöranden. Detta beror på den norska 
instansordningen där de flesta fallen avgörs i byrett/herredsrett eller lagmannsrett, 
vilket resulterar i att avgörandena får ett begränsat prejudikatvärde.64 Till skillnad 
från Sverige tar den norska rättstillämpningen mer hänsyn till om uppsägningen 
kan motiveras med anledning av arbetskamraternas säkerhet.65 Nedan följer andra 
omständigheter som kan ha betydelse för bedömningen om saklig grund 
föreligger.  
 
Varningar. Det har blivit allmänt vedertaget att en arbetstagare varnas innan 
uppsägning, även om detta inte är en förutsättning enligt lagen. Detta är en 
utveckling som har skett i arbetslivet och det kan få betydelse om en uppsägning 
ska anses som saklig eller inte. Om en arbetstagare har fått flera varningar torde 
det bli enklare att säga upp honom. Vid korrekt dokumentation bör det även 
förenkla arbetsgivarens bevisbörda.66 Om arbetsgivaren är tydlig med att beskriva 
vilka konsekvenser brott mot anställningsavtalet kan innebära för de anställda 
minskar betydelsen för varningar och blir därmed inte lika avgörande för 
saklighetsbedömningen.67 I Rt. 1992 s. 1023 ansåg Høyesteretten att de uppsagda 
på förhand visste om vilka konsekvenser deras handlande skulle leda till. Denna 
insikt ansåg rätten kunde likställas med en varning. 
 
Befattningens beskaffenhet. Anställningsskyddet i Norge gäller alla arbetstagare. 
Det spelar egentligen ingen roll om man är överordnad eller underordnad, om det 
är en heltidstjänst eller en deltidstjänst. Praxis visar dock att det ställs högre krav 
på chefer och därmed kan det hävdas att de har ett svagare anställningsskydd.68 I 
Rt. 1982 s. 1704 framkommer att det måste ställas strängare krav på en chef när 
det gäller dennes lojalitet än vad man kan ställa på en underordnad. 
 
Anställningstidens längd. Ju längre anställningstid en anställd har desto starkare 
anställningsskydd har den. En förseelse som innebär saklig grund för en 
arbetstagare med kortare anställningstid behöver inte innebär saklig grund för en 
arbetstagare med längre. I ARD 1980 s. 80 var en anställd berusad i tjänsten men 
domstolen fann att uppsägningen var ogiltig då arbetstagaren hade 35 års prickfri 
tjänst bakom sig. 
 
3.2.4 Påföljder för arbetsgivaren när uppsägningen inte är sakligt grundad 
 
Om rätten finner att uppsägning saknar grund är huvudregeln att uppsägning ska 
förklaras ogiltig om arbetstagaren kräver detta. I särskilda fall kan detta vara en 
olämplig lösning och därför har regeln en säkerhetsventil. Om arbetsgivaren begär 
det kan domstolen besluta att anställningen ska upphöra. Detta förutsatt att de 

                                                 
63 http://www.arbeidsretten.no/ 
64 Källström K, Alkoholpolitik och arbetsrätt s 92 
65 A.a s 103 
66 Larsen P, Arbeidsmiljøloven s 447 f,  
67 Jakhelln H, Oversikt over arbeidsretten s 434 
68 Fougner J m fl, Arbeidsmiljøloven – kommentarutgave s 632 
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finner, att det vore uppenbart orimligt om anställningen fortsatte efter en 
avvägning mellan parternas intressen.69  
 
§ 15-12. Virkninger av usaklig oppsigelse. 

(1) Dersom oppsigelsen er i strid med §§ 15-6 til 15-10, skal retten, etter påstand fra 
arbeidstaker, kjenne oppsigelsen ugyldig. I særlige tilfeller kan retten, etter påstand fra 
arbeidsgiver, bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre dersom den etter avveining av 
partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter.  

(2) Arbeidstaker kan kreve erstatning dersom oppsigelsen er i strid med §§ 15-6 til 15-11. 
Erstatningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til det 
økonomiske tap, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig. 
 
I vissa fall är inte arbetstagaren intresserad av att fortsätta anställningen och kan 
då kräva ogiltighet av uppsägningen, skadestånd eller bägge delarna. Skadeståndet 
bygger på den löneförlust som arbetstagaren har lidit till följd av uppsägningen. 
Förutom detta ekonomiska skadestånd kan även arbetstagaren begära ett 
skadestånd som är av icke-ekonomisk karaktär. Vid utfästningen av detta 
skadestånd läggs vikt vid förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare samt 
omständigheterna i övrigt. Det totala skadeståndet kan därmed överstiga den 
ekonomiska förlust som arbetstagaren har lidit.70

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
69 Larsen P, Arbeidsmiljøloven s 492 
70 A.a s 492f 
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4 Saklig grund – sjukdomskaraktär 
 
 
4.1 Sverige 
 
Den svenska alkoholpolitiken bygger på den så kallade totalkonsumtionsmodellen 
vilket innebär att, genom att hålla nere den totala alkoholkonsumtionen så hålls 
även antalet storkonsumenter och andra alkoholrelaterade problem nere. För att 
lyckas med att hålla nere den totala alkoholkonsumtionen använder man sig utav 
höga priser genom punktbeskattning av alkohol samt en begränsning av 
tillgängligheten genom det statliga monopolet, Systembolaget. Denna 
alkoholpolitik har funnits i stort sett oförändrad i Sverige under flera decennier 
och effektiviteten i denna politik kan därmed ifrågasättas då vi idag dricker mer än 
vad vi gjorde för 100 år sedan. Problemet är att den svenska alkoholpolitiken bara 
har inflytande på en del av alkoholmarknaden. Alkoholmarknaden tillfredsställs 
från två olika håll, dels från den registrerade konsumtionen som till exempel 
Systembolaget och serveringar dels från den växande oregistrerade marknaden 
som till exempel smuggling och hemtillverkning. Prognoser visar att det inte bara 
är konsumtionen och alkoholrelaterade skador som ökar, utan också de 
samhällsekonomiska kostnaderna som förväntas hamna på cirka 160 miljarder/år 
på grund av alkoholen. 71  
 
Arbetsmarknaden utgör en viktig arena för förebyggande arbete och för en 
förändrad attityd gentemot alkohol. Här finns de flesta vuxna människorna, 
åldersgruppen 20-30 år som är de som dricker mest samt här finns även 
föräldrarna till nästa generation. Umgänget på arbetsplatsen och organisationens 
förhållningssätt till alkohol grundar ofta de anställdas värderingar till bruket av 
alkohol, därför ger arbetsplatserna bra möjligheter att arbeta med 
alkoholproblemet.72 I den alkoholpolitiska propositionen från 1977 behandlas 
alkoholfrågans hantering i arbetslivet på följande sätt: 
 
”Missbruk av alkohol i arbetslivet har därför kommit att uppfattas främst som ett 
disciplinärt problem. Beredningsgruppen framhåller att APU och remissinstanserna har 
tagit avstånd från denna snäva inställning och har betonat att förebyggande åtgärder 
måste kompletteras och ersätta varningar och avskedningar. De har vidare ansett att 
åtgärderna främst måste inriktas på arbetsmiljön men även ta sikte på arbetstagarens 
sociala situation i övrigt.”73  
 
Som tidigare har nämnts i uppsatsen måste den anställde vara medveten om sin 
misskötsel för att saklig grund ska föreligga. Vid alkoholrelaterad misskötsel 
medvetengörs denna misskötsel ofta genom en alkoholpolicy. I 
Arbetsmiljöverkets AFS 1994:1 13 § framkommer att arbetsgivaren skall ha 
rutiner för vilka åtgärder som skall vidtas om någon uppträder alkoholpåverkad på 
sin arbetsplats. Arbetsgivaren skall tillsammans med de anställda ta fram en 
handlingsplan för missbruksproblem och hur dessa skall hanteras. Således lagförs 

                                                 
71 Arnberg J, m.fl. Gammal alkoholpolitik möter ny tid s.8, 
http://www.iogt.se/upload/Drogpolitik/Alkoholbomben.pdf s 1 
72 SOU 2005:25 s 234 
73 Prop. 1976/77:108 s 30 
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medvetenheten med en föreskrift. Men vad gäller i de fall då den 
alkoholrelaterade misskötseln har sin grund i en sjukdom – alkoholism? I 
förarbetena framgår att sjukdom i princip inte utgör saklig grund för uppsägning. 
Skälen till detta är att lagstiftaren vill undvika två arbetsmarknader, en för unga 
och välutbildade och en för äldre och handikappade. Istället nämns att den 
begränsningen i prestationsförmågan som sjukdomen innebär bör medföra att 
arbetsgivaren vidtar särskilda åtgärder för att underlätta arbetet för arbetstagaren 
som till exempel förflyttning till ett mindre krävande arbete.74 Mot den 
bakgrunden kan vi konstatera att vi måste i juridisk mening skilja på 
alkoholmissbruk av misskötselkaraktär och alkoholmissbruk av sjukdomskaraktär.  
 
 
4.1.2 Förstärkt anställningsskydd 
 
I resonemanget i fråga om sjukdom måste man först konstatera att misskötsel som 
beror på en sjukdom inte är en medveten misskötsel eftersom det inte är 
misskötsel att vara sjuk och därför kan den anställde inte enbart sägas upp på 
grund av misskötseln. För det andra är det viktigt att belysa att detta förstärkta 
anställningsskydd endast gäller när misskötseln beror på sjukdomen. Det måste 
finnas ett orsakssamband mellan sjukdomen och misskötseln. Vid ett 
uppsägningsförfarande som har sin grund i en sjukdom är det arbetstagaren som 
måste hävda att denne är sjuk och det är arbetstagaren som måste bevisa att denne 
är sjuk samt att misskötseln beror på sjukdomen. Arbetstagaren har därmed en 
tvåfaldig bevisbörda och intill dess att sjukdomen är styrkt med ett läkarintyg får 
misskötseln ses som vilket misskötsel som helst.75 Ett fall som belyser 
arbetstagarens dubbla bevisbörda är AD 1982:24. I detta fall kom AD fram till att 
det inte framgick av läkarintyget att misskötsamheten bottnar i alkoholism. Utöver 
detta hade arbetsgivaren fullgjort sin omplaceringsskyldighet och därmed förelåg 
saklig grund för uppsägning. 
 
Det är dock ingen garanti för arbetstagaren att denne får behålla sitt arbete bara 
för att denne är sjuk. Om sjukdomen medför att den anställde till exempel 
missköter sitt arbete till en sådan grad att prestationen får en oacceptabelt låg 
kvalitet kan saklig grund föreligga. Genom en rad tvister som avgjordes i AD 
under 1980-talet utvecklades en princip som innebar att om den sjuke missköter 
sig så att denne inte längre kan utföra något arbete av någon betydelse, föreligger 
saklig grund för uppsägning. Ett exempel på när AD tydliggör att arbetsgivaren 
kan säga upp en arbetstagare som inte utför arbete av någon betydelse är AD 
1982:133. Fallet rör en radioreporter som vid upprepade tillfällen under flera år 
varit frånvarande från sitt arbete på grund av alkohol. Arbetsgivaren lät reportern 
arbeta som vaktmästare under sex månader i syfte att han lättare skulle kunna 
komma tillrätta med sina problem. När situationen inte utvecklades så som det var 
tänkt sades den berörde arbetstagaren upp.  AD fann att reporterns arbetsinsats 
mycket avsevärt understeg vad en arbetstagare med motsvarande uppgifter 
normalt presterar.  
 
Uttrycket arbete av någon betydelse förekommer även i förarbetet till lagen och 
rent konkret innebär det en avvägning mellan vad arbetstagaren uträttar samt de 
                                                 
74 Prop. 1973:129 s 126 
75 Iseskog T, Uppsägning av personliga skäl s 142 
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problem och kostnader denne för med sig.76 Vidare framkommer det i förarbetet 
att en uppsägning på grund av sjukdom inte bör kunna ske förrän arbetstagaren får 
rätt till sjukbidrag eller förtidspension enligt lagen om allmän försäkring. 
Uppsägning bör heller inte kunna ske så länge arbetstagaren uppbär sjukpenning 
från försäkringskassan.77

 
 
4.1.3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 
 
Innan en uppsägning som grundar sig på en sjukdom kan göras aktuell, måste man 
ta hänsyn till arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Som tidigare nämnts i arbetet 
så framkommer det i förarbetet till LAS att det är angeläget att den som på grund 
av sjukdom lider av begränsad arbetsförmåga ska få stanna kvar i företaget. Syftet 
med detta är att man är rädd att utvecklingen annars skulle gå mot två 
arbetsmarknader, en för unga och friska och en för gamla och sjuka. I stället skall 
alltså arbetsgivaren vidta särskilda åtgärder för att underlätta arbetet för den 
anställde. Exempel på åtgärder kan vara särskilda anordningar som underlättar 
arbetet och omplacering till mindre krävande arbete. 78  Ordet rehabilitering 
nämns inte i dessa sammanhang i förarbetet, varken i propositionen från 1973 
eller 1981/82-års proposition. I dessa förarbeten finns det inga generella 
bestämmelser om arbetsgivarens ansvar för att en arbetstagare får de 
rehabiliteringsinsatser som denne behöver. I AD 1982:99 framgår dock att 
arbetsgivaren skall göra vad som är möjligt för att underlätta för arbetstagaren. 
Före 1991 framgick det i arbetsmiljölagen att detta ansvar låg på 
skyddskommittén på arbetsplatsen och denna skulle verka för att en på lämpligt 
sätt organiserad rehabiliteringsverksamhet bedrevs på arbetsstället. När sedan 
förändringar genomfördes i arbetsmiljölagen samt i lagen om allmän försäkring 
1991, flyttades rehabiliteringsansvaret till arbetsgivaren som skulle klargöra den 
sjuke arbetstagarens rehabiliteringsbehov och se till att rätt riktade 
rehabiliteringsåtgärder vidtas.79  
 
Genom denna rehabiliteringsreform utökades arbetsgivarens skyldighet att 
anpassa arbetet efter de anställdas förutsättningar och även skyldigheten till 
rehabiliteringsinsatser. Reformen innebar inga ändringar i LAS men ändringarna 
påverkade ändå lagen indirekt då det vidgade arbetsgivaransvar påverkade 
arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och även bedömningen på vad som ska 
räknas som saklig grund. 7 § LAS bygger på att en uppsägning är den yttersta 
åtgärd som får sättas in först när alla andra möjligheter att lösa problemet har 
prövats. Enligt reglerna från 1991 är en uppsägning på grund av sjukdom aldrig 
sakligt grundad förrän arbetsgivaren har vidtagit alla de åtgärder han kan för att 
öka de anställdas förutsättningar att fortsätta sitt arbete, det vill säga 
rehabilitering. 80 Det är LAS-reglerna om saklig grund som drar en gräns för hur 
långt rehabiliteringsansvaret sträcker sig.  
 

                                                 
76 Iseskog T, Uppsägning av personliga skäl s 154 f, Iseskog T, Personaljuridik s 204 f 
77 Prop. 1973:129 s 126 
78 Prop. 1973:129 s 126 
79 Prop. 1990/91:141 s 40 
80 Prop. 1990/91:140 s 52 
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Arbetsgivarens rehabiliterings- och arbetsanpassningsansvar framgår av 
arbetsmiljölagen och lagen om allmän försäkring kap 22. Ur arbetsmiljölagen 
framkommer att arbetsgivaren skall ha en på lämpligt sätt organiserad 
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet som kan fullgöra de krav som 
ställs på arbetsgivaren enligt AFL. Denna lag kompletteras med föreskrifter 81om 
arbetsanpassning och rehabilitering från Arbetsmiljöverket. Ur 3 kap. 2a§ 4 st 
AML: 

 
Arbetsgivaren skall vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt sätt 
organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de 
uppgifter som enligt denna lag och enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring 
vilar på honom. 

 
Detta innebär att arbetsgivaren måste formulera mål, ansvarsfördelning och 
rutiner för rehabiliteringen samt årligen följa upp rehabiliteringsarbetet i sin 
verksamhet.82

 
Arbetsmiljölagens regler kompletteras av reglerna om rehabilitering i lagen om 
allmän försäkring. I den nyss ändrade regeln i 22 kap. 3 § AFL försäkring 
framkommer att arbetsgivaren skall klargöra behovet av rehabilitering och att 
åtgärder ska vidtas för en effektiv rehabilitering. Ur 22 kap. 3 § AFL: 
 
Den försäkrades arbetsgivare skall efter samråd med den försäkrade lämna de 
upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att den försäkrades behov av 
rehabilitering snarast skall kunna klarläggas och även i övrigt medverka därtill. 
Arbetsgivaren skall också svara för att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv 
rehabilitering. Bestämmelser om arbetsgivarens skyldigheter avseende arbetsanpassning 
och rehabilitering finns även i arbetsmiljölagen (1977:1160). Lag (2007:298). 
 
Förutom ändringar av vissa ersättningsfrågor i lagen, har arbetsgivarens 
skyldighet att genomföra en rehabiliteringsutredning samt de tidsfrister som gäller 
vid avstämningsmöte och rehabiliteringsplan, avskaffats i juli 2007.  Även 
regeringens förordning om hur en rehabiliteringsutredning ska gå till har upphört 
att gälla (SFS 2003:426). Utredningen som ligger till grund för lagändringen 
konstaterade att det fanns stora brister i det gällande regelsystemet. Endast 10 % 
av de sjukskrivna fick en rehabiliteringsutredning inom föreskriven tid och mindre 
än 1 % fick ett avstämningsmöte eller en rehabiliteringsplan i rätt tid. Utredningen 
fann ett antal förklaringar till varför rehabiliteringsprocessen inte hade fungerat. 
Dessa var: Lagstiftningens krav uppfattas som svåra eller meningslösa att leva 
upp till, bristen på sanktioner, kunskapsbrist hos arbetsgivaren och brister inom 
vården.  
 
Lagstiftaren fann att de dåvarande reglerna inte var ändamålsenliga och medförde 
en onödig och kostsam regelbörda för arbetsgivarna. Då reglerna ändå inte 
uppfyllde sitt syfte togs de bort. Lagändringen innebär en förskjutning av 
rehabiliteringsansvaret till Försäkringskassan som får ansvaret att upprätta en plan 
för rehabiliteringsarbetet. Lagstiftaren anser att arbetsgivarna ofta inte har den 
medicinska informationen eller kompetensen som krävs för att kunna ta ställning 
till vad som ska göras i rehabiliteringsprocessen.  Förslaget bemöttes oftast 
                                                 
81 AFS 1994:1 
82 AFS 1994:1 
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positivt men LO ansåg att de nya reglerna försvagade de anställdas 
anställningsskydd genom att arbetsgivarna inte längre kommer att ha något ansvar 
eller skyldigheter i rehabiliteringen.  
Vilka arbetsrättsliga konsekvenser denna nya lag får är för tidigt för att säga. 
Någon analys på detta har inte genomförts i propositionen men tydligt är att 
arbetsgivarens rehabiliteringsansvar har försvagats. Ämnet i sig är intressant och 
tål vidare studier, men detta perspektiv kommer inte att vidare behandlas i denna 
uppsats.  
 
Även om arbetsgivare inte längre måste göra en rehabiliteringsutredning, så skall 
arbetsgivaren även i fortsättningen lämna de upplysningar till Försäkringskassan 
som behövs för att tillsammans med den sjuke klarlägga behovet av rehabilitering.  
Det kan till exempel handla om upplysningar som rör de arbetsuppgifter som den 
försäkrade har eller att arbetsgivaren medverkar till att klarlägga behovet av 
rehabilitering genom att undersöka möjligheterna till att bereda den försäkrade 
andra arbetsuppgifter. 83  
 
Samtidigt kvarstår arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering 
enligt arbetsmiljölagen. Några ändringar i arbetsmiljölagen om arbetsgivarens 
rehabiliteringsansvar har inte gjorts.  Lagstiftaren tydliggjorde detta genom att i 
lagändringen i 22 kap.3 § AFL göra en hänvisning till arbetsmiljölagen. 
Rehabiliteringsinsatserna faller fortfarande på arbetsgivaren dock får 
Försäkringskassan i uppgift att upprätta en plan för hur det ska gå till. 
Arbetsgivaren har fortfarande det övergripande ansvaret för de anställdas 
rehabilitering och ”skall också svara för att de åtgärder vidtas som behövs för en 
effektiv rehabilitering”. Detta innebär att arbetsgivaren skall vidta åtgärder, som till 
exempel tekniska hjälpmedel, anpassning av arbetsmetoder och arbetsuppgifter 
samt omplacering, som syftar till att få tillbaka den anställde i arbete igen.84 Vad 
gäller omplaceringsskyldigheten, i uppsägningar som grundar sig på sjukdom, så 
är denna större hos arbetsgivaren än vid andra fall. Arbetsgivaren är skyldig att, 
eftersom det har visats sig omöjligt att erbjuda arbetstagaren annat arbete hos sig, 
undersöka möjligheten att ordna en ny anställning inom organisationen.85

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att för att reglerna om saklig grund ska 
kunna bli tillämpliga på en uppsägning som har sin grund i en sjukdom, så krävs 
det: 
 

1. Att arbetsgivaren har fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet genom att ge 
Försäkringskassan de upplysningar som krävs för att den anställdes behov 
av rehabilitering snarast skall kunna klarläggas. Vidare skall arbetsgivaren 
vidta arbetsanpassning eller arbetsplatsanpassningsåtgärder som krävs för 
att underlätta arbetet för den anställde. Exempel på detta är tekniska 
hjälpmedel, anpassning av arbetsmetoder och arbetsuppgifter samt 
omplacering. Vidare krävs det att arbetsgivaren vidtar stödjande åtgärder 
som till exempel arbetsträning och omskolningar som syftar till att få 
tillbaka den anställde i arbete igen. 
 

                                                 
83 Prop. 2006/07:59 s 17 ff 
84 Prop. 1990/91:140 s 45 f 
85 Prop. 1990/91:140 s 52 

27 
 



2. Att arbetsgivaren har fullgjort sin vidgade omplaceringsskyldighet. En 
förutsättning för att en arbetsgivare skall anses skyldig att placera om en 
arbetstagare är, att det kan ske utan att en annan anställd friställs. 

 
Det går inte att svara exakt på vad som krävs för att en arbetsgivare skall anses ha 
fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet. Vad som ska avgöra om en arbetstagare ska 
kunna fortsätta sin anställning, kan bara göras efter en prövning av 
omständigheterna i det enskilda fallet, där såväl arbetstagarens som arbetsgivarens 
förhållanden vägs in. Det säger sig själv att ett företag med större resurser har 
större möjlighet att placera om en arbetstagare eller genomföra 
arbetsanpassningsåtgärder än ett företag med mindre resurser.86 Om arbetsgivaren 
däremot har vidtagit dessa åtgärder och arbetstagaren ändå inte kan utföra sitt 
arbete eller fortsätter att missköta sig, är ofta arbetstagarens förstärkta 
anställningsskydd förbrukat. Detta gäller även om arbetstagaren avböjer att delta i 
rehabiliteringen.87 AD 2001:59, påvisar att det krävs ett deltagande av 
arbetstagaren under rehabiliteringen. Arbetsgivarens försök att rehabilitera 
arbetstagaren ansågs i detta fall vara tillräckliga för att rehabiliteringsskyldigheten 
skulle vara fullgjord. När arbetstagaren i detta fall frånsade sig hjälp ansåg AD att 
arbetsgivaren hade tagit sitt rehabiliteringsansvar och att saklig grund för 
uppsägning således förelåg.  
 
Arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet slutar dock inte vid själva erbjudandet 
om rehabilitering. I AD 1997:145 hade arbetsgivaren skickat den 
alkoholmissbrukande arbetstagaren på rehabilitering. Arbetstagaren återföll 
emellertid i sitt missbruk under tiden hon genomförde sin rehabilitering. Detta 
resulterade i att arbetsgivaren sade upp arbetstagaren. AD fann dock att det ej 
förelåg saklig grund för uppsägning. Till grund för detta beslut låg att 
arbetstagaren hade bett om att få fortsätta sin rehabilitering och att AD inte kunde 
se några övriga aspekter som pekade på att hon var ovillig att fortskrida sin 
rehabilitering. AD ansåg därmed inte att alla möjligheter till rehabilitering var 
uttömda och således förelåg inte saklig grund för uppsägning.   
 
 
4.2 Norge 
 
I Norge regleras den centrala alkoholpolitiska lagstiftningen i lov 1989 om 
omsetning av alkoholholdig drikk. I propositionen till lagen betonas att alkohol är 
laglig som dryck trots vetskapen om dess skadeverkningar. Målet med den norska 
alkoholpolitiken är att minska den totala alkoholförbrukningen hos befolkningen 
och därmed sänka både den totala samhällskostnaden och skadeverkningarna hos 
individen. För att uppnå alkoholpolitikens mål finns det fem åtgärder. 1 Reducera 
tillgängligheten. 2 Begränsa alkoholbruket i vissa sociala situationer. 3 
Efterfrågereducerande åtgärder. 4 Åtgärder för riskgrupper. 5 Förändra 
dryckesmönstren. Norges alkoholpolitik är snarlik den svenska motsvarigheten 
och i lagens förarbeten hänvisas det till både den svenska och finska 
alkoholpolitiken88. Alkoholpolitiken i dessa länder bygger på samma 
grundprinciper och i båda länderna anses arbetsplatserna viktiga för 
                                                 
86 Prop. 1990/91:140 s 52, Englund T, Reglerna kring anställningen s 145 
87 Iseskog T, Att vara anställd s 110 f 
88 Källström K, Alkoholpolitik och arbetsrätt s 23 
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normbildningen kring alkohol och dess dryckesmönster. Dock finns det i Norge 
inga uttalanden där alkoholpolitiken sätts i samband med den arbetsrättsliga 
lagstiftningen. 89

 
 
4.2.1 Arbetsreglementet 
 
De norska domstolarnas behandling av tvister som rör giltigheten av uppsägning 
på grund av alkoholrelaterade skäl präglas enligt Källström av ett traditionellt 
synsätt. Alkohol i arbetslivet ses i Norge som ett medvetet undanhållande samt ett 
allvarligt åsidosättande av ordningen på arbetsplatsen och kan accepteras som 
saklig grund för uppsägning i domstolen, även om det bara har inträffat vid ett 
enstaka tillfälle. När den anställde uppträder berusad på arbetsplatsen i strid mot 
arbetsreglementet anses uppsägning vara den normala sanktionen enligt praxis.90

Arbetsreglementet regleras under § 14-16 till § 14-20 i Arbeidsmiljøloven och är 
obligatorium för arbetsplatser med mer än tio anställda. Reglementet behandlar 
bland annat ordningsregler, löneutbetalningar samt villkor för tillsättningar och 
uppsägningar med mera. Detta kan fastställas och får sin legitimitet på två olika 
sätt, antingen genom förhandlingar med de fackligt förtroendevalda eller genom 
ett myndighetsbeslut. Skulle arbetsreglementet på arbetsplatsen sakna 
bestämmelser som behandlar de alkoholaspekter som diskuterats blir inte 
arbetsgivarens rätt att säga upp lika självklar. Då antas istället att alkohol tolereras 
i viss utsträckning och en uppsägning kan först komma på tal om förseelserna 
upprepas eller om arbetstagaren redan har varnats.91

 
 
§ 14-16. Arbeidsreglement  

(1) Ved industriell virksomhet og ved handels- og kontorvirksomhet, som sysselsetter mer 
enn 10 arbeidstakere, skal det for de arbeidstakere som ikke har en ledende eller 
kontrollerende stilling, være arbeidsreglement. Departementet kan bestemme at 
arbeidsreglement skal utarbeides i andre virksomheter for andre arbeidstakere enn nevnt 
foran. Reglementet skal inneholde de ordensregler som trengs og regler for 
arbeidsordningen. Reglementet må ikke inneholde bestemmelser som er i strid med loven.  

Om alkohol har tolererats på arbetsplatsen tidigare, kan en uppsägning bara 
komma på fråga om arbetstagaren har blivit varnad för det tidigare. Uppsägningen 
ska inte komma som en överraskning för arbetstagaren utan det måste finnas en 
medvetenhet om den felaktiga förseelsen92. Om arbetsgivaren väljer att säga upp 
arbetstagaren efter den enskilda händelsen utan förvarning, frångår arbetsgivaren 
anställningsskyddet vars syfte är att förhindra godtyckliga uppsägningar. I ett fall 
fann rätten att grund för uppsägning inte förelåg trots att det tydligt framgick av 
arbetsplatsreglementet att förtäring av alkohol var förbjudet på arbetsplatsen. 
Rätten ansåg att personen hade allvarligt försummat skyldigheterna mot 
arbetsgivaren men då förtäringen inte hade ägt rum under tjänstetid förelåg inte 
saklig grund. Dock finns det fall där arbetstagare har sagts upp utan tidigare 
varningar. Till exempel kan nämnas då en SAS-anställd lastningsarbetare sades 
                                                 
89 A.a s 28 
90 A.a s 148 f 
91 Källström K, Alkoholpolitik och arbetsrätt s 148 f 
92 Jämför 3.2.3 
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upp då han kom till arbetet berusad. Domstolen fann att uppsägningen var giltig 
då arbetets art var av en sådan karaktär att konsekvenserna av att vara berusad 
kunde innebära fara för omgivningen. Rätten fann att det måste ställas strängare 
krav på nykterhet hos arbetstagare på en flyplats. I detta fall hade även 
arbetsgivaren ingått ett så kallat AKAN-avtal men rätten ansåg att det inte hade 
någon betydelse för avgörandet om saklig grund förelåg.93

 
 
4.2.2 AKAN 
 
AKAN står för Arbeidslivets Komitè mot Alkoholisme og Narkomani och bildades 
1963 efter ett samarbete mellan LO, NHO och staten. Målet med AKAN är att 
förebygga rusmedelsmissbruk i norskt arbetsliv samt hjälpa de som har 
missbruksproblem. Ett AKAN-avtal är frivilligt för arbetsgivaren att ingå och 
skall vara förankrat hos både arbetsgivarna och hos arbetstagarna. Arbetsgivaren 
utarbetar en alkoholpolicy som sedan skall göras till en del av arbetsplatsens 
arbetsreglemente. Syftet är att synliggöra arbetsgivarens förhållning till alkohol på 
arbetsplatsen. För de arbetsgivare som valt att ansluta sig till AKAN-systemet 
ändras nu tillvägagångssättet för uppsägning på grund av alkoholrelaterade 
orsaker. En missbrukare som gjort sig skyldig till en alkoholrelaterad förseelse 
kan istället för uppsägning erbjudas en alternativ anställning. I denna anställning 
ingår en behandlingsförklaring där den anställde åtar sig att genomgå en 
behandling för att bli fri från sitt missbruk. Detta sker i ett samarbete med ett 
AKAN-ombud och företagshälsovården. En AKAN-behandling föranleds oftast 
av två varningar varav den sista är skriftlig. I den första varningen blir den 
anställde informerad om AKAN och dess innebörd. Vid den andra varningen 
ställs kravet att antingen rehabiliteras enligt AKAN eller bli uppsagd. Varningarna 
skall preskriberas efter två år och kan då inte belasta arbetstagaren.94   
 
Det faktum att en arbetsgivare har ingått i ett AKAN-avtal fråntar honom inte 
rätten att säga upp en arbetstagare som missbrukar alkohol på arbetsplatsen. I det 
ovan nämna SAS-fallet sades den anställde upp utan varningar trots gällande 
AKAN-avtal. Detsamma gällde i Rt. 1999 s. 163 där rätten fastslog att 
arbetsgivaren måste själv kunna bedöma om arbetstagaren skall sägas upp utan att 
behöva följa AKAN-avtalets procedur. Den uppsagda brandmannen i fråga hade 
fått tidigare varningar men de var äldre än två år. Rätten ansåg trots åldern på 
varningarna att de var så pass allvarliga att arbetsgivaren inte skulle vara 
förhindrad från att använda sig av dem i sin bedömning.  Dock underströk rätten 
att det bara var vid särskilt allvarliga omständigheter som arbetsgivaren kunde 
frångå AKAN:s riktlinjer.95   
 
 
4.2.3 Anställningsskydd vid sjukdom 

I norska arbeidsmiljøloven finns det, till skillnad från den svenska motsvarigheten 
reglerat vad som gäller vid en uppsägning som grundar sig en sjukdom. Lagen ger 
ett visst skydd åt arbetstagare som av en eller annan anledning har blivit 

                                                 
93 Källström K, Alkoholpolitik och arbetsrätt s 148 ff 
94 NOU 2001:4 s 37 
95 Fougner J m fl, Arbeidsmiljøloven – kommentarutgave s 640 f 
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oförmögna att arbeta. I förarbetena till denna lag framkommer det att syftet med 
lagen var att säkerställa att arbetstagaren, så långt som det var möjligt, skulle 
slippa att sätta igång en arbetsprocess för att behålla jobbet under den period som 
han inte kunde utföra sina arbetsuppgifter.96

 
§ 15-8. Oppsigelsesvern ved sykdom  

(1) Arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke 
eller sykdom kan ikke av denne grunn sies opp de første 12 månedene etter at 
arbeidsuførheten inntrådte.  

(2) Oppsigelse som finner sted innenfor det tidsrom arbeidstaker er vernet mot 
oppsigelse etter denne paragraf, skal anses å ha sin grunn i sykefraværet dersom 
ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.  

(3) Arbeidstaker som påberoper seg oppsigelsesvern etter denne paragraf, må ved 
legeattest eller på annen måte innen rimelig tid gi varsel om grunnen til fraværet. 
Om arbeidsgiver krever det, må det samlede sykefravær godtgjøres ved legeattest.  
 
Den första punkten i § 15-8 reglerar vilka tidsramar som gäller. En arbetstagare 
kan inte bli uppsagd på grund av sjukdom under de första tolv månaderna från det 
att han sjukskrevs. Denna bestämmelse gäller endast då uppsägningen grundar sig 
i arbetstagarens sjukfrånvaro. Då en arbetstagare är delvis borta i korta perioder på 
grund av sjukdom, börjar uppsägelsefristen om vid varje tillfälle. Detta innebär att 
som huvudregel går det inte att summera upp korta sjukfrånvaroperioder. Om en 
uppsägelse ska bli sakligt grundad inom denna frist gäller en så kallad omvänd 
bevisbörda för arbetsgivaren. Detta innebär att arbetsgivaren måste bevisa att 
uppsägelsen grundar sig på andra omständigheter än sjukfrånvaron. Om 
arbetstagaren vill använda sig av uppsägningsskyddet enligt § 15-8 måste 
arbetstagaren inom rimlig tid meddela arbetsgivaren om detta.97 Det vanliga är att 
detta görs via ett läkarintyg. Vad gäller ”inom rimlig tid” så betyder detta att 
sjukfrånvaron ska meddelas så snart det efter förhållandena rimligen kan krävas.98

 
I frågan om alkoholmissbruk av sjukdomskaraktär ger arbetstagaren rätt till skydd 
enligt § 15-8 är det svårt att ge ett enkelt svar. Vi har inte funnit något som 
behandlar ämnet i vare sig doktrin eller praxis.  
Likt den svenska motsvarigheten finns det i Norge en lag om arbetsgivarens 
skyldigheter för arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. § 4-6. Særlig om 
tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. 
 
(1) Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, 
slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at 
arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal 
fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt 
tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått 
attføring e.l. 
 

                                                 
96 Ot.prp. nr. 49 (2004–05) s 231 
97 Ot.prp. nr. 49 (2004–05) s 231 
98 Fougner J m fl, Arbeidsmiljøloven – kommentarutgave s 697 
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I denna lag framgår att arbetsgivaren skall så långt det är möjligt genomföra 
nödvändiga åtgärder för att den sjuke arbetstagaren ska kunna behålla sitt arbete 
eller få ett annat passande arbete. Exempel på lämpliga åtgärder är anpassning av 
arbetet eller arbetstiden, förändrade arbetsuppgifter eller rehabilitering.  
 
Med detta givet återstår det att konstatera om alkoholism är klassat som sjukdom i 
norsk arbetslagstiftning. Som vi tidigare har konstaterat är arbetsreglementet en 
viktig del av den norska arbetsrätten.  Bryter en arbetstagare mot ett 
arbetsreglemente genom att missbruka alkohol på arbetsplatsen är uppsägning 
oftast den vanliga sanktionen. I kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisajons 
arbetsreglemente framgår av kommentarerna till 8 § att alkoholism 
försäkringsmässigt är ansett som en sjukdom. Dock har Kommunenes 
Sentralforbund, efter en hänvändelse till Arbeidstilsynet, fått förklarat att 
missbrukare inte omfattas av bestämmelserna i § 15-8 Oppsigelsesvern ved 
sykdom.99 Vad begreppet missbrukare innebär framgår inte. För att undvika att en 
begreppsförvirring uppstår avser vi inte att behandla innebörden närmare. 
 
Vi kontaktade en AKAN-rådgivare för att få svar på om kronisk alkoholism 
omfattas av reglerna enligt 15-8 Oppsigelsesvern ved sykdom. Vi fick svaret att 
detta var en fråga som de själva var upptagna av och diskuterade. Hon hänvisade 
oss bland annat till norska LO.100 Efter kontakt med Bjørn Erikson som är 
avdelningschef vid norska LO:s arbeidsmiljøavdelning fick vi som svar att det 
inte finns något förbud mot att vara alkoholist på arbetsplatsen men det är dock 
förbjudet att vara onykter och därmed kan det vara saklig grund för uppsägning. 
Han poängterar dock att det finns en enighet mellan LO och NHO101 att målet är 
att inte bli av med missbrukarna utan missbruket i arbetslivet.102 Kontakten med 
Bjørn gav inget konkret svar på frågan om alkoholism som sjukdom ger ett ökat 
anställningsskydd i Norge. Den bild vi får är att alkoholism i sig inte är grund för 
uppsägning utan det är de konsekvenser sjukdomen för med sig som utgör den 
sakliga grunden. Hänsyn verkar inte tas till att sjukdomen förklarar förseelsen. 
Källström skriver i sin bok Alkoholpolitik och arbetsrätt att domstolarna i Norge 
inte beaktar vilket missbruk det är fråga om. Bedömningen påverkas inte om 
missbruket beror på en sjukdom eller att eventuell fortsatt anställning får stor 
betydelse för anpassningen av missbrukaren.103

 
För att sammanfatta de norska reglerna kring uppsägning på grund av 
sjukdomsrelaterat alkoholmissbruk kan konstateras att: 
 

1. Brott mot arbetsreglementet anses som grov förseelse gentemot 
arbetsgivaren och kan utgöra saklig grund för uppsägning. Om 
arbetsreglementet behandlar alkoholmissbruk i tjänsten kan det innebära 
att saklig grund föreligger om en arbetstagare bryter mot detta även om det 
bara gäller en enda förseelse. Om arbetsreglementet inte behandlar 
reglerna kring alkohol antas det att alkohol tolereras på arbetsplatsen i viss 

                                                 
99 http://www.ka.no/index.cgi?menuitem=650 
100 Paul A (Personlig kommunikation 2007-12-20) 
101Norska motsvarigheten till Svenskt Näringsliv 
102 Erikson B (Personlig kommunikation 2007-12-18) 
103 Källström K, Alkoholpolitik och arbetsrätt s 160 
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utsträckning och då krävs det tidigare varningar för att uppsägning ska 
kunna ske. 

2. Om arbetsplatsen är ansluten till ett så kallat AKAN-avtal kan 
arbetsgivaren välja att följa AKAN:s föreskrifter istället för att säga upp 
den anställde. Då sluts ett nytt anställningsavtal mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren där arbetstagaren förbinder sig att genomgå en behandling 
för sitt missbruk.  

3. Om arbetstagarens misskötsel grundar sig i en sjukdom, till exempel 
kronisk alkoholism, tas detta inte i beaktande vid bedömningen om saklig 
grund föreligger eller inte. Arbetstagarens sjukdom ger denne skydd mot 
att bli uppsagd under den tid denne är sjukskriven om uppsägningen 
grundar sig i sjukdomen, dock högst i tolv månader. Skyddet gäller inte 
om arbetstagaren missbrukar alkohol på arbetsplatsen trots att missbruket 
grundar sig i en sjukdom. Arbetstagaren har dock rätt till rehabilitering och 
andra arbetsanpassningsåtgärder. 
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5 Analys och slutsats 
 
Syftet med vår uppsats var att göra en komparativ studie av den svenska och 
norska gällande rätten avseende vilka regler arbetsgivaren har att iaktta när denne 
vill säga upp en arbetstagare på grund av alkoholmissbruk. Vi har under arbetets 
gång stött på många likheter mellan länderna men också några intressanta 
skillnader. Vi vill påpeka att vi inte har gjort någon fullständig studie av alla de 
regler som gäller vid uppsägningar på grund av alkoholmissbruk. Vi har dock 
försökt att ta med de allra viktigaste reglerna och principerna från varje land. I 
analysen kommer vi att sammanfatta gällande rätt från respektive land för att 
sedan avsluta med sammanfattande synpunkter på de skillnader som vi funnit 
mellan länderna. 
 
 
5.1 Sverige  
 
För att en uppsägning på grund av alkoholmissbruk ska kunna anses giltig krävs 
det att saklig grund föreligger. I bedömningen om saklig grund föreligger krävs att 
man gör en åtskillnad mellan alkoholmissbruk av misskötselkaraktär och 
alkoholmissbruk av sjukdomskaraktär.  
Vid uppsägningar som har sin grund i misskötselkaraktär görs en individuell 
intressebedömning där hänsyn tas till om arbetstagaren är medveten om att han 
har misskött sig och om misskötseln har inneburit skada för arbetsgivaren. Om 
inte dessa förutsättningar är uppfyllda kan det rättsligt sätt aldrig bli grund för 
uppsägning. Förutom intressebedömningen gör domstolen även en bedömning av 
omständigheterna i övrigt. Här tar man bland annat hänsyn till hur stor 
arbetsplatsen är och hur stor möjlighet arbetsgivaren har att omplacera den 
anställde.   
 
I lagen framkommer att en uppsägning inte är sakligt grundad om det är skäligt att 
kräva att arbetsgivaren bereder den anställde annat arbete hos sig. Den svenska 
arbetsdomstolen lägger stor vikt vid om arbetsgivaren har genomfört sin 
omplaceringsskyldighet. Om arbetstagaren inte klarar av sitt arbete på grund av 
sitt alkoholmissbruk kan det finnas en chans att han klarar av ett annat arbete 
inom företaget. Dock tar domstolen hänsyn till arbetsgivarens förutsättningar att 
kunna erbjuda ett annat arbete. I AD 1978:22 fastslog arbetsdomstolen att saklig 
grund inte förelåg då företaget förfogar över så stora resurser att de borde kunna 
hantera problem av denna karaktär.  
 
I Sverige är det relativt svårt att säga upp en anställd på grund av dennes 
misskötsel. Förutom att arbetsgivaren är skyldig att undersöka möjligheten till att 
omplacera arbetstagaren skall arbetsgivaren göra arbetstagaren medveten om att 
fortsatt misskötsel kan rendera i en uppsägning. När man ska svara på frågan om 
när saklig grund föreligger vid alkoholrelaterad misskötsamhet blir det inget 
enkelt svar. Man måste alltid se till det enskilda fallet och dess olika 
omständigheter.  
 
Om alkoholmissbruket är av sjukdomskaraktär blir bedömningen om saklig grund 
föreligger en annan. Enligt förarbetena föreligger det ett principiellt förbud mot att 
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säga upp en arbetstagare på grund av dennes misskötsamhet om misskötsamheten 
beror på en sjukdom. Om en arbetstagare lider av kronisk alkoholism ligger det på 
denne att bevisa detta genom ett läkarintyg. Vidare måste även arbetstagaren 
kunna bevisa att sjukdomen förklarar misskötsamheten. Klarar arbetstagaren 
denna bevisbörda får denne ett förstärkt anställningsskydd. Det förstärkta 
anställningsskyddet innebär att arbetsgivaren får ett rehabiliteringsansvar och en 
utvidgad omplaceringsskyldighet.  
 
Rehabiliteringsansvaret innebär att arbetsgivaren är skyldig att ge 
Försäkringskassan de upplysningar som krävs för att kunna kartlägga de 
rehabiliteringsbehov som den anställde behöver och även i övrigt medverka 
därtill. Dessutom skall arbetsgivaren se till att rätt anpassningsåtgärder och andra 
stödjande åtgärder genomförs så att den anställde kan återgå i arbetet.  
 
Den vidgade omplaceringsskyldigheten innebär att arbetsgivaren kan bli skyldig 
att skapa en ny befattning för att ge ett lämpligt arbete åt arbetstagaren. Dock skall 
hänsyn tas till företagets möjligheter att genomföra detta. Arbetsgivaren är inte 
heller skyldig att omplacera någon till en tjänst om denne inte tillför företaget 
något. Den bortre gränsen för arbetsgivarens omplaceringsskyldighet är om 
arbetstagaren kan utföra arbete av någon betydelse.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det svenska anställningsskyddet för 
arbetstagare blir starkare vid sjukdom. Det krävs dock att arbetstagaren kan bevisa 
att denne är sjuk genom ett läkarintyg och att sjukdomen förklarar misskötseln. 
 
 
5.2 Norge 
 
För att en uppsägning, som har sin grund i alkoholmissbruk, ska bli giltig i Norge 
krävs det att uppsägningen är sakligt grundad. Det görs i regel ingen skillnad om 
missbruket har sin grund i en sjukdom eller om missbruket är av ren 
misskötselkaraktär.  
 
Vid bedömningen om saklig grund föreligger vid förhållanden som berör 
arbetstagaren personligen finns det många likheter med det svenska systemet.  
Likt Sverige görs det en individuell intressebedömning där domstolen tar hänsyn 
till de olika omständigheterna i fallet. Hänsyn tas till exempel till 
anställningstidens längd, tidigare förseelser och befattningens beskaffenhet. 
 
Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet är inte lagförd i norsk lagtext i fråga om 
uppsägning som grundar sig i förhållanden som rör arbetstagaren personligen. 
Denna skyldighet har dock fastslagits genom praxis där domstolen undersöker om 
det finns andra lösningar än uppsägning. Detta har resulterat i att arbetsgivaren 
har fått en skyldighet att undersöka om en omplacering kan lösa problemet. 
 
Skillnader uppstår dock när uppsägningen grundar sig i alkoholmissbruk där man 
i Norge intar en klar ståndpunkt till alkoholmissbruk på arbetsplatsen. Till skillnad 
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från i Sverige kan ofta ett enstaka tillfälle av misskötsamhet leda till att den 
anställde sägs upp.104  
 
Vid uppsägning som grundar sig i sjukdom skiljer sig de båda länderna åt då detta 
regleras i Norge via arbeidsmiljøloven. Här ges arbetstagare som av en eller annan 
anledning blivit oförmögna att arbeta ett visst skydd som sträcker sig i tolv 
månader. Skyddet innebär att arbetsgivaren inte kan säga upp arbetstagaren för 
anledningar som grundar sig på arbetstagarens sjukdom. Arbetstagaren är inte helt 
skyddad från uppsägningar under denna period, däremot måste arbetsgivaren 
bevisa att uppsägningen grundar sig på andra omständigheter än sjukfrånvaron. 
Uppsägningsskyddet vid sjukdom kan i Norge anses som strängt i jämförelse med 
Sveriges då det i Norge är tidsbegränsat till tolv månader. I Sverige finns det 
ingen sådan tidbegränsning utan den bortre gränsen ligger vid arbete av någon 
betydelse.  
 
AKAN-avtalet är ett resultat efter ett samarbete mellan LO, NHO och staten och 
dess syfte är att förebygga missbruk i arbetslivet och hjälpa de som har fått 
missbruksproblem. För de arbetsgivare som har anslutit sig till detta avtal innebär 
det att de istället för att säga upp en arbetstagare, som missbrukat alkohol på 
arbetsplatsen, kan erbjuda en alternativ anställning. I denna anställning åtar sig 
arbetstagaren att genomgå en behandling för att bli fri från sitt missbruk. 
 
Arbetsreglementet är en viktig del i det norska arbetslivet och det skall finnas på 
alla arbetsplatser som har mer än tio anställda. Det behandlar bland annat 
ordningsregler, löneutbetalningar och villkor för tillsättningar och uppsägningar 
med mera. Reglementet kan få sin legitimitet genom två sätt, antingen genom 
förhandlingar med de fackligt förtroendevalda eller genom ett myndighetsbeslut. 
Det spelar stor roll vad som framkommer i arbetsreglementet huruvida en 
uppsägning har saklig grund eller inte. Om en arbetstagare bryter mot de regler 
som tas upp i reglementet så anses det vara ett allvarligt åsidosättande gentemot 
arbetsgivaren och kan då utgöra saklig grund för uppsägning. Om däremot inte 
vissa förseelser, som till exempel alkohol i samband med arbetet, tas upp i 
reglementet så anses detta inte utgöra saklig grund. I dessa fall krävs istället 
upprepade förseelser med varningar som följd, för att saklig grund för uppsägning 
skall kunna föreligga.   
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att en arbetstagare i Norge oftare kan bli 
uppsagd redan vid en enstaka förseelse. Vid en jämförelse med svensk rätt 
framstår den norska lagstiftningen som sträng. Skillnaderna kan dock anses som 
mindre vid arbetsplatser som har ett gällande AKAN-avtal då arbetstagaren kan 
erbjudas en ”andra chans” istället för uppsägning. Vid kronisk alkoholism får 
arbetstagaren endast uppsägningsskydd under sin sjukskrivning och det tas ingen 
hänsyn till att dennes alkoholrelaterade förseelser i arbetet grundar sig i en 
sjukdom.  
 
 
 
 

                                                 
104 Källström K, Alkoholpolitik och arbetsrätt s 157 
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5.3 Jämförande slutsatser 
 
Syftet med vår uppsats är att göra en komparativ studie av den svenska och norska 
gällande rätten avseende vilka regler arbetsgivaren har att iaktta när denne vill 
säga upp en arbetstagare på grund av alkoholmissbruk. Vi kommer nu att ge vår 
syn på de mest väsentliga skillnaderna mellan länderna och vad respektive lands 
gällande rätt får för konsekvenser på ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv.  
 
Inget av länderna anger vad som ska utgöra saklig grund i lagtexten. I 
lagförarbetet till den svenska LAS anges att skälen till detta är att inte binda upp 
rättstillämpningen på ett olyckligt sätt. Innebörden av saklig grund i det enskilda 
fallet kan överprövas av domstol i både Sverige och Norge. I domstolens 
bedömning om saklig grund förekommer, ligger de fakta som arbetsgivaren fattar 
sitt beslut på. Detta beslutsunderlag måste kunna kontrolleras och bristfälliga 
grunder resulterar i att uppsägningen ogiltigförklaras.105   
 
I Norge läggs det större fokus på om uppsägningen kan motiveras med hänsyn till 
arbetskamraternas säkerhet vid domstolens intressebedömning. I den svenska 
rättstillämpningen läggs större vikt vid arbetsgivarnas intressen. Hänsyn till 
arbetskamraterna har endast betydelse vid samarbetsproblem. 
 
I Sverige förutsätts det, att arbetsgivaren inför en uppsägning av personliga skäl, 
gör en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. När sedan domstolen 
prövar om arbetsgivarens skäl är tillräckliga för att utgöra saklig grund, görs en 
värdering av denna bedömning. Finns det fler skäl som talar för att den anställde 
behåller sin anställning, än skäl som talar emot, ogiltigförklaras uppsägningen. I 
Norge råder det en mer avtalsrättslig inriktning på bedömningen i domstolen, då 
alla arbetsplatser över tio anställda har ett arbetsreglemente. Resultatet blir att 
domstolen lägger en särskild vikt vid arbetstagarens förmåga att följa de regler 
och krav som ställs på arbetsplatsen. I Norge regleras oftast arbetsplatsens 
ståndpunkt gentemot alkohol i arbetsplatsreglementet. Detta resulterar i att det vid 
frågan om alkoholmissbruk på arbetsplatsen uppstår skillnader i 
rättstillämpningen mellan länderna.  
 
Att dricka alkohol tillsammans är en del av både svensk och norsk kultur och det 
ses ofta som ett uttryck för sammanhållning. Det kan gå så långt att det i vissa fall 
anses ha en gynnsam effekt på arbetsförhållandena och uppmuntras då till och 
med av arbetsgivarna. En undersökning visar att cirka 40 % av den alkohol en 
arbetstagare får i sig under sitt yrkesverksamma liv tas i anknytning till arbetet. Vi 
dricker till julfester, afterwork, konferenser och till och med under 
medarbetarsamtal kan det förekomma alkohol. 106 Ändå anses alkohol vara 
oförenligt med arbete. I Sverige finns det på många företag alkoholpolicys som 
reglerar arbetsplatsens förhållande till alkohol. I Norge används arbetsreglementen 
på motsvarande sätt. Medan Sveriges domstolar mer ser till omständigheter i det 
enskilda fallet vid tvister om uppsägningar som rör alkoholmissbruk så har 
Norges domstolar ett avtalsrättsligt förhållningssätt där de lägger stor vikt vid de 
lokala arbetsreglementena. Vi anser att arbetsreglementet renderar i att Norges 

                                                 
105 Källström K, Alkoholpolitik och arbetsrätt s 101 
106 http://www.arbeidstilsynet.no 
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domstolar till större grad tillåter arbetsgivarna en viss frihet till att anpassa sin 
verksamhet efter de lokala omständigheterna. 
 
Som vi tidigare har nämnt är arbetsplatsen en bra bas för att bekämpa 
alkoholmissbruk i samhället. Flera arbetsplatser har de resurser som krävs för en 
god rehabilitering och uppföljning för att arbetstagaren ska kunna komma tillbaka 
i arbete. Här finns även den sociala gemenskap som missbrukare är beroende av 
för att inte hamna utanför. I Norge finns AKAN-avtalet på de flesta arbetsplatser 
som ger arbetstagare en chans till att bli av med sitt missbruk istället för att bli 
uppsagda. AKAN:s riktlinjer är ofta integrerade i arbetsplatsreglementet. Den ger 
de anställda, som genom alkoholrelaterade förseelser förlorat rätten till sin 
anställning, en särskild anställningsform. De anställda som inte följer AKAN:s 
bestämmelser kan sägas upp. Detta borde ge Sverige, i förhållande till Norge, ett 
starkare anställningsskydd för de anställda som har missbruksproblem. I den 
tidigare nämnda AD 1997:145 så fastställde domstolen att det inte utgjorde saklig 
grund för uppsägning trots att arbetstagaren återföll i missbruk under 
rehabiliteringen. Detta kan jämföras med ett fall i Oslos byrett där rätten fastslog 
att en arbetstagare som inte följer de förpliktelser som ett AKAN-avtal medför 
kan på saklig grund sägas upp. Vi håller med Källström om att en arbetsplats med 
ett AKAN-avtal närmar sig det svenska rättspraxis107, dock anser vi att inträdet i 
AKAN innebär att den norska missbrukaren får en alternativ anställning som 
oftast är svagare. Källström menar att det finns skillnader i tillvägagångssätten 
mellan länderna i fråga om anpassningsåtgärder för anställda med 
missbruksproblem. Det svenska rättssystemet försöker framtvinga dessa åtgärder 
genom att förhindra arbetsgivaren att säga upp missbrukaren. De norska 
arbetsgivarnas åtgärder bygger istället på frivilliga överenskommelser genom 
AKAN-avtal.108 I Norge görs det ingen skillnad i rättstillämpningen om den 
anställdes missbruk grundar sig en sjukdom eller inte. Enstaka fall av 
alkoholmissbruk kan föranleda uppsägning beroende på om arbetsgivaren vill 
rehabilitera arbetstagaren, medan det i Sverige görs en skillnad mellan 
alkoholmissbruk av misskötselkaraktär och alkoholmissbruk av sjukdomskaraktär. 
Vi anser att det finns fördelar och nackdelar med båda systemen i fråga om 
rehabiliteringsåtgärder. I de fall där arbetstagaren har chans att ändra sig, det som 
i svensk rätt kallas alkoholmissbruk av misskötselkaraktär, bör man inte enbart 
fokusera på arbetstagarens rättigheter utan även hans skyldigheter mot 
arbetsgivaren. Rehabiliteringsåtgärder fodrar både tid och resurser från 
arbetsgivaren och att spendera dessa åtgärder på en arbetstagare som inte vill bli 
av med sitt missbruk anser vi är orimligt. 
 
Det faktum att Norge inte gör skillnad i sin rättstillämpning om arbetstagarens 
missbruk beror på en sjukdom eller inte, måste leda till att anställningstryggheten 
för alkoholister inte är lika hög som i Sverige. Dock tror vi att det även i Sverige 
finns en risk att alkoholister inte får det anställningsskydd och den behandling de 
behöver. Det är en sak att få sin sjukdom bevisad av läkare men vi tror att det är 
svårare för arbetstagaren att erkänna sitt missbruk för sig själv och andra. Därav 
tror vi att många blir uppsagda på grund av sin misskötsamhet, vilket leder till att 
de inte får den vård de behöver. Med bevisad alkoholism från arbetstagarens sida 
åtnjuter den anställde rätt till rehabiliteringsåtgärder samt en utvidgad 
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omplaceringsrättighet i Sverige. Vi tycker att detta alternativ, att låta 
arbetsmarknaden i större utsträckning ta ansvar för att bekämpa missbruket i 
samhället, är bättre än att låta stat och kommun ta hand om allt, vilket skulle bli 
fallet om det gick att säga upp alkoholmissbrukare på mer godtyckliga grunder. 
Oslo har blivit kallat för ”Heroinets huvudstad i Europa”.109 Detta kan vara ett 
led av att missbrukare snabbare kommer utanför arbetslivets resurser för 
rehabilitering och dess sociala gemenskap. Vi anser att den svenska modellen har 
en annorlunda människosyn än den norska och värnar mer om missbrukarens chans 
till bättring. En missbrukare som blir av med sitt arbete kommer att ha mindre chans 
att bli av med sitt missbruk. Den sociala kontakten minskar och chansen ökar att bli 
utstött från samhället.  
 
Å andra sidan medför det norska förfaringssättet att det finns en möjlighet att 
ingripa i ett tidigare skede för att hjälpa en alkoholmissbrukare. 
Alkoholforskningen anser att man måste ge stöd till missbrukaren i ett så tidigt 
stadium som möjligt för att undvika ett sjukdomstillstånd som kronisk alkoholism. 
I Sverige kan hjälpen komma för sent, då acceptansnivån för alkoholmissbruk på 
arbetsplatsen är hög. Resultatet kan bli att den anställde uppträder berusad på 
arbetsplatsen och då har utvecklingen mot ett sjukdomstillstånd ofta gått för långt. 
Då en arbetstagare med alkoholrelaterade problem i Sverige, till skillnad från 
Norge, inte kan räkna med uppsägning vid sådana tillfällen så engagerar sig oftast 
inte de fackliga organisationerna. Facken har lite att vinna på att ta hand om 
missbrukaren i ett tidigt stadium vilket leder till, att problemets skjuts upp tills den 
anställde försvinner från arbetet.  Den norska inställningen och rättstillämpningen 
är mindre förmånlig för den anställde, men den ger ofta en större möjlighet att 
ingripa i ett tidigare stadium.110

 
Vi anser att det finns ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid en jämförelse 
mellan ländernas rättstillämpning, nämligen synen gentemot tredje man. Med 
tredje man menar vi en tredje part som till exempel arbetskamrater, kunder, 
allmänheten och så vidare. Norges förfaringssätt medför ett klarare 
ställningstagande för arbetsplatsens säkerhet. Toleransnivån för alkohol på 
arbetsplatsen är lägre i Norge jämfört med Sverige, vilket medför att säkerhet på 
arbetsplatsen får en högre prioritet. Därmed tas det större hänsyn till tredje man i 
Norge. Vi anser att den svenska anställningstryggheten kan resultera i att tredje 
mans säkerhet åsidosätts.  
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att den svenska rättstillämpningen vid 
alkoholmissbruk på arbetsplatsen innebär anställningstrygghet och ett 
arbetsgivaransvar för att behålla alkoholmissbrukaren i arbetslivet. Den norska 
motsvarigheten innebär ett klarare ställningstagande gentemot alkohol i 
arbetslivet, vilket medför att säkerheten på arbetsplatsen och det individuella 
ansvaret ställs i fokus.   
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