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Sammanfattning 

 
Det finns idag två former av uppsägning: personliga skäl och arbetsbrist. Vi anser att det behövs en 
tredje form av uppsägning: personlig arbetsbrist. 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera gällande rätt beträffande uppsägningar av 
tillsvidareanställda personer på grund av arbetsbrist och personliga skäl, som kan hänföras till 
individers kompetens och kvalifikationskrav. Vi undersöker hur gällande rätt tillämpas i praktiken, 
både i den offentliga- och i den privata sektorn, och vilka lösningar som används för att motsvara de 
krav som det nya tjänste- och kunskapssamhället ställer. Detta redovisas i form av empiriskt 
material. Delar av vårt empiriska material visar att arbetsgivare väljer uppsägningar på grund av 
arbetsbrist framför personliga skäl. Materialet visar även överenskommelser som innebär att 
arbetsgivaren ”blir av” med arbetstagaren snabbare än om uppsägningen skulle genomföras på ett, 
enligt gällande rätt, korrekt sätt. 
 
Dagens anställningsskyddslag tillkom på 1980- talet och vi anser att det kan finnas behov av 
förändring då nya produktionsordningar kräver nya former av reglering. Samhällsutvecklingen har 
gått från att ha varit ett industrisamhälle, till att idag vara ett tjänste- och kunskapssamhälle. I takt 
med samhällsutvecklingen har kraven på både arbetsgivare och arbetstagare förändrats. Idag har 
arbetsgivaren om än möjligt större krav på arbetstagares kompetens och kvalifikationer än tidigare. 
 
Nyckelord: Uppsägning, arbetsbrist, personliga skäl, saklig grund, kompetens, kvalifikation, 
personlig arbetsbrist. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Dagens samhälle skiljer sig mot tiden då nuvarande lagen (1982:80; LAS) om anställningsskydd, 
kom till i början på 1980- talet. Samhällsutvecklingen har gått från att ha varit ett industrisamhälle, 
till att idag vara ett tjänste- och kunskapssamhälle. Under 1990- talet påverkades Sverige starkt av 
den internationella konjunkturnedgången på grund av landets höga kostnadsläge och stora statliga 
budgetunderskott. För att komma tillrätta med den internationella misstron mot den svenska 
valutan, vidtog statsmakterna en rad åtgärder som innefattade sanering av statsfinanserna och som 
också rörde reglering av arbetslivet. Utvecklingen i den delen kan kännetecknas av viss social 
nedrustning, flexibilisering och avreglering.1 
 
I takt med samhällsutvecklingen har kraven på både arbetsgivare och arbetstagare förändrats. Idag 
har arbetsgivaren om än möjligt större krav på arbetstagares kompetens och kvalifikationer än 
tidigare.2 
 
Enligt Glavå är en av de viktigaste reformerna under 1990- talet avskaffandet av det förbud mot 
privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft som gällt sedan 1930-talet. Den förändrade 
inte bara arbetsrättsregleringens kontext utan har även lett till tydliga marknadsförändringar. Som 
nya aktörer på arbetsmarknaden spelade bemanningsföretag och privata arbetsförmedlingar en 
viktig roll under 1990-talet. Socialdemokraterna tog det första initiativet till en uppluckring 1991 
men det var den borgerliga regeringen som genom 1993 års lag om privat arbetsförmedling och 
uthyrning av arbetskraft i praktiken, släppte marknadskrafterna fria på detta område.3  
 
Konsekvenserna av dessa förändringar kan inte skönjas fullt ut. Glavå anser att de bilder av 
bemanningsföretagen vi får oss till livs visar en påtagligt varierande karaktär. Å ena sidan kan 
tendenser ses, att den attraktiva arbetskraften, de som har lätt att få anställning, frivilligt väljer att 
starta eller ta anställning i sådana företag, med de möjligheter till betydligt bättre anställningsvillkor 
detta visats sig innebära. Å andra sidan kan tendenser ses att den mindre attraktiva arbetskraften, 
exempelvis lågutbildade, tvingas in i dessa företag med villkor och arbetsförhållanden som starkt 
kan ifrågasättas. Ur marknadens synvinkel har uthyrningsföretagen beskrivits som ”organisatoriska 
svar på andra företags outsourcing- strategier” 4. 
 
Vidare menar Glavå att det finns en rad olika flexibilitetsbegrepp som används när det talas om det 
nya kunskapssamhället. En uppdelning är kvalitativ och kvantitativ flexibilitet som ger en 
begreppsapparat som skildrar inriktningen på modernt managementtänkande. Samtidigt fungerar 
begreppsapparaten som ett analysinstrument vid studier av den arbetsrättsliga regleringen och dess 
inriktning. Kvalitativ flexibilitet står för ”organisationens variationsrikedom och anpassningsbarhet 
inom ramarna för ingångna anställningsavtal”5, medan kvantitativ flexibilitet står för 
”organisationens anpassningsförmåga i det korta perspektivet” 6. Den kvantitativa flexibiliteten kan 
illustreras med en ökad användning av uthyrningsföretag, konsulter och tidsbegränsade 
anställningar. Nya produktionsordningar kräver nya former av reglering. De tendenser till av- och 
nyregleringar, som kunnat observeras under 1990-talet, kan bekräfta de teorier som hävdar att 
regleringen har olika uppgifter i olika faser av skilda historiska/ekonomiska utvecklingstidsskeden. 
I uppbyggnadsfasen kräver marknadens aktörer frihet, medan behovet av skyddsregleringar i olika 

                                                
1 Sigeman, Arbetsrätten, 2001, s. 17. 
2    Telefonintervju med chef på arbetsförmedlingen 2007-11-14. 
3 Glavå, Arbetsrätt, 2001, s. 36, 40 se även fortsättningsvis. 
4 Glavå, a. a s. 37. 
5 Glavå, a. a s. 39. 
6 Glavå, a. a s. 39. 
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former är stort i en tidsperiods nedåtgående fas. I och med att olika epoker löper parallellt och inte 
avlöser varandra genast, skapar det problem med användandet av lagstiftningen som ett generellt 
instrument. Sverige befinner sig i informationssamhällets uppåtgående fas, samtidigt som 
industrisamhället befinner sig i nedförsbacke. 

1.2 Definition av begreppet gällande rätt 
Enligt Peczenik är det problematiska med rättsbegreppet gällande rätt, bland annat, att det på en och 
samma gång både har en teoretisk och praktisk mening. Analysen av gällande rätt tillhör den 
allmänna rättslärans klassiska problem. Begreppets teoretiska mening innebär att varje gällande 
rättsregel visar upp kännetecken, till exempel ett slags effektivitet och att dessa kännetecken kan 
konstateras objektivt utan utnyttjande av värdeomdömen. Dess praktiska mening innebär något 
annat, närmare bestämt att en gällande regel är bindande. Regeln skall följas när regeln är gällande.7 
 
Strömholm skriver att frågan vad gällande rätt är för något har funnits länge och att det inte finns 
något slutligt svar. Han försöker via exempel få ordning på frågan vad är gällande rätt? och gör en 
uppdelning av möjliga svar i tre olika kategorier: den tillämpande juristens, sociologens och 
logikerns. Svaret på frågan vad rätten är finns inte enligt Strömholm, utan man måste nöja sig med 
att lägga ihop många olika karakteristiker. Tillsammans kan de ge en någorlunda tillfredställande 
bild av vad rätten är.8 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera gällande rätt beträffande uppsägningar av 
tillsvidareanställda personer på grund av arbetsbrist och personliga skäl, som kan hänföras till 
individers kompetens och kvalifikationskrav. Vi undersöker hur gällande rätt tillämpas i praktiken, 
både i den offentliga- och i den privata sektorn, och vilka lösningar som används för att motsvara de 
krav som det nya tjänste- och kunskapssamhället ställer. Det finns idag flera tillvägagångssätt för en 
arbetsgivare att avbryta en anställning. I uppsatsen beskriver vi endast uppsägningar på grund av 
arbetsbrist och personliga skäl, som kan kopplas till kompetens och kvalifikationskrav.  
 

1.3.1 Frågeställningar 

� Vad är gällande rätt vid uppsägning av tillsvidareanställda på grund av arbetsbrist och 
personliga skäl som kan hänföras till individers kompetens och kvalifikationskrav?  

� Skiljer sig gällande rätt beträffande möjligheten att säga upp en arbetstagare från hur rätten 
faktiskt tillämpas vid vissa lokala överenskommelser, när det gäller kompetens och 
kvalifikationskrav? 
 
1.3.2 Avgränsningar 

I uppsatsen beskriver och analyserar vi uppsägning, på grund av arbetsbrist och personliga skäl, av 
tillsvidareanställda personer, som omfattas av LAS. Uppsägningarna hänförs till individers 
kompetens och kvalifikation. Frågan om varför rättsregler skall följas eller frågan om det behövs 
någon teori om begreppet gällande rätt behandlas ej i uppsatsen.  

1.4 Metod och materialval 
Hydén hävdar att juridiken inte är uppbyggd på teorier om verkligheten och hur den fungerar. Den 
försöker inte, som andra samhällsvetenskaper, göra anspråk på att förklara den verklighet vi lever i. 
Juridiken kan ses som en konflikt- eller problemlösningsteknik som tillhandahåller metoder för att 
uttolka ett visst givet regelsystems innebörd och innehåll.9 

                                                
7 Peczenik, Juridikens teori och metod, 1995, s. 17. 
8 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, 1996, s. 305f. 
9 Hydén, Rättsregler, 2001, s 11. 
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En bra metod är en ämnesbehandling som leder till pålitliga svar på de frågor som ställts i 
materialet och som leder till ett bra resultat.10 
Vårt tillvägagångssätt är den rättsdogmatiska metoden, som innebär att man eftersträvar ett 
fastställande av rättsregler, det vill säga gällande rätt, de lege lata. För att göra detta tolkas och 
systematiseras innehållet i rättsreglerna.11 
 
Materialet som vår uppsats bygger på är de befintliga rättskällorna i form av lagtext, förarbeten, 
AD-domar och doktrin som behandlar ämnet arbetsbrist och personliga skäl. Inom området 
uppsägningar på grund av arbetsbrist och personliga skäl, som kan kopplas till kompetens och 
kvalifikationskrav, finns en del rättsfall. 
 
Då det finns anställningar som avslutas genom förlikningar använder vi oss även av empiriskt 
material. Sandgren påpekar att rättsvetenskapsmän inte behöver sätta likhetstecken mellan juridisk 
metod och rättsvetenskaplig metod. En rättsvetenskap som gör det, begränsar i själva verket sin 
förmåga att ta sig an problem som ligger utanför den juridiska metodens räckvidd. Att bruka 
empiriskt material är ett sätt att gå utanför den juridiska metoden och vidga den rättsvetenskapliga 
analysen. Enligt Sandgren handlar frågan om användningen av empiri i hög grad om 
rättsvetenskapens självförståelse och relevans. Vidare framhäver Sandgren att intervjuer och 
enkäter i många fall är det enda sättet att visa hur rättsregler faktiskt används och vilka effekter de 
kan antas ha. Även berörda aktörers syn på rättsreglerna kan i regel endast fångas upp på denna 
väg.12 
 
Det empiriska materialet har vi samlat in från olika arbetsgivare och består av överenskommelser, 
uppsägningsavtal, protokoll och andra dokument som rör fall där uppsägning skett på grund av 
arbetsbrist eller på grund av personliga skäl samt egen uppsägning. Då det empiriska materialet är 
begränsat kan vi inte dra generella slutsatser utan det empiriska materialet är med för att visa hur 
organisationer faktiskt kan tillämpa gällande rätt. 
Vi har fått information från en politisk sakkunnig på Arbetsmarknadsdepartementet för att få en 
uppfattning om hur de ser på gällande rätt när det gäller uppsägningar på grund av arbetsbrist och 
personliga skäl. 

1.5 Disposition  
Uppsatsen består av elva avsnitt:  
Avsnitt 1, Inledning, består av en bakgrundsbeskrivning, uppsatsens syfte, frågeställningar, 
avgränsningar samt metod- och materialval. En definition av begreppet gällande rätt ges även i 
samma avsnitt.  
I avsnitt 2, Arbetsrättslig historik, ges en historisk bild av arbetsrättens tillkomst.  
I avsnitt 3, En tillsvidareanställning avslutas, beskrivs på vilka olika sätt en tillsvidareanställning 
kan avslutas på. Vidare behandlas företagsledningsrätt och arbetsledningsrätt, omplacering, bevis-
bördan samt kravet på tillräckliga kvalifikationer. 
I avsnitt 4, Arbetsbrist, förklaras begreppet arbetsbrist, fingerad arbetsbrist, turordning och före-
trädesrätt.  
Avsnitt 5, Personliga skäl, behandlar begreppet saklig grund, vilka faktorer som kan utgöra saklig 
grund samt vad preskriptionsregeln innebär.   
I avsnitt 6, Följder av en uppsägning, förklaras vad som händer för arbetstagaren och arbetsgivaren 
vid en uppsägning.  
I avsnitt 7, Empiriskt material, beskriver vi vårt insamlade empiriska material. 
Avsnitt 8, Analys, består av analys av gällande rätt samt analys av empiriskt material. Vi ger även 
en sammanställning av gällande rätt och empiri.   

                                                
10 Bernitz, Heuman, Leijionhuvud, Seipel, Warling- Nerep, Victorin, Vogel, Finna rätt, 2002, s. 228. 
11 Peczenik, Juridikens teori och metod, 1995, s. 33. 
12 Sandgren, Juridisk tidskrift- Om empiri och rättsvetenskap, 1996/97, s. 728, 1042. 



 10 

I Avsnitt 9, Lege ferenda diskussion, beskriver vi när en lag bör ändras och ger vårt förslag till 
framtida förändringar. 
Avsnitt 10, Slutdiskussion, innefattar våra egna reflektioner kring uppsatsen och lege ferenda 
diskussionen samt förslag till fortsatta undersökningar. 
 

2 Arbetsrättslig historik 

2.1 Den svenska arbetsrättens tillkomst 
Förordningen om vidgad näringsfrihet som kom 1864 blev slutet för den gamla närings-
lagstiftningen, som också innefattade en stark arbetsrättslig reglering. Därmed upphörde de sista 
lagliga hindren mot arbetarnas fackliga sammanslutningar. Liberalismens genombrott, med 
bidragande avtalsfrihet, medförde stora risker för arbetarna som var utlämnade till arbetsgivarnas 
godtycke. Avtalsfriheten innebar en möjlighet för den starkare att påtvinga den svagare parten sina 
villkor och enligt liberalismen skulle staten förhålla sig neutral. Arbetsmarknaden skulle liksom 
handeln och näringslivet få utvecklas fritt. Arbetsvillkor, exempelvis lönebildning, var en 
ekonomisk angelägenhet beroende av tillgång och efterfrågan. Fackföreningsrörelsen uppkom som 
en reaktion mot godtycket och regellösheten vid årsskiftet 1869-1870. Den blev ett medel för 
arbetarna att bli mera jämställda med arbetsgivarna och de fackliga organisationerna tillkomst blev 
av grundläggande betydelse för den moderna arbetsrätten. Genom gemensam strejk kunde de nu 
sätta makt bakom sina krav. Fackföreningsrörelsen började sprida sig till de industrialiserade 
näringsgrenarna, vilket ledde till att arbetarna började identifiera sig med andra löntagare i samma 
samhällsklass och inte med sitt företag eller sin näringsgren. Dock satt yrkesstoltheten länge kvar 
och påverkade starkt uppbyggnaden av särskilda yrkesförbund. Med denna utveckling såg sig 
arbetsgivarna tvingade att sluta sig samman i arbetsgivarföreningar och utvecklade egna 
maktmetoder. Det blev därmed en uppdelning på arbetsmarknaden bestående av två parter, som 
skulle ge utrymme för fria förhandlingar, fri kraftmätning och fri lönebildning.13 
 
Fackföreningsrörelsens centralorganisation, Landsorganisationen i Sverige, LO, bildades 1898. Den 
baserades på de riksomfattande fackförbunden som blev den grundläggande organisationsenheten. 
1902 bildades motsvarigheten på arbetsgivarsidan, Svenska arbetsgivareföreningen, SAF. Dessa 
blev efterhand de två regerande motpolerna på arbetsmarknaden. Motsättningen dem emellan var att 
arbetsgivarna ville hålla sig till individuella förhandlingsmetoder och avtal mellan arbetsgivare och 
arbetare. Fackföreningarna eftersträvade istället förhandlingsmetoder genom kollektiv reglering av 
arbetsvillkoren. Målet för fackföreningsrörelsen blev därmed att förmå arbetsgivarna att erkänna 
förenings- och förhandlingsrätten. Rätten innebar att arbetarna skall låta sig företrädas av sin 
organisation vid förhandlingar med arbetsgivaren och att de inte skall bli sämre behandlade därav. 
Kampen om kraven och fackföreningsrörelsens existens blev hård, särskilt inom industrin. 
Som en naturlig utveckling av enhetlig reglering av arbetsvillkoren växte kollektivavtalet fram. 
Från början innehöll det enkla prislistor för löner för olika typer av arbeten. Efterhand reglerades 
bland annat även frågor såsom arbetstid, erkännande av föreningsrätten, förhandlingsordning för 
uppkomna tvister och fredsplikt. De första kollektivavtalen var lokala och behandlade ett eller flera 
företag på en ort. Efter hand blev de mera omfattande, särskilt då arbetsgivarorganisationerna 
numera var motparter och inte endast en enskild arbetsgivare. Efter sekelskiftet slöts inom vissa 
branscher riksavtal mellan arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. Det första avtalet mellan LO och 
SAF kom till stånd 1906-1907 och blev kallad Decemberkompromissen. Detta innebar att 
föreningsrörelsen godtog att arbetsgivaren skulle få leda och fördela arbetet samt fritt antaga och 
avskeda arbetare. Denna uppgörelse blev kallad 32 §. Arbetsgivarna erkände å sin sida förenings-
rätten. 
 

                                                
13 Adlercreutz, Svensk arbetsrätt, 2000, s.15 ff, 116 se även fortsättningsvis. 
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Det första egentliga avtalet mellan LO och SAF träffades 1938, det så kallade Saltsjöbadsavtalet 
och därmed inträdde en ny epok, Saltsjöbadsepoken. Saltsjöbadsepoken karaktäriserades av en 
strävan efter att från huvudorganisationernas båda sidor lösa de problem och förlika de 
motsättningar som fanns på arbetsmarknaden via avtal. Kollektivavtalet var det primära 
instrumentet för genomförandet av förändringar. Med detta uppnåddes både en hög grad av 
arbetsfred och självstyrelse. Lagstiftning kom därmed i andra hand, men redan tidigt började 
missförhållanden inom industrin väcka krav på statligt ingripande. Arbetarskyddsfrågan gav 
anledning till lagar 1889 och 1912. 1916 kom införandet av obligatorisk försäkring på 
arbetsgivarens bekostnad för skador till följd av olycksfall i arbetet. Den första generella lagen om 
åtta timmars arbetsdag tillkom 1919. Adlercreutz skriver att LO:s nära samhörighet och samarbete 
med socialdemokratiska partiet har inneburit, att den politiska vägen att genom lagstiftning uppnå 
vissa mål framstått som ett viktigt alternativ till förhandlings och avtalsvägen. Därav uppkom 
Semesterlagen (1977:480; SemL) och lag (1962:382) angående införande av lagen om allmän 
försäkring. SAF föredrog förhandlingsvägen. 
 
Ett avgörande steg mot anställningstrygghet togs mellan LO och SAF i och med Apriluppgörelsen 
år 1964. Detta innebar en klar inskränkning i den fria uppsägningsrätten, i det att den nu skulle 
underkastas skiljedom. Saklig grund tillkom som krav för uppsägning och Arbetsmarknadsnämnden 
gick in som skiljenämnd i tvister om uppsägning på grund av personliga skäl. Skadestånd kunde 
krävas, om uppsägningen inte ansågs vara sakligt grundad. 
 
Den vilda strejken 1969-1970 vid malmfälten i Lappland, LKAB – konflikten, blev inledningen till 
en ny epok. Denna nya epok innebar radikala krav från LO, bland annat krav på medbestämmande i 
företagen och krav på begränsningar eller avskaffande av 32 §. Lagstiftning blev därefter den 
primära metoden för reglering av arbetsmarknaden och kollektivavtal kunde ersätta eller 
komplettera lagreglerna genom halvtvingande lagstiftning. Saltsjöbadsmodellen blev på så sätt 
bevarad. 
 
1974 års lag om anställningsskydd (numera ersatt av 1982:80; LAS) var avsedd att avskaffa en 
viktig del av 32 §, rätten att fritt avskeda/säga upp en arbetstagare. Rätten att anställa arbetare 
lämnades oförändrad. 1976 tillkom lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580; MBL) där 
rätten tillkom arbetstagarna att kunna ingripa i arbetsgivarens rätt att ensam leda och fördela arbetet 
(den andra sidan av 32 §). Lagen syftar till att ge arbetstagarsidan medbestämmanderätt i företagens 
och de offentliga myndigheternas verksamhet. Nya regler, såsom provanställning och tidsbegränsad 
anställning vid tillfällig arbetsanhopning tillkom i lagen (1982:80;LAS) om anställningsskydd. 
Fackets rätt till allmänt skadestånd vid brott mot LAS regler om arbetstagares rättigheter 
avskaffades och procedurreglerna anpassades till MBL. 
 
Sverige anslöt sig till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, år 1994 och därmed 
införlivades viktiga delar av EG- rätten i vårt rättssystem. Från år 1995 tillhör Sverige även 
Europeiska unionen, EU, enligt lag och därmed gäller hela EG-rätten i landet. Arbetskraftens fria 
rörlighet och lika lön för kvinnor och män för lika arbete var två av huvudprinciperna redan i 
Romfördraget 1957. På senare tid har direktiv på arbetsrättens område ökat och svensk lagstiftning 
har anpassats till dessa. 
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3 En tillsvidareanställning avslutas 

3.1 Olika avslut 
Både arbetsgivaren och den anställde kan säga upp en tillsvidareanställning, det vill säga i 
vardagligt tal, en fast anställning. En tillsvidareanställd arbetstagare har rätt att säga upp sin 
anställning och avsluta anställningen efter en viss uppsägningstid enligt LAS 4 § 2 st. Arbetstagaren 
behöver inte uppge skäl till varför anställningen skall upphöra.14 Arbetsgivaren däremot, måste 
kunna redovisa giltiga skäl, saklig grund, till varför anställningen upphör, enligt LAS 7§. 
Uppsägningsgrunderna som en arbetsgivare kan åberopa är arbetsbrist och personliga skäl. 
Tillsvidareanställningar kan också upphöra bland annat genom avsked, pension och genom att den 
anställde får hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad. Det finns också anställningar som upphört 
på grund av att det skrivna avtalet är ogiltigt enligt 3 Kap. lag (1915:218; AvtL) om avtal och andra 
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.15 
 
Källström & Malmsten framhäver att det ibland uppkommer situationer där det är oklart om en 
anställning upphört och vem som i så fall har orsakat att den skall upphöra, så kallade oklara 
situationer. Ofta uppstår situationen genom att arbetstagaren uteblir från arbetet. Om till exempel en 
arbetstagare uteblir från sitt arbete och istället börjar en fast heltidsanställning hos en annan 
arbetsgivare, se exempelvis AD 1975 nr 29. Situationen blir mer oklar om arbetsgivaren inte vet 
varför arbetstagaren uteblir från arbete. Enligt Arbetsdomstolen får man i sådana fall normalt räkna 
med att anställningen upphör först efter att ett par veckor har gått utan att arbetsgivaren fått reda på 
om arbetstagaren ämnar återkomma i tjänst. Om det av omständigheter visar sig att arbetstagaren 
inte haft för avsikt att återkomma får arbetstagaren anses ha frånträtt sin anställning omedelbart 
Exempel på detta är AD domarna 1999 nr 108 och AD 1980 nr 140. Dessa olika situationer kallas 
även för konkludent handlande. 
 
En så kallad provocerad uppsägning, är en uppsägning från arbetstagarens sida, som under vissa 
omständigheter kan vara att betrakta som en uppsägning från arbetsgivarens sida. I sådana fall är det 
tillräckligt att arbetsgivaren insett att denne genom sitt handlande framkallat en svår situation för 
arbetstagaren och därmed en risk för att arbetstagaren lämnar sin anställning. I sådana fall kan 
uppsägningen förklaras vara utan verkan och kan ogiltighetsförklaras om det saknas saklig grund. 
Arbetstagaren kan tillerkännas allmänt och ekonomiskt skadestånd som i AD domarna 2005 nr 24, 
AD 2002 nr 18 och AD 2001 nr 29.  
 
En arbetsgivare har rätt att, efter en förlorad tvist där domstol förklarat uppsägningen ogiltig, få 
anställningsförhållandet upplöst genom att enligt 39 § LAS betala arbetstagaren ett normerat 
skadestånd.16 Denna möjlighet att köpa sig fri gäller även statliga arbetsgivare. Det är 
anställningstid och ålder som avgör priset. 
 

“Skadeståndet beräknas med utgångspunkt i arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos 
arbetsgivaren när anställningsförhållandet upplöses och bestäms till ett belopp motsvarande 
16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid, 
24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid, 
32 månadslöner vid minst tio års anställningstid. 
Har arbetstagaren fyllt 60 år, höjs beloppet så att det motsvarar 24, 36 respektive 48 månadslöner. 
Skadeståndet får dock inte bestämmas så att beloppet beräknas efter flera månadslöner än som 
motsvarar antalet påbörjade anställningsmånader hos arbetsgivaren. Har arbetstagaren varit 
anställd mindre än sex månader, skall beloppet likväl motsvara sex månadslöner.”17 

                                                
14 Broberg & Lunden, Anställda Praktisk handbok för arbetsgivare, 2007, s. 351. 
15 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, 2006, s. 122ff, se även fortsättningsvis. 
16 SOU 1993:32 s, 603. 
17 Glavå, a .a., 2001, s. 370.   
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Det finns även fall där arbetstagaren fått ett erbjudande från arbetsgivaren att säga upp sig själv, 
istället för att bli avskedad eller bli uppsagd av personliga skäl, se exempelvis AD 1991 nr 36 och 
AD 1992 nr 50.18 

3.2 Företagsledningsrätt och arbetsledningsrätt 
Källström & Malmberg beskriver skillnaden mellan företagsledningsrätt och arbetsledningsrätt.  
Företagsledningsrätten avser frågor som rör företaget i stort medan arbetsledningsrätt rör åtgärder 
som mer direkt berör den anställde. Gränsen är dock flytande.19 
 
Företagledningsrätten grundar sig i 32§ från den tidigare nämnda Decemberkompromissen20. Enligt 
Sigeman är det rättsligt sett normalt arbetsgivaren som ensidigt kan bestämma om till exempel 
inriktning och omfattning av företagets produktion eller om hur arbetsuppgifterna skall fördelas 
mellan arbetstagarna. Flera lagreformer har genomförts med syfte att främja löntagarnas inflytande 
på olika beslutsnivåer. Genom en rad regler i MBL har arbetstagarinflytandet ett rent arbetsrättsligt 
stöd i lagstiftningen. Denna lag har dock inte upphävt själva principen om arbetsgivarens rätt att i 
sista hand utöva företags- och arbetsledning.21 
 
Arbetsdomstolens dom, känd som 29/29 principen, ledde till att lydnadsplikten blev etablerad i den 
svenska arbetsrätten. Domen innebar att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet samt att 
ändra arbetsuppgifter så länge de inte faller utanför den totala verksamheten eller arbetstagarens 
kompetens.22 

3.3 Omplacering  
Enligt 7 § 2 st. LAS, är en uppsägning inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att 
arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Denna omplaceringsskyldighet gäller både 
vid uppsägningsfall på grund av arbetsbrist, såsom personliga skäl. Med skäligt menas då att det 
skall finnas ett annat ledigt arbete inom företaget och att den anställde har tillräckliga 
kvalifikationer för att utföra arbetet. Arbetsgivaren skall inte behöva säga upp någon annan anställd 
på grund av omplaceringen. En uppsägning är därför inte sakligt grundad om de problem som ligger 
till grund för uppsägningen kunde ha avhjälpts genom omplacering. Arbetsgivaren är skyldig att 
undersöka om omplacering är ett realistiskt alternativ. Är det fråga om grov misskötsel har inte 
arbetsgivaren någon skyldighet att omplacera den anställde.23 
 
Calleman hävdar att kraven på att en arbetsgivare så långt som möjligt skall undvika uppsägningar, 
har upprätthållits i rättspraxis enbart så till vida att arbetsgivaren avses skyldig att omplacera en 
arbetstagare som hotas av uppsägning. Sanktionen om en arbetsgivare inte uppfyller sin skyldighet 
att omplacera arbetstagaren, är att uppsägningen kan förklaras ogiltig. Hos en liten arbetsgivare kan 
rätten till omplacering vara utan värde, men hos en större arbetsgivare med mångsidig och stor 
verksamhet samt omsättning bland personalen kan omplaceringsskyldigheten ge goda möjligheter 
för arbetstagaren att behålla sin anställning. En omplacering kan innebära att arbetstagaren måste 
vara beredd att hålla till godo med en lägre lön eller en mindre kvalificerad tjänst än innan 
omplaceringen. Varken omplaceringsskyldigheten enligt 7 § 2 st. LAS eller anställningsskydds-
lagen som helhet, utgör något skydd för arbetstagarens befattning vilket visas bland annat i AD 
1997 nr 121. Lagens bestämmelse avser istället primärt till att skydda en fortsatt anställning som 
sådan.24 

                                                
18 Åhnberg, LAS handboken, 2004, s. 73. 
19 Källström & Malmberg, a.a. s. 187. 
20 Se ovan 2.1, Den svenska arbetsrättens tillkomst. 
21 Sigeman, a. a s. 78.  
22  AD 1929 nr 29. 
23 Glavå, 2001, a.a. s. 306f. 
24 Calleman, Turordning vid arbetsbrist, 2000, s. 101 ff. 
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3.4 Bevisbördan 
Enligt Iseskog innebär den normala bevisbörderegeln i svensk rätt att den som påstår någonting 
också har bevisbördan för riktigheten i påståendet, såsom är fallet vid personliga skäl. När det gäller 
arbetsbristtvister är bevisreglerna utformade på ett annat sätt än vid uppsägning av personliga skäl. 
Detta beror på att lagstiftningen har sin utgångspunkt i att det är arbetsgivaren som avgör när denne 
vill bedriva en verksamhet och hur verksamheten i så fall skall vara organiserad. En arbetsgivare 
kan inte med denna utgångspunkt åläggas en bevisbörda om sin egen uppfattning eller bedömning. 
Det innebär att lagstiftaren i regel måste lita på att denne kan/ inte kan eller vill/ inte vill driva en 
viss slags verksamhet. I praktiken innebär det att det i princip inte går att utsätta en arbetsgivares 
bedömning om huruvida den vill bedriva eller inte bedriva en viss verksamhet för rättslig prövning. 
Konsekvenserna av en arbetsgivares bedömning kan däremot bli föremål för en rättslig prövning. 
Riktigheten i en arbetsgivares bedömning av att dennes verksamhet kräver en viss personalstyrka 
kan styrkas utifrån företagsekonomiska grunder.25 
 
Iseskog hävdar att Arbetsdomstolen har konstaterat att om en arbetsgivare påstår att det 
förekommer arbetsbrist, är denne skyldig att presentera sin kalkyl eller bedömning för detta. Det är 
sedan arbetstagarsidans sak att bevisa att de företagsekonomiska bedömningar arbetsgivaren gjort är 
företagsekonomiskt felaktiga. Det rättsligt viktiga är om arbetsgivarens kalkyl och/eller bedömning 
är riktiga utifrån arbetsgivarens egna förutsättningar, när det gäller val av verksamhet och 
verksamhetens inriktning och organisation. Det är inte arbetsgivarsidan som måste bevisa att deras 
kalkyl är korrekt, utan det är arbetstagarsidan som måste bevisa att arbetsbrist inte föreligger. 
Bevisregeln är i dessa fall, att det är arbetsgivarens skyldighet att presentera kalkyl och bedömning 
medan det är arbetstagarsidans sak att bevisa att bedömningen är företagsekonomiskt felaktig, se 
AD 1983 nr 127.  
 
Den fackliga organisationen hamnar i ett praktiskt och rättsligt underläge som en följd av den 
speciella bevisbörderegel som gäller vid arbetsbrist. Att bevisa att en företagsekonomisk 
bedömning är felaktig är naturligtvis mycket svårt. I seriösa verksamheter är det rimligt att anta att 
verksamhetens ledning fattar beslut som är företagsekonomiskt motiverade. I praktiken blir det 
mycket komplicerat för en facklig organisation att annat än intressevägen hävda, att arbetsgivaren 
skulle kunna nöja sig med en annan grad av lönsamhet eller tillgodose arbetskraftbehovet på ett 
visst sätt. Den sorten av överväganden ligger inte på det rättsliga planet. Det handlar i sådana fall 
om samhälleliga eller personalpolitiska bedömningar och hänsynstaganden. Dessa intressefrågor 
kan aldrig avgöras av domstol. Arbetsdomstolen kan inte ålägga en arbetsgivare att nöja sig med en 
viss nivå på till exempel avkastning eller lönsamhet. 
 
Angående bevisbördan menar Glavå, att i uppsägningstvister som grundar sig på personliga 
förhållanden, är det arbetsgivaren som har bevisbördan. Arbetsgivaren har bevisbördan för de 
omständigheter som läggs till grund för en uppsägning. Det finns många fall där arbetsgivare har 
förlorat mål på grund av att de påstådda förhållandena inte kunnat styrkas.26 

3.5 Tillräckliga kvalifikationer 
Lagstiftaren har genom kravet på tillräckliga kvalifikationer velat förhindra att arbetstagaren blir 
omplacerad till en arbetsuppgift som denne inte kan klara av. Enligt prop. 1973:129 avses med 
tillräckliga kvalifikationer att en arbetstagare skall ha de allmänna kvalifikationer som normalt ställs 
på den som söker arbete. Arbetstagaren behöver inte från början helt behärska sina nya 
arbetsuppgifter, det krävs endast att denne har möjlighet att inom rimlig tid lära sig dem. 
Arbetsdomstolen har i ett flertal avgöranden behandlat frågan om vad som skall inbegripa 
tillräckliga kvalifikationer. I AD 1984 nr 144 uttryckte domstolen att arbetstagaren måste uppfylla 
                                                
25 Iseskog, Uppsägning vid arbetsbrist, 2003, s. 14ff, se även fortsättningsvis. 
26 Glavå, a. a s. 313. 
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”en slags miniminivå i fråga om allmänna kvalifikationer, framförallt då utbildning och erfarenhet, 
som befattningen ställer.” 27 Domstolen har i detta avgörande och övriga, gällande tillräckliga 
kvalifikationer, fallit tillbaka på förarbetsuttalandena från 1973.  Därefter har det varit fråga om att 
göra bedömningar i de enskilda fallen. Det torde inte vara möjligt att generellt uttala sig om vilka 
krav som uppställts i praxis.28 
 

”En mäklare sades upp från sin anställning hos ett fondkommissionärsbolag på grund av 
arbetsbrist.  Fråga om mäklaren hade tillräckliga kvalifikationer för och därmed företrädesrätt till 
fortsatt arbete hos bolaget/…/Genom åsidosättande av anställningsskyddslagens regler har bolaget 
ådragit sig skyldighet att utge allmänt och ekonomiskt skadestånd till Ivar Iller./…/ Arbets-
domstolen bifaller på det sättet yrkanden om ersättning för brott mot anställningsskyddslagen att 
Ericsson, Schuss, Wedfelt, Öster & Partners Fondkommission AB förpliktigas att till Ivar Liller 
utge…”29 
 

Calleman hävdar att utgångspunkten vid bedömningen är att det är arbetsgivaren som ensam 
bestämmer vilka krav som skall ställas på arbetstagarens kvalifikationer. Arbetsgivarens situation 
har även antagits kunna vägas in i bedömningen av kvalifikationskraven på så sätt att en 
arbetsgivare i en pressad ekonomisk situation har rätt att kräva relativt kort inlärningsperiod. 
Arbetsgivarens rätt att bestämma vad som skall krävas av en arbetstagare för dennes rätt till 
omplacering i en turordningssituation, är begränsad på två sätt. För det första är arbetsgivarens 
möjligheter att bestämma vad som över huvudtaget skall få omfattas i begreppet kvalifikation 
begränsade. Som kvalifikationer får nämligen bara sådant räknas som kan sägas höra till 
arbetstagarens förmåga att utföra det arbete som kommer ifråga. Detta har ansetts medföra att 
facklig tillhörighet och verksamhet, respektive avsaknad av föreningstillhörighet och förväntade 
framtida ledighet inte får beaktas. Det innebär även att det endast är arbetets faktiska innehåll och 
inte benämningen eller kategoriseringen av arbetet som har betydelse. Arbetsgivaren anses inte få 
ställa kvalifikationskrav som är överdrivna eller obefogade. Kraven får heller inte vara 
diskriminerande. Vidare anser Calleman att den praktiskt viktigaste begränsningen i arbetsgivarens 
bestämmanderätt ändå säkerligen är att arbetsgivaren måste välja att behålla den arbetstagare som 
har tillräckliga kvalifikationer, samt längst anställningstid. Arbetstagaren har därtill rätt till en 
tämligen lång inlärningsperiod. 
 
Begreppet kvalifikation har en relativt bred innebörd och kan omfatta inte bara utbildning och 
yrkeserfarenhet, utan även hälsa och kroppsstyrka samt personliga egenskaper. Den sistnämnda får 
dock bara i begränsad utsträckning räknas som kvalifikation.30 
 
Arbetsgivaren har, enligt Calleman, vid en tvist bevisbördan för riktigheten i sitt påstående att en 
arbetstagare inte har tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete efter omplacering. Denna 
bevisbörda gäller varje arbete som skulle ha kunnat komma under övervägande för omplacering, se 
exempelvis AD 1994 nr 1. Turordningsfrågor skall behandlas under förhandlingar på grund av 
arbetsbrist, detta har varit lagstiftarens avsikt. Även i kollektivavtal, kan skyldighet att förhandla 
om turordningen, ges till arbetsgivaren innan denna fastställs. Regeln om krav på tillräckliga 
kvalifikationer är en avvägningsnorm, vilket betyder att avgöranden skall träffas under beaktande 
av omständigheterna i det enskilda fallet efter avvägning av motstående intressen i enlighet med 
riktlinjer vilka styr bedömningen i viss riktning utan att innefatta tydliga direktiv. Avvägningen 
skall göras mellan å ena sidan arbetsgivarens intresse av störst effektivitet och lämplighet och å 
andra sidan den först anställdes intresse av skydd, se vidare AD 1983 nr 51. 
 
Vidare hävdar Calleman att i en arbetsbristsituation är det utmärkande att det ligger i arbetsgivarens 
intresse att få behålla den mest kvalificerade av flera arbetstagare. Detta har föranlett att 

                                                
27 SOU 1993:32, s. 451. 
28 SOU 1993:32, s. 450f. 
29 AD 1992 nr 14 
30 Calleman, a.a. s. 140, 159 f, 185, se även fortsättningsvis. 
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Arbetsdomstolen i flera domar, bland annat i AD 1992 nr 14, har understrukit att lagens syfte är att 
ge företräde åt arbetstagare som har tillräckliga kvalifikationer men inte nödvändigtvis de bästa 
kvalifikationerna. Arbetsgivaren skall, så länge kravet på tillräckliga kvalifikationer är uppfyllt, 
välja den arbetstagare som har längst anställningstid och i fråga om personer med lika lång 
anställningstid låta ålder fälla utslaget. Arbetsgivaren kan inte välja den arbetstagare som denne 
anser bäst kvalificerad. 

4 Arbetsbrist 

4.1 Begreppet arbetsbrist 
Iseskog skriver att rent språkligt antyder begreppet arbetsbrist att det rör sig om brist på arbete. I det 
arbetsrättsliga sammanhanget har ordet en mycket vidare betydelse, det är en rättsteknisk term. 
Arbetsdomstolen har i ett stort antal domar markerat att arbetsbristbegreppet har en särskild 
betydelse i det juridiska systemet. Uttrycket arbetsbrist används i princip för att beteckna alla typer 
av uppsägningar där inte anledningen är kopplad till arbetstagaren personligen.31 
 
Glavå menar att arbetsbrist som det används och förekommer i rättskällor, inte bara är ett begrepp. 
Termen arbetsbrist är namn för flera begrepp. Det går att upptäcka följande olika sätt som termen 
arbetsbrist används: Det äkta rekvisit som förekommer i regler om turordning, företrädesrätt, 
förhandlingsskyldighet med mera och som oäkta rekvisit i 7 § LAS. Det förekommer även i brist på 
arbete i verklig mening, effekten av ett beslut om nedskärning, omorganisering et cetera, så kallat 
rättsfaktum. Till sist som samlingsbeteckning på uppsägningsgrunder som har det gemensamt att de 
inte bottnar i arbetstagarens personliga förhållanden.32 
 
Lunning & Toijer påstår att den kategoriuppdelning som anställningsskyddslagen, LAS, bygger på 
inte alltid passar in på den uppsägningssituation som har uppkommit. Uppsägningen grundas på 
arbetstagarens personliga förhållanden eller på arbetsbrist. Dessa begrepp är lagtekniska till sin 
karaktär och att lagstiftaren i varje fall utgått från att alla fall av uppsägningar skall kunna föras in 
under den ena eller andra rubriken. Begreppet arbetsbrist verkar i det sammanhanget ha blivit något 
av en samlingsrubrik för lagstiftaren, som till detta begrepp har hänfört alla de uppsägningsfall där 
personliga förhållanden inte utgör grunden för uppsägningen. En mängd domar bekräftar detta, 
bland andra AD 1993 nr 61, AD 1993 nr 101, AD 1994 nr 122, AD 1996 nr 48, AD 2001 nr 107, 
AD 2003 nr 29 och AD 2004 nr 52. Arbetsdomstolen har påpekat i många rättsfall, bland andra i 
AD 1993 nr 61, AD 1994 nr 140 och AD 1997 nr 121, att gränsdragningen mellan uppsägning på 
grund av arbetsbrist och uppsägning av personliga skäl handlar om en uppdelning av företrädesvis 
rättsteknisk karaktär. Då det inte finns definierat vad som utgör sådana personliga förhållanden kan 
saken bli komplicerad, se nedan AD 1994 nr 122.33 
  
Beteckningen uppsägningar för omreglering innefattar arbetsgivarens möjligheter att ensidigt ändra 
anställningsförmåner som utgår på grund av föreskrifter i ett enskilt anställningsavtal, men som inte 
omfattas av kollektivavtal. Dessa rör de mest omdiskuterade rättsfallen. Arbetsdomstolen anser att 
uttrycket uppsägning för omreglering anses sakna rättslig innebörd på arbetsrättens område, se 
nedan AD 1994 nr 122. I normalfallet är arbetsgivarens avsikt att låta anställning bestå men med 
ändrade villkor och inte att anställningen skall upphöra. Anställningsskyddslagen blir inte tillämplig 
om parterna kommer överens om detta. Om det däremot inte träffas en överenskommelse, kan 
arbetsgivaren välja att säga upp anställningsavtalet för att sedan erbjuda en ny anställning med nya 
villkor till arbetstagaren. Vid en sådan uppsägning gäller anställningsskyddslagen helt och hållet. 
 

                                                
31 Iseskog, a.a. s. 9. 
32 Glavå, Arbetsbrist och kravet på saklig grund, 1999, s. 280. 
33 Lunning & Toijer, Anställningsskydd, kommentar till anställningsskyddslagen, 2006, s. 44, se även fortsättningsvis. 
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Enligt Iseskog har definitionen av begreppet arbetsbrist sin grund i anställningsskyddslagens 
utgångspunkter och konstruktion. LAS utgår närmare bestämt från att det är arbetsgivarens rätt att 
avgöra om denne vill bedriva en verksamhet, vilken typ av verksamhet denne vill bedriva och hur 
denne i den verksamheten vill tillgodose sitt behov av arbetskraft. Vidare menar Iseskog att dessa 
utgångspunkter i hög grad styr utformningen av de rättsprinciper som gäller vid nedskärningar på 
grund av arbetsbrist.34  
 
Iseskog hävdar att en allmän definition av uttrycket arbetsbrist är att arbetsgivaren har en 
verksamhetsekonomisk eller företagsekonomisk anledning att förändra verksamheten. Med 
företagsekonomisk anledning menas lönsamhetskrav och kostnadseffektivitetskrav. Med verk-
samhetsekonomisk anledning menar Iseskog att även i verksamheter som inte direkt är 
underkastade sedvanliga företagsekonomiska villkor, kan verksamhetens ekonomiska 
förutsättningar ändras så att sysselsättningen i verksamheten påverkas. I kommuner och landsting 
styr de politiska besluten de resurser som finns till verksamheternas förfogande. Dessa beslut kan i 
sin tur styras av politiska eller ekonomiska ramar, som formuleras i riksdagen eller av regeringen. 
Arbetsbristbegreppet omfattar alla de situationer då arbetsgivaren av någon verksamhetsekonomisk 
eller företagsekonomisk anledning önskar ändra verksamhetens inriktning eller innehåll. Det är 
enligt Iseskog särskilt viktigt att se och inse att den företagsekonomiska motiveringen inte behöver 
handla om lönsamhet/olönsamhet. Personal kan alltså sägas upp även i en lönsam verksamhet. 
Under senare år har ställningstaganden gjorts i många organisationer där det handlar om att 
koncentrera sig på kärnverksamheten. Det kan till exempel gälla politiker som beslutar om att en 
verksamhet inte längre skall skattefinansieras. Den typen av beslut kan naturligtvis innebära 
nedskärning och omstrukturering med arbetsbrist som följd. I dessa fall är det särskilt viktigt att 
betona, att lönsamhet och efterfrågan hos den avvecklade verksamheten inte hindrar uppsägningar 
på grund av arbetsbrist.  
 
Personlig eller individuell arbetsbrist är begrepp som används i praktiken men som inte har stöd i 
gällande rätt. Det gemensamma för arbetsbristsituationer är alltså att de är verksamhetsrelaterade. 
Med detta påstår Iseskog att det i princip aldrig finns något som kan kallas personlig arbetsbrist. 
Frågan har enligt Iseskog diskuterats i olika sammanhang, exempelvis om en person inte längre 
orkar med sitt arbete eller inte klarar av det. Från en rent språklig utgångspunkt skulle man enligt 
Iseskog kunna använda uttrycket arbetsbrist under hänvisning till att det inte finns kvar några 
arbetsuppgifter i verksamheten som personen ifråga orkar med eller klarar av. Det är dock enligt 
Iseskog i dessa fall juridiskt felaktigt att använda uttrycket arbetsbrist eller personlig arbetsbrist. 
Grunden för en eventuell uppsägning är i dessa situationer i stället oförmåga att klara det arbete som 
ingår i anställningsavtalet, eller inkompetens det vill säga personlig anledning. Personliga 
anledningar som hör ihop med sjukdom, ålder eller annat kan motivera en diskussion om att 
anställningen ska upphöra. Även i dessa fall måste arbetsgivaren följa lagens krav på saklig grund. 
 
Andra förändringssituationer av arbetsbristkaraktär, men med mer eller mindre tydlig personal-
anknytning, är enligt Iseskog, villkorsändringar. Om en arbetsgivare vill förändra anställnings-
villkor som till exempel lön för en arbetstagare, kan det handla om såväl arbetsbrist som personliga 
skäl. Arbetsdomstolen har uttryckt saken så att om en arbetsgivare vill förändra anställnings-
villkoren på grund av att arbetstagaren inte är förtjänt av de nuvarande villkoren är förändrings-
anledningen ”personliga skäl”: 

”Sedan en arbetsgivare sökt träffa överenskommelse med en arbetstagare om sänkning av dennes 
lön men arbetstagaren inte gått med på den föreslagna överenskommelsen, säger arbetsgivaren upp 
arbetstagaren under åberopande av arbetsbrist. Tvist huruvida uppsägningen varit förenlig med 
anställningsskyddslagen eller ej. - Fråga huruvida uppsägningen med hänsyn till omständigheterna 
skall anses ha utgjort en uppsägning på grund av arbetsbrist eller på grund av förhållanden som 
varit hänförliga till arbetstagaren personligen (personliga skäl). Då det senare finnes vara fallet, 

                                                
34 Iseskog, a.a. s. 10 ff, se även fortsättningsvis.  
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fråga huruvida uppsägningen varit sakligt grundad eller ej./…/Sammanfattningsvis kommer 
arbetsdomstolen alltså till slutsatsen, att bolaget inte kan anses ha haft saklig grund för sin 
uppsägning av K.L. i maj 1993. Bolaget har följaktligen, såsom SIF i första hand har gjort 
gällande, genom uppsägningen brutit mot 7 § anställningsskyddslagen/…/Enligt vår mening utgör 
den nu föreliggande tvisten ett sådant fall där stor tveksamhet råder beträffande frågan om till 
vilken kategori uppsägningen skall hänföras. Vi har emellertid slutligen stannat för att anse att 
övervägande skäl i målet -  såsom arbetsuppgifternas karaktär, utvecklingen av dessa under 
anställningstiden, sättet att fastställa lönen - talar för att uppsägningen i den speciella situationen 
som här förelegat skall anses ha skett av "personliga skäl".”35 

 

Om det däremot är företagsekonomiska eller organisatoriska skäl som gör att arbetsgivaren anser 
det nödvändigt att förändra anställningsvillkoren rör det sig om arbetsbrist. 
 

4.1.1 Fingerad arbetsbrist 

Calleman gör gällande att de enda fall, där domstolar överprövar arbetsgivarens bedömningar som 
leder till beslut om personalinskränkningar, är de fall där det finns misstankar om att besluten om 
personalinskränkningar inte är skäl som berör arbetsbrist utan rör arbetstagaren personligen. 
Uttrycket skäl som hänför sig till arbetstagaren personligen är rådande i detta sammanhang, men är 
missledande eftersom en stor mängd bedömningar som görs vid uppsägningar på grund av 
arbetsbrist, hänförs till arbetstagaren personligen. Exempel på detta är bedömningen om en 
arbetstagare skall anses ha tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete eller om arbetstagaren skall 
beredas fortsatt anställning när de lokala parterna upprättar en avtalsturlista. Ett annat sätt att 
uttrycka detta på är fingerad arbetsbrist, vilket anses innebära att arbetsgivaren uppger arbetsbrist 
som enda grunden för uppsägningen när det egentligen handlar om personliga skäl, se exempelvis 
AD 1980 nr 133. En misstänkt fingerad arbetsbrist tycks kunna prövas rättsligt om förändringen av 
verksamheten tar sikte på en enstaka arbetstagare, se vidare AD 1976 nr 26. Misstanke skall 
följaktligen föreligga huruvida arbetsbrist överhuvudtaget inte föreligger.36 
 
Ett relativt stort antal fall har prövats av Arbetsdomstolen om en arbetsbrist är fingerad. För denna 
situation har särskilda beviskrav ställts upp. Enligt Calleman kan det emellertid ifrågasättas om 
dessa beviskrav alltid har följts i avgörande om så kallad fingerad arbetsbrist. Kontrollen av de skäl 
som arbetsgivaren angett, innefattar inte en överprövning av vilka åtgärder som varit mest lämpliga 
ur företagsekonomiska utgångspunkter. Prövningen begränsas till frågan om uppsägningen, med 
utgångspunkt i arbetsgivarens argumentation, framstår som en rationell åtgärd eller ej. 
Arbetsgivaren måste kunna visa att denne inte gjort irrationella åtgärder, utan att de åtgärder som 
gjorts är reella. En uppsägning som gjorts i reell arbetsbristsituation skall självfallet inte 
ogiltigförklaras, trots att arbetsgivaren även kan ange skäl som beror på personliga förhållanden: 

 
”Fråga om en uppsägning varit sakligt grundad. Vid bedömningen härav har den avgörande 
frågeställningen varit huruvida uppsägningen, som arbetsgivaren påstått, berott på arbetsbrist eller 
om den, som arbetstagarsidan gjort gällande, berott på förhållanden som hänför sig till 
arbetstagaren personligen./…/Genom vad som sålunda förekommit finner arbetsdomstolen styrkt 
att den av bolaget gjorda förändringen av verksamheten har vidtagits av företags-ekonomiska eller 
därmed jämförliga skäl.”37 

 
Om arbetsbrist kan bevisas, har de personliga motsättningarna ingen betydelse för prövningen av 
saklig grund för en uppsägning.  
 
Genomgången av fall som prövats i Arbetsdomstolen när det gäller fingerad arbetsbrist och fall där 
det hävdats att en uppsägning på grund av arbetsbrist i själva verket gjorts av personliga skäl, visar 
att domstolen bara i undantagsfall ansett att uppsägningarna inte gjorts på grund av arbetsbrist. De 
fall då arbetsbristen ansetts fingerad respektive ha saknat saklig grund har varit i fall där 
                                                
35 AD 1994 nr 122. 
36 Calleman, a. a. s. 102ff, se även fortsättningsvis. 
37 AD 1995 nr 149. 
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arbetsgivaren inte följt de procedurregler som gäller samt i fall där arbetsgivaren burit sig illa åt mot 
arbetstagaren och uppsägningen därmed ansetts som kränkande, exempelvis: 

 
”Arbetsgivare har med åsidosättande av turordningsregler i en arbetsbristsituation sagt upp fyra 
arbetstagare. Arbetsdomstolen fann att uppsägningarna inte föranletts av något arbetsgivarens 
misstag rörande turordningsreglerna utan av personliga skäl. Uppsägningarna förklarades ogiltiga 
och lön samt allmänt skadestånd utdömdes.”38 
 
”En arbetsgivare har sagt upp en arbetstagare under åberopande av arbetsbrist. Uppsägningen har 
befunnits grundad på personliga skäl som inte utgjort saklig grund för uppsägning. Uppsägningen 
har ogiltigförklarats och arbetsgivaren har förpliktats utge skadestånd för brott mot 7 § 
anställningsskyddslagen.”39 

 

4.2 Turordning vid uppsägning 
Reglerna i 22 § LAS, turordning vid uppsägning, skall användas endast när det gäller uppsägningar 
på grund av arbetsbrist, det vill säga uppsägningar som beror på verksamhetsrelaterade skäl. 
Exempel på åtgärder som en arbetsgivare kan vidta är enligt Calleman, nedläggningar helt eller 
delvis, omorganisationer som innebär att arbetsuppgifter förändras, omfördelas eller försvinner, 
förändringar av arbetstidsmåttet eller av förläggning av arbetstiden. Detsamma gäller om 
arbetsgivaren beslutar att hyra in konsulter för att utföra arbetet eller att arbetet skall utföras av 
tidsbegränsat anställda istället för tillsvidareanställda, se exempelvis AD 1989 nr 47 och AD 1996 
nr 20.  
 
Arbetsbrist kan även uppstå om arbetsgivaren upptäcker att de anställdas löner eller löneförmåner är 
alltför höga och att de önskar att sänka dem: 

 
”I anställningsavtal har funnits regler om rätt för den anställde att disponera en av arbetsgivarens 
bilar på sin fritid. Arbetsgivaren har önska avveckla bilförmånen. För att åstadkomma detta erbjöd 
arbetsgivaren ett engångsbelopp mot att den anställde avstod från bilförmånen. Några anställda 
accepterade erbjudandet. Anställa som avvisade erbjudandet sades upp med erbjudande om 
återanställning utan bilförmån. Är överenskommelserna om avveckling av bilförmånen ogiltiga 
enligt 27 § medbestämmandelagen såsom stridande mot kollektivavtalet? Är uppsägningarna 
sakligt grundade enligt 7 § första stycket anställningsskyddslagen?/…/Bolaget har angivit att 
uppsägningarna av teknikerna skedde för att bolaget ville sänka sina kostnader/…/Med hänvisning 
till det anförda finner arbetsdomstolen att uppsägningarna är sakligt grundade.”40 

 

En förhållandevis ny princip är att företagsövergång inte i sig kan anses utgöra saklig grund för 
uppsägning. Detta är en följd av införlivandet i svensk rätt av övergångsdirektivet, 77/187/ EEG, 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagarnas rättigheter vid 
överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter. Övergångar av verksamheter eller 
företag i form av fusioner, överlåtelser, ombildningar av bolag från en juridisk person till en annan 
eller i form av utläggning på entreprenad anses med detta inte längre vara saklig grund för 
uppsägning. När beslutet om övergång är fattat får uppsägningar inte göras för förvärvarens 
räkning. Meningen är istället att en möjlig övertalighet skall hanteras hos den nye arbetsgivaren.41  

 
Calleman refererar till Glavå som hävdar att man kan hitta de mest märkliga konstruktioner under 
beteckningen arbetsbrist just därför att arbetsgivarens ställning är mer fördelaktig då denne väljer 
beteckningen arbetsbrist istället för beteckningen personliga skäl. Calleman anser, som en följd av 
Glavås uttryck, att som en följd av att definitionen av arbetsbrist är vid, blir tillämpningsområdet för 
turordningsreglerna också utbredd. 
  

                                                
38  AD 1977 nr 215.  
39  AD 1991 nr 136. 
40  AD 1993 nr 61. 
41  Calleman, a.a. s.100f, 138 ff, se även fortsättningsvis. 
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Calleman förklarar vidare, att kravet på att arbetstagaren skall ha tillräckliga kvalifikationer för att 
ha rätt till fortsatt arbete stöds i LAS förutom i 22 § även i 7 § 2 st., som reglerar saklig grund för 
uppsägning och i 25 § 1st., som reglerar företrädesrätten till återanställning. 
Regeln om tillräckliga kvalifikationer har stor betydelse för frågan om vilka arbetstagare som skall 
ha rätt till fortsatt anställning. Vissa omständigheter kan ändå göra att bestämmelsen inte får någon 
betydelse alls vid en driftsinskränkning eller att bestämmelsen förlorar i betydelse. Om 
turordningskretsarna, som utgör den yttre gränsen för möjligheterna till omplacering, är små, blir 
möjligheterna till omplacering därefter. Därmed får också kravet på tillräckliga kvalifikationer liten 
betydelse. Omplacering och tillämpning av regeln blir i princip inte aktuell om indelningen i kretsar 
drivs så långt som till enpersonkretsar, eller till att omfatta bara de arbetstagare som utför i 
huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. 

4.3 Företrädesrätt 
Enligt 25 § LAS har den som sagts upp på grund av arbetsbrist under nio månader från 
anställningens upphörande, företrädesrätt till återanställning inom den verksamhet hos 
arbetsgivaren där den varit sysselsatt. Förutsättningen är att denne varit anställd hos arbetsgivaren 
mer än tolv månader under den senaste treårsperioden och att denne har tillräckliga kvalifikationer42 
för den nya anställningen. Företrädesrätt gäller från den tidpunkt då uppsägningen skedde till dess 
att nio månader har förflutit från anställningens upphörande. Arbetsgivaren skall lämna besked till 
arbetstagaren ifall denne har företrädesrätt. I beskedet skall även anges att det krävs anmälan för att 
företrädesrätten skall kunna göras gällande (8 § 2 st. resp. 16 § 2 st. LAS). Har sådant besked 
lämnats måste arbetstagaren anmäla anspråk på företrädesrätt hos arbetsgivaren (27 § 1 st. LAS). 
Arbetstagaren måste anta ett erbjudande om återanställning. Har arbetstagaren avvisat ett 
erbjudande som skäligen borde ha godtagits, har arbetstagaren förlorat sin företrädesrätt (27 § 3 st. 
LAS). 

5 Personliga skäl 

5.1 Vad är saklig grund? 
Enligt 7 § LAS skall en uppsägning vara sakligt grundad. Enligt Glavå ifrågasätts generellt inte 
sakligheten av Arbetsdomstolen då det gäller uppsägningar på grund av arbetsbrist, utan endast då 
det gäller personliga skäl. Om en arbetsgivare åberopar arbetsbrist är fallet sakligt grundat.43 
 
Lunning & Toijer hävdar att vad som utgör saklig grund gällande personliga skäl framgår inte av 
lagen, utan svaret finns i förarbeten och i domstolspraxis. Förhållandet inom arbetslivet är så 
skiftande att det inte har ansetts lämpligt eller möjligt att i lag precisera vad som innebär saklig 
grund. Ett förslag till precisering av lagbestämmelsen, lades fram av 1992 års arbetsrättskommitté, 
men förslaget har inte lett till en förändring av 7 § LAS. Vidare menar Lunning & Toijer att 
begreppet saklig grund inte har någon given innebörd utan får anpassas till de särskilda 
omständigheter som föreligger i det individuella uppsägningsfallet. I det sammanhanget finns det 
vissa omständigheter som alltid brukar komma med i bilden, till exempel om det rör sig om en 
större eller mindre arbetsplats, vilken ställning arbetstagaren har haft, anställningstidens längd och 
så vidare.44 
 
Därutöver måste den anställdes agerande skada, eller riskera att skada, företaget på något sätt. I de 
flesta fall krävs det även att arbetsgivaren har försökt omplacera45 den anställde innan saklig grund 
föreligger. En person med kort anställningstid har mindre skydd än den som varit anställd en längre 
tid. Det är den samlade bedömningen av de styrkta omständigheterna i fallet som skall avgöra om 
                                                
42 Se ovan 3.5, Tillräckliga kvalifikationer. 
43 Glavå, a. a 1999, s. 20 f. 
44 Lunning & Toijer, 2007, a. a. s. 316, s. 328 ff, se även Sigeman, a. a. s. 135. Se även fortsättningsvis. 
45 Se ovan 3.3, Omplacering. 
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saklig grund förelegat eller ej. Avgörande är om personen har en framtida lämplighet i företaget. 
Hög ställning i ett företag ställer högre krav på lojalitet och skötsamhet. Dock innefattas inte VD 
och företagsledande personer av LAS (1 § 1p. LAS). Konsekvenserna av samarbetsproblem och 
misskötsamhet kan bli allvarligare i ett litet företag. Om en anställd beter sig på ett icke önskvärt 
sätt, och är medveten om att det inte är acceptabelt är det saklig grund. Det är av stor vikt att 
arbetstagaren är medveten om följderna av ett negativt beteende som påvisats. Att bevisa att saklig 
grund föreligger kan för arbetsgivaren vara svårt och det finns flertalet fall i Arbetsdomstolen som 
fått utgången ogiltig uppsägning, se exempelvis AD 1996 nr 102, AD 1999 nr 44, AD 2000 nr 64 
och AD 2006 nr 63. Arbetsgivaren har dessutom en omfattande omplaceringsskyldighet46.  

 
 

5.1.1 Faktorer som utgör saklig grund 

Enligt Källström och Malmberg kan man skilja på fall där uppsägningen hänför sig till att 
arbetstagaren har nedsatt arbetsförmåga och fall där uppsägningen är hänförlig till arbetstagarens 
beteende eller liknande.47 
 
Det finns flera olika typer av beteenden som enligt Arbetsdomstolen räknas som saklig grund för 
uppsägningar och avsked. Dessa är enligt Adlercreutz bland andra misskötsel, samarbetsproblem, 
nedsatt arbetsförmåga på grund av ålder eller sjukdom och inkompetens. En mindre allvarlig 
misskötsel, exempelvis sen ankomst vid något enstaka tillfälle, eller liknande mindre allvarliga 
händelser räknas vanligen inte som saklig grund. Om arbetstagaren däremot vid upprepade tillfällen 
missköter sig, och har fått tillsägelse av arbetsgivaren, kan det vara fråga om saklig grund. 
Misskötsel är exempelvis ordervägran det vill säga den anställde är förpliktigad att utföra allt arbete 
som har ett naturligt samband med verksamheten, att arbetstagaren inte följer ordningsföreskrifter 
och säkerhetsföreskrifter eller vägrar använda skyddsanordningar. Även onykterhet i arbetet, som 
beskrivs i AD 2001 nr 3, om det inte är alkoholberoende av sjukdomskaraktär, förskingring och 
olovlig frånvaro, kan utgöra saklig grund. Misskötsel innefattar även stöld, illojalitet, våld och hot 
om våld. Dessa former av misskötsamhet har Arbetsdomstolen i flera fall bedömt som saklig grund 
för avsked istället för personliga skäl. AD 1996 nr 102 påvisar bevissvårigheten i fall av 
misskötsel:48

 

”Fråga om det har förelegat saklig grund för uppsägning av en syo-konsulent vid en kommuns 
gymnasieskola. Som grund för uppsägningen har åberopats långvarig misskötsamhet i form av 
bl.a. olovlig frånvaro, dåliga arbetsprestationer och underlåtenhet att iaktta arbetstiderna. 
Arbetsdomstolen finner att den misskötsamhet som styrkts i målet inte har varit av sådant slag att 
kommunen har haft rätt att skilja syo-konsulenten från anställningen/…/För att saklig grund för 
uppsägning skall föreligga måste dock krävas att den misskötsamhet hos B.C. som legat till grund 
för kommunens agerande verkligen har varit av sådant allvarligt slag att den har berättigat till 
slutsatsen att han i framtiden inte kunde fullgöra sitt arbete som syokonsulent på ett rimligt sätt. 
Vid bedömningen av den frågan måste vägas in att B.C. under så lång tid som 21 år hade varit 
anställd hos kommunen. Arbetsdomstolen anser inte att den misskötsamhet hos B.C. som blivit 
styrkt i målet har varit av sådant slag att kommunen haft rätt att skilja honom från anställningen. 
Arbetsdomstolen finner på grund av det anförda att det inte har förelegat saklig grund för 
kommunens uppsägning av B.C.”49  

 
Samarbetsproblem löses vanligen med omplacering av den anställde. Om denna möjlighet inte finns 
kan det, om fallet är allvarligt, vara fråga om saklig grund: 

                                                
46 Se ovan  3.3, Omplacering. 
47 Källström & Malmberg, a. a s. 135. 
48 Adlercreutz, a. a s. 122, se även Broberg & Lundén a .a.  s. 374. 
49 AD 1996 nr 102. 
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”Tvisten gäller om bolaget haft saklig rund för sitt beslut om att säga upp Rolf Lind från dennes 
anställning på grund av samarbetsproblem./…/En fråga som har avgörande betydelse för 
domstolens ställningstagande i tvisten är om det kan anses att bolaget har gjort vad som rimligen 
kan krävas för att genomföra den nödvändiga förändringen utan att tillgripa uppsägning av Rolf 
Lind./…/Vid ett samlat övervägande av omständigheterna i målet kommer arbetsdomstolen alltså 
till slutsatsen att bolagets uppsägning av Rolf Lind har varit saklig grundad.”50   
 
”Fråga om ett bolag haft saklig grund för uppsägning av en arbetstagare på grund av 
samarbetsproblem. I målet uppkommer bl.a. fråga om bolaget har uppfyllt sin 
omplaceringsskyldighet./…/Sammanfattningsvis kan konstateras följande. Bolaget får anses ha 
gjort vad som kunde begäras i syfte att komma tillrätta med samarbetsproblemen inom ramen för 
en fortsatt placering av N.N. vid fordonsavdelningen. N.N. saknade tillräckliga kvalifikationer för 
den lediga befattning som enligt förbundets uppfattning kunde komma i fråga för hennes del. Att 
N.N. var sjukskriven kan inte anses ha utgjort något hinder mot uppsägningen av henne. 
Arbetsdomstolen finner att bolagets uppsägning av N.N. har varit sakligt grundad. Förbundets 
talan skall därför avslås.”51 

 
Arbetsgivaren skall ha gett en bestämd, skriftlig tillsägelse till den anställde angående 
samarbetsproblemet. Vad som är viktigt är om det bristande samarbetet allvarligt påverkar 
verksamheten. I ett litet företag är samarbetsproblem mera kännbart än i större företag vilket visas i 
AD 1990 nr 18. Upprepade trakasserier och mobbning räknas också som en form av 
samarbetsproblem enligt exempelvis AD 2006 nr 73.52

 

 

Nedsatt arbetsförmåga på grund av ålder eller sjukdom utgör i princip inte saklig grund för 
uppsägning enligt uttalanden i 1974 års anställningsskyddslag. Arbetsgivaren är skyldig att, under 
vissa förutsättningar, påbörja en rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. 3 § lagen (1962:381) om 
allmän försäkring och om arbetstagaren ger sitt medgivande skall den utföras i samråd med 
arbetstagarens fackliga organisation. Arbetsgivaren har även ett så kallat anpassningsansvar som 
beskrivs i 3 kap. 3 § 2 st. arbetsmiljölagen (1977:160; AML). Så länge som arbetstagaren uppbär 
sjukpenning kan normalt sätt uppsägning på grund av sjukdom inte komma i fråga (prop. 1973:29, 
s. 126). Rätten till sjukersättning (tidigare sjukpension) skall övervägas innan uppsägning på grund 
av personliga skäl kan göras gällande. Om saklig grund skall gälla så skall nedsättningen anses 
stadigvarande och arbetstagaren inte kunna utföra något arbete av betydelse överhuvudtaget som 
bland annat fastslagits i AD 1978 nr 139, AD 1979 nr 67 och AD 1999 nr 26.53 Arbetsgivaren skall 
se till att det i verksamheten finns en lämpligt organiserad rehabiliterings- och arbetsanpassnings-
verksamhet enligt 3 kap. 2 a § 3 st. AML. Detta beskrivs även i AD 1999 nr 124. 
 

Inkompetens i arbetet kan vara grund för uppsägning om den anställdes arbetsinsatser är mycket 
sämre jämfört med övriga kollegor. Den anställde kan utföra sina arbetsuppgifter orimligt långsamt, 
ge dåligt arbetsresultat eller att kostnaderna för att ha den anställde överstiger vad den anställde 
inbringar till företaget. Inkompetensen får inte vara tillfällig eller obetydlig. Omplacering eller 
utbildning skall föregå innan uppsägning på grund av inkompetens kan göras gällande. Om den 
anställde har fått nedsatt arbetsförmåga av andra skäl än sjukdom bör arbetsgivaren försöka 
omplacera den anställde i första hand. Om detta har skett och inte gett några resultat, kan det bli 
fråga om saklig grund för uppsägning:54 

 

                                                
50 AD 1993 nr 162. 
51 AD 2006 112. 
52 Adlercreutz, a. a s. 122 f, se även Glavå, 2001, a. a. s. 332 f. 
53 Lunning & Toijer, a. a s. 435 f, 443. 
54 Bylund & Viklund, Arbetsrätt i praktiken, 2006, s. 175ff. 
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”Sammanfattningsvis gör arbetsdomstolen följande bedömning av uppsägningsfrågan. M.Ö. har 
utfört sina arbetsuppgifter vid lokalkontoret på ett sätt som arbetsgivaren inte skall behöva godta. 
Några omständigheter som kan ursäkta honom har inte framkommit. Arbetsgivaren har fog för sin 
uppfattning att M.Ö. var olämplig för arbete som försäkringssekreterare och som 
utredningsassistent. Arbetsgivaren har med anledning av missnöjet med M.Ö:s sätt att arbeta gett 
honom möjlighet att pröva andra arbetsuppgifter och gjort klart för honom att uppsägning kunde 
komma i fråga utan att någon bättring inträtt. Slutligen har arbetsgivaren gett honom ett 
erbjudande om annat arbete, som han dock avböjt. Något annat arbete som skäligen bort erbjudas 
M.Ö. har såvitt utredningen visar inte funnits.Uppsägningen av M.Ö. är alltså sakligt grundad. 
Käromålet skall därför avslås.”55 

 
Bristande kompetens 

I en AD- dom från 2007 har frågan prövats om det funnits saklig grund för uppsägning av en 
provningsingenjör som enligt arbetsgivaren har uppvisat bristande kompetens och dåliga arbets-
prestationer. Domstolen ansåg att uppsägningen var sakligt grundad och därmed är begreppet 
bristande kompetens en saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl: 

”Den utredning som sålunda förebringats ger enligt Arbetsdomstolen en entydig bild av att S.A. 
inte hade tillräcklig kompetens och förmåga att utföra de arbetsuppgifter hon anställts för och inte 
heller de mindre kvalificerade arbetsuppgifter som funnits vid TMA. Vad som framkommit genom 
innehållet i de personliga utvecklingsplaner, s.k. IPC och PBP, som upprättats för S.A. under åren 
2000-2004 förändrar enligt domstolens mening inte den bilden. I sammanhanget kan tilläggas att 
L.N. förklarat att bedömningen "Solid Performance", som han använt om hennes arbetsinsats i ett 
dokument avseende år 2003 får betecknas som överord från hans sida. Enligt domstolens mening 
har S.A. sammantaget uppvisat sådana brister att det utifrån en bedömning av enbart hennes 
arbetsinsatser har varit befogat att skilja henne från anställningen.”56 

 

 
5.1.2 Preskriptionsregeln 

Om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen, får den inte 
grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till mer än två månader innan 
underrättelsen lämnades enligt 30 § eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två månader 
före tidpunkten för uppsägningen, enligt 7 § 4 st. LAS. Om arbetsgivaren enbart kan åberopa 
händelser som denne haft kännedom om i mer än två månader, så föreligger inte saklig grund för 
uppsägning, om det inte handlar om mycket grova förseelser.57 

6 Följder av en uppsägning 

6.1 Arbetsgivarens skyldigheter vid uppsägning 
Arbetsgivaren är skyldig att undersöka om en omplacering58 är möjlig, innan en uppsägning 
genomförs. Vidare behöver denne under skadeståndsansvar följa en viss turordning enligt reglerna i 
22 § LAS. En arbetstagare som är uppsagd på grund av arbetsbrist har företrädesrätt59 till 
återanställning, om denne uppfyller kraven enligt 25 § LAS. 
 
Lunning & Toijer gör gällande att om arbetsgivaren frångår turordningen med hänsyn till personliga 
moment som till exempel kvalifikationer för framtida arbetsupppgifter och gör en felbedömning i 
sådan situation, framstår överträdelsen av LAS som ett turordningsbrott. Om arbetsgivaren gör ett 
frångående på grund av en arbetstagares fackföreningstillhörighet et cetera, föreligger en 
föreningsrättskränkning, se vidare AD 1976 nr 114. Uppsägningen kan då ogiltigförklaras och på 
samma sätt kan enligt Arbetsdomstolen, se exempelvis AD 1977 nr 215, en ogiltighetsförklaring 

                                                
55 AD 1993 nr 73. 
56 AD 2007 nr 95. 
57 Lunning & Toijer, a .a  s. 484f. 
58 Se ovan 3.3, Omplacering. 
59 Se ovan 4.3, Företrädsrätt. 
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ske, om avsteget från turordningen sker på grund av andra personliga skäl än sådana som normalt 
beaktas i turordningsammanhang. 60 
 
I 29 § LAS hänvisas till reglerna om medbestämmandeförhandlingar i 11§ MBL. Denna 
förhandlingsskyldighet regleras även i EG- direktivet om kollektiva uppsägningar. Förhandlings-
skyldigheten gäller i första hand kollektivavtalsbärande organisation. Om arbetsgivaren saknar 
kollektivavtal och det inte endast rör sig om ett tillfälligt avtalslöst tillstånd föreligger enligt de nya 
bestämmleserna i 13 § MBL förhandlingskyldighet mot samtliga berörda arbetstagar-
organisationer.61 
 
En arbetsgivare som har för avsikt att säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl, skall 
enligt 30 § LAS, varsla den lokala arbetstagarorganisation, som den anställde tillhör, minst två  
veckor i förväg. Om den anställde och dess företrädare för dennes organisation inom en vecka begär 
att överläggningar skall ske, är arbetsgivaren skyldig att ingå i dessa. För att överläggningkravet 
skall vara fullgjort, krävs att arbetsgivaren ingår i en saklig diskussion med motparten och 
preciserar grunderna för sin tänkta åtgärd. 
Arbetsgivare har i dessa fall större bevisbörda62 om det är personliga skäl som föreligger 
uppsägningen. 
 
Glavå hävdar att en viktig rättsverkan av att en arbetstagare inom rimliga tidsfrister gör gällande att 
uppsägningen är ogiltig är att anställningen består till dess tvisten slutligen avgjorts (34 § 2 st. 
LAS). I praktiken innebär detta att om parterna väljer att lösa tvisten i domstol blir den verkliga 
uppsägningstiden mycket längre än den lagstadgade. 
 
Uppsägningstidens längd är densamma oavsett om en arbetstagare blir uppsagd på grund av 
arbetsbrist eller personliga skäl.63 Under denna tid har arbetstagaren rätt till bibehållen lön och 
andra förmåner, även om arbete eller andra arbetsuppgifter inte erbjuds, enligt 12 § LAS. 
Arbetstagaren har även rätt till ledighet med bibehållna förmåner för att kunna söka nytt arbete, 
enligt 14 § LAS.  

6.2 Omställningsavtal 
Som komplement till anställningsskyddslagens regler om uppsägning på grund av arbetsbrist gäller 
på stora delar av arbetsmarknaden omställningsavtal. Omställningsavtalet mellan SAF (numera 
Svenskt Näringsliv) och PTK gäller för privatanställda tjänstemän. Syftet med avtalet är att 
arbetsgivarna fortlöpande avsätter ekonomiska medel som är tänkta att användas i samband med 
driftsinskränkningar. Detta avtal administreras och verkställs av Trygghetsrådet, TRR64. Genom att 
de anslutna företagen betalar en avgift till TRR finansieras verksamheten.  
En arbetstagare som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, som fyllt 40 år samt har arbetat 
sammanlagt minst fem år, har enligt omställningsavtalet SAF- PTK rätt till avgångsersättning, 
AGE. I vissa fall kan arbetstagare få tillgodoräkna sig anställningstid hos andra företag som är 
anslutna till samma försäkring. AGE fungerar som ett komplement till arbetslöshetsförsäkringen 
och ersättningen betalas ut månadsvis.65 
 

                                                
60 Lunning & Toijer, a. a. s. 462 f. 
61 Glavå, 2001, a. a. s.365 ff, se även fortsättningsvis. 
62 Se ovan 3.4, Bevisbördan. 
63 Broberg & Lundén , Uppsägning och avsked, 2002, s.110. 
64 Se vidare Trygghetsrådets hemsida, www.trr.se. 
65 Källström & Malmberg a. a. s. 153f, se även fortsättningsvis. 
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Med tjänstemännens omställningsavtal som förebild, träffades år 2004 ett avtal om omställnings-
försäkring för privatanställda arbetare mellan Svenskt Näringsliv och LO. Båda avtalen innehåller 
dels regler för omställningsstöd, dels regler om viss ersättning. Omställningsförsäkring Svenskt 
Näringsliv- LO innehåller regler om avgångsbidrag, AGB. Förutsättningarna för att få AGB är 
snarlika reglerna för AGE. AGB betalas ut som en engångssumma. 
 
I båda avtalen finns även regler om omställningsstöd som syftar till att underlätta för dem som blivit 
uppsagda att finna nytt arbete eller annan förvärvsverksamhet. För att få omställningsstöd krävs att 
uppsägningen skett på grund av arbetsbrist och att den uppsagde har arbetat minst 16 timmar per 
vecka under minst ett år vid företaget. TRR har, på tjänstemannasidan, utvecklat en modell för 
omställningsstöd, den så kallade utvecklingsprocessen. Den består av fyra moment: analys, 
möjligheter, aktivitetsplan och marknadsföring. Stöd kan också ges till den som vill starta eget 
företag eller vill studera. Tjänstemännen har rätt till omställningsstöd i två år. Efter särskild 
prövning kan tidsperioden förlängas. Trygghetsfonden, TSL66, administrerar omställningsstödet 
enligt avtalet om omställningsförsäkring Svenskt Näringsliv- LO. TSL har valt en delvis annorlunda 
metod för omställningsstöd, där de slutit avtal med nio olika leverantörer av omställningsprogram 
bland andra Lernia, Poolia och Manpower. Dessa kan erbjuda personliga avtal, utformning av 
handlingsplan och träning i personlig marknadsföring. Rätten till omställningsstöd gäller i fyra 
månader. Om en arbetstagare yrkar att få uppsägningen ogiltigförklarad av domstol, eller yrkar 
skadestånd, med anledning av uppsägningen, har denne inte rätt till omställningsstöd enligt Svenskt 
Näringsliv - LO. På blanketten om ansökan om omställningsstöd intygar parterna att ingen rättslig 
tvist föreligger. 
 
För kommuner och landsting finns avtalet: Bestämmelser om avgångsförmåner för anställda hos 
kommuner och landsting, församlingar m.fl., AGF- KL. Detta avtal berör endast ekonomiska 
förmåner. Landstinget i Värmland bekostar även i vissa fall stöd från Arbetslivsresurs samt stöd 
från Arbetsgivarringen i Arvika.67  
 
Även inom den statliga sektorn finns det omställningsavtal. 
 
Om en arbetstagare blir uppsagd på grund av personliga skäl har denne inte rätt till någon typ av 
omställningsavtal och därmed inte rätt till den hjälp och de förmåner som avtalen innebär.   

6.3 Arbetslöshetsförsäkring 
Vid uppsägning på grund av arbetsbrist har den enskilde generellt, efter fem dagars karens, rätt till 
ersättning från arbetslöshetskassa, a-kassa, förutsatt att den uppsagde är medlem och har fått ut sin 
uppsägningstid och lön enligt 11- 12 § § LAS.  
 
Enligt uppgift från en handläggare på Tjänstemannaförbundet HTF har de ändrat sin bedömning 
efter ett antal fall där förvaltningsdomstolen har dömt att a-kassorna skall följa lag (1977:480) om 
arbetslöshetsförsäkring och inte LAS. HTF: s a-kassa tillämpar inte längre LAS utan bortser från 
om arbetstagaren fått sin uppsägningstid eller ej och tillämpar enbart lagen om arbetslöshets-
försäkring. Tidigare år avslog de medlemmens ansökan om denne, enligt LAS, hade rätt till 6 
månaders uppsägningstid men endast fått en månads uppsägningstid.68  

 
Karensen för rätt till a-kassa vid uppsägning på grund av personliga skäl är fem eller 60 dagar.  
De a-kassor vi har haft kontakt med agerar liknande i uppsägningsfall som beror på personliga skäl. 
Det görs en individuell utredning och antal karensdagar beror på hur stor del den uppsagde själv 
bidragit till uppsägningen. Utredningen bygger både på den uppsagdes- och arbetsgivarens 

                                                
66 Se vidare Trygghetsfondens hemsida, www.tsl.se. 
67 Se vidare www.skl.se, www.arbetslivsresurs.se, www. arvika.se/aktuellt/jobbarbetsgivarringen.pdf. 
68 Samtal med a-kassor i anknytning till Akademikerförbundet SSR, IF-Metall och HTF. 
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uppgifter. Grövre misskötsamhet ger generellt högre karens. Beror uppsägningen på sjukdom eller 
andra skäl som arbetstagaren själv inte kunnat påverka i lika stor grad, exempelvis att arbetstagaren 
inte kunnat tillgodose sig utbildning för fortsatt arbete, kan antalet karensdagar beslutas till fem.  
45 dagars karens gäller när arbetstagaren säger upp sig själv. 

7 Empiriskt material  

7.1 Fallbeskrivningar 
För att beskriva hur gällande rätt tillämpas i praktiken har vi kontaktat olika personer som arbetar 
med personalfrågor. Det är deras dokument vi definierar som empiriskt material. Fallen härstammar 
både från den privata- och från den offentliga sektorn. Begrepp som olika personer har tagit upp och 
som är av intresse i undersökningen är: personlig arbetsbrist samt individuell arbetsbrist. Dessa 
begrepp används när organisationen vill säga upp en enskild arbetstagare. Det råder ingen egentlig 
arbetsbrist inom organisationen men det råder enligt arbetsgivaren arbetsbrist för den enskilde 
arbetstagaren. Arbetsgivare kan också välja att säga upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist, 
trots att skälen är tillräckligt starka för att kunna säga upp på grund av personliga skäl, då 
arbetsgivaren anser att konsekvenserna för arbetstagaren, blir humanare. Efter överenskommelser 
kan arbetstagaren även säga upp sig själv, både när saklig grund skälen inte är tillräckligt starka 
men även när saklig grund faktiskt föreligger. 
 
I det empiriska materialet har arbetstagarna i samtliga fall från privat sektor, där uppsägningar skett 
på grund av arbetsbrist, anmälts till TRR. 
 
Vi har fått tillåtelse att gå ut med organisationsnamn i fall som gäller Landstinget i Värmland och 
Karlstad kommun. 
 

7.1.1 Organisation 1 

Arbetstagaren arbetade inte, enligt arbetsgivaren tillräckligt effektivt och tog för mycket tid i 
projekt. Denne hade alla verktyg som behövdes men kunde inte använda dem på ett fungerande sätt. 
Arbetstagaren hade en hög lön som innebar att det inte blev lönsamt för arbetsgivaren att fortsätta 
anställningen. Enligt arbetsgivaren efterfrågades inte personens kompetens av företagets kunder och 
därför blev arbetstagaren inte anlitad tillräckligt ofta för att vara lönsam för företaget. Arbetstagaren 
hade inte misskött sig eller underpresterat, i den mån att saklig grund för uppsägning av personliga 
skäl skulle ha varit aktuell. Arbetsgivaren anser att det föreligger individuell arbetsbrist, men det 
föreligger inte egentlig arbetsbrist i arbetsrättslig mening. 
 
I detta fall kom arbetsgivaren och arbetstagaren överens om att arbetstagaren skulle säga upp sig 
själv. Företaget gjorde en uppgörelse med arbetstagaren, som resulterade i att arbetstagaren skulle 
starta en egen verksamhet. För att underlätta övergång till egen verksamhet enades arbetsgivaren 
och arbetstagaren om att arbetsgivaren, xx, skulle anlita arbetstagaren, y, för vissa arbeten:  
 

”y börjar med egen verksamhet där han i huvudsak kommer att arbeta inom områdena xxxxxx 
men inte begränsat till dessa… xx förbinder sig att anlita y enligt följande..., Ansvaret att belägga 

y åvilar xx... Båda parterna kan omförhandla detta avtal om enighet nås, med mera”.69 

 

7.1.2 Organisation 2 

Enligt arbetsgivaren så fanns det, i de här två fallen, inte tillräckliga skäl för att utgöra saklig grund 
för uppsägning. Arbetstagarna hade underpresterat en del men inte tillräckligt för att utgöra saklig 
grund. Företaget ville avsluta anställningarna så fort som möjligt och gjorde en överenskommelse 

                                                
69 Bilaga 1. 
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där arbetstagarna skulle säga upp sig själva. I det ena fallet fick den uppsagde ett avgångsvederlag 
bestående av sex månadslöner. I det andra fallet förkortades uppsägningstiden från tre månader, till 
en månad. Båda överenskommelserna innehåller följande: 

 
”I och med denna överenskommelse är parternas samtliga mellanhavanden med anledning av y 
anställning hos x helt och hållet slutgiltigt reglerade och ingendera parten har därutöver ytterligare 
krav mot den andra parten av vare sig ekonomiska eller annat slag.”70 

 
7.1.3 Organisation 3 

Dessa två arbetstagare har varit sjukskrivna en längre tid och inte lyckats med sin rehabilitering för 
att kunna återgå i arbete. Arbetstagarnas personliga förutsättningar har förändrats av sjukdom eller 
av skador och kan inte längre utföra något arbete alls åt arbetsgivaren. Därmed har arbetstagarnas 
kompetens minskat. Detta är egentligen, i arbetsrättslig mening, saklig grund för uppsägning på 
grund av personliga skäl. Landstinget i Värmland är en organisation som använder sig av begreppet 
personlig arbetsbrist. Men då konsekvenserna av en uppsägning på grund av personliga skäl är 
mycket större för individen enligt arbetsgivaren, väljer arbetsgivaren att tillsammans med 
arbetstagarna komma fram till en överenskommelse där de blir uppsagda på grund av arbetsbrist. I 
överenskommelserna står det bland annat: 
 

”Att X inte efter avslutsdatumet 2007 – xx- xx äger någon företrädesrätt till återanställning inom 
LIV… 
… att i och med denna överenskommelse upphör samtliga tidigare anställningsvillkor och 
överenskommelser att gälla mellan arbetstagaren X och LIV (Landstinget i Värmland)… 
… att X efter avslutsdatumet inte har några ytterligare krav på Landstinget i Värmland”.  

 

Detta sker utan att de fackliga företrädarna är med. I vissa fall kan de fackliga representanterna vara 
med som sakkunniga, men de företräder inte arbetstagaren i egentlig mening. Denna 
överenskommelse är mellan arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren. Landstinget bekostar i 
vissa fall support från Arbetslivsresurs. I andra fall erhåller arbetstagaren stöd från 
Arbetsgivarringen i Arvika.71 
 

7.1.4 Organisation 4 

Från Karlstad kommun har vi inte fått något enskilt fall utan har fått ta del av hur olika mallar som 
berör uppsägningar på grund av sjukdom ser ut. Karlstad kommun säger upp arbetstagare på grund 
av personliga skäl när de inte längre klarar av att utföra något arbete alls efter avslutad 
rehabilitering. Det förekommer däremot fall där Karlstad kommun har kommit överens med 
arbetstagaren att denne skall säga upp sig själv, istället för att bli uppsagd på grund av personliga 
skäl. En sådan överenskommelse innehåller bland annat följande formuleringar:  
 

”Parterna konstaterar att arbetstagaren XXXXX säger upp sin anställning…, 
… Parterna är ense om att i och med denna överenskommelse är samtliga frågor rörande 
XXXXX anställning i Karlstad kommun slutligt reglerade och lösta. XXXXX har här 
utöver inga ekonomiska, arbetsrättliga eller avtalsmässiga anspråk på arbetsgivaren. 
Ingendera parten äger rätt att återkomma i ärendet. Vidare innebär överenskommelsen att 
parterna framgent skall inta ett lojalt förhållningssätt gentemot varandra.” 

 
Vid dessa överenskommelser har fackförbundet SKAF varit behjälpliga vid avtalets upprättande 
och har därvid inte framfört några invändningar mot uppgörelsen.72 
 

                                                
70 Bilaga 2. 
71 Bilaga 3. 
72 Bilaga 4. 
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7.1.5 Organisation 5 

Detta fall rör en arbetstagare, x, som har haft samarbetsproblem och inte uppträtt konsultmässigt på 
sina senaste uppdrag vilket försvårat/omöjliggjort försäljning av x kompetens mot företagets 
befintliga kunder. Att x har ett iranskt pass har försvårat processen då vissa kunder kräver svenskt 
pass. Företaget har vid samtal med x gett information om hur dennes beteende har påverkat 
relationen med kunden och hur det har försvårat för möjligheterna att vara kvar på uppdragen. X har 
hela tiden försvarat sig med att det är omgivningen som handlat felaktigt och inte han själv. X har 
varit ovillig att ta åt sig av kritiken och därför ej heller varit beredd att förändra sitt beteende. 
Företagets kontakter med det lokala facket har varit bra då de kände till x och situationerna som 
förelåg uppsägningen. X valde dock att gå vidare till facklig regional nivå och det blev senare 
förhandling om villkoren. En uppgörelse om att uppsägningen skulle grundas på arbetsbrist gjordes 
till slut och det är enligt företaget för allas bästa, både sett från ett ekonomiskt perspektiv som från 
ett personligt perspektiv. I detta fall fanns det saklig grund för att säga upp på grund av personliga 
skäl men företaget föredrog ett avtal om att det skulle bli uppsägning på grund av arbetsbrist. 
Företaget anser att det är arbetsbrist för den enskilde individen och tycker att det är ett problem med 
den nuvarande lagstiftningens utformning. I avtalet står det bland annat att:  
 

”…n frånsäger sig förtursrätt till återanställning… 
… N åtar sig att under uppsägningstiden underrätta Bolaget om ny anställning erhålls. N har rätt 
att ta anställning i företag med konkurrerade verksamhet, men n åtar sig att meddela Bolaget om 
anställningen… 
… I och med att denna överenskommelse träffats, har samtliga förhållanden mellan bolaget och n 
slutligt reglerats, varför ytterligare krav inte kan ställas av någondera parten.”73 
 

7.1.6 Organisation 6 

I uppsägningsavtalet framgår det inte att det skulle vara något fel, det ser ut som en ”vanlig” 
arbetsbristuppsägning, men vi har fått detta fall som ett exempel på hur företaget går tillväga när 
anställda brister i kompetens och kvalifikation. Genom omorganisationer kan arbetsgivaren lösa de 
uppsägningssituationer som i arbetsrättslig mening saknar saklig grund. Genom att omorganisera, 
kan en tjänst försvinna, och då uppstår arbetsbrist som är saklig grund för uppsägning. 
Företrädesrätten har inte förhandlats bort utan företaget informerar om den och om hur 
besvärshänvisning skall gå till, om den anställde så önskar, i uppsägningsbeskedet. 
I överenskommelsen står det bland annat: 
 

”… Med anledning av att y, nedan kallad bolaget, säger upp xx p g a arbetsbrist har följande 
överenskommelse träffats… 
… I samband med uppsägningen anmäler företaget xx till Trygghetsrådet… 
…I och med denna överenskommelse träffats är samtliga mellanhavanden parterna emellan 
slutgiltigt reglerade. Ingendera part har således något ytterligare krav gentemot den andra av vad 
slag det vara må… 
… Denna överenskommelse är konfidentiell mellan xx och y.”74 

                                                
73 Bilaga 5. 
74 Bilaga 6. 
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8 Analys 

8.1 Analys av gällande rätt 
Om en arbetsgivare anger arbetsbrist som grund för uppsägningen anses den vara sakligt grundad. 
Sakligheten prövas inte av Arbetsdomstolen om det inte föraranligger misstanke om fingerad 
arbetsbrist75. Arbetsgivaren blir i dessa fall skyldig att lägga fram kalkyler och bedömningar för att 
bevisa att arbetsbrist föreligger. Det är sedan arbetstagarsidan som har bevisbördan76 för att 
bedömningarna är felaktiga.  
Begreppet arbetsbrist77 har blivit en samlingsrubrik för lagstiftaren. Dit hör alla de uppsägningsfall 
där personliga omständigheter inte läggs till grund för uppsägning. Domstolen har i många rättsfall, 
sedan mitten av 1990-talet, påpekat att gränsdragningen mellan uppsägning på grund av arbetsbrist 
och uppsägning på grund av personliga skäl handlar om en uppdelning av företrädesvis rättsteknisk 
karaktär. I Arbetsdomstolen fastslås att en uppsägning som är grundad på arbetsbrist, inte bara 
gäller då det saknas arbetsuppgifter. Arbetsbrist som uppsägningsgrund gäller i samtliga fall där 
uppsägningen beror på någonting annat än förhållanden som kan hänföras till arbetstagaren 
personligen. 
 
Uppsägningar på grund av personliga skäl skall alltid vara sakligt grundade78. Det är arbetsgivaren 
som skall bevisa79 att saklig grund föreligger. Arbetsgivaren skall, efter att fått vetskap om 
händelsen som är orsak till uppsägelsen, lämna underrättelse till arbetstagaren inom 
preskriptionstiden80. Vid uppsägning skall underrättelsen lämnas minst två veckor i förväg. Är 
arbetstagaren fackligt organiserad skall arbetsgivaren även varsla den lokala arbetstagarorganisation 
som arbetstagaren tillhör, enligt 30 § LAS. 
 
Om en arbetstagare vill att uppsägningen skall ogiltigförklaras skall denne påtala detta för 
arbetsgivaren inom underrättelsetiden, som är inom två veckor från det att uppsägningen skedde. 
Har arbetstagaren inte fått något besked om ogiltighetstalan som aves i 8 § 2 st. eller 19 § 2 st., 
uppgår dock tidsfristen till en månad och räknas från den dag då anställningen upphörde enligt 40 § 
1 st. LAS. 
 
I lagen (1974:371; LRA) om rättegången i arbetstvister anges att Arbetsdomstolen endast kan ta 
upp en fråga till prövning om den föregåtts av tvisteförhandling (7 § 4 kap. LRA), i de fall där 
tvisteförhandling kan ske. Detta betyder att facket måste begära tvisteförhandling inom 
underrättelsetiden. Har inom underrättelsetiden påkallats förhandling rörande tvistefrågan enligt 
lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller med stöd av kollektivavtal, skall talan 
väckas inom två veckor efter det att förhandlingen avslutades. I annat fall skall talan väckas inom 
två veckor efter det att tiden för underrättelse gick ut, enligt 40 § 3 st. LAS. 
 
Att bevisa att saklig grund föreligger kan för arbetsgivaren vara svårt och det finns flertalet fall i 
Arbetsdomstolen som fått utgången ogiltig uppsägning. Arbetsgivaren har dessutom en omfattande 
omplaceringsskyldighet81.  

                                                
75 Se ovan 4.1.1, Fingerad arbetsbrist. 
76 Se ovan 3.4, Bevisbördan. 
77 Se ovan 4.1, Begreppet arbetsbrist.  
78 Se ovan 5.1, Vad är saklig grund? 
79 Se ovan 3.4, Bevisbördan. 
80 Se ovan 5.1.2, Preskriptionsregeln. 
81 Se ovan  3.3, Omplacering. 
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8.2 Analys av empiriskt material  
Det material vi har tagit del av visar att arbetsgivare och arbetstagare använder överenskommelser 
som alternativa lösningar till gällande rätt. Detta förekommer både inom offentlig- och privat 
sektor. Alternativa lösningar genom överenskommelser träffas både i fall där det finns- och när det 
inte finns- saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl. Anledningarna till dessa 
lösningar varierar men den främsta orsaken tycks, enligt våra fall, vara att det blir den bästa 
lösningen för både arbetsgivaren och arbetstagaren. 
 
Att det blir överenskommelser där det anges arbetsbrist som uppsägningsgrund, när det finns saklig 
grund för personliga skäl, innebär ur arbetstagarens perspektiv, att denne får ta del av de 
trygghetssystem som samhället erbjuder. Den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan också 
ha rätt till olika omställningsstöd. Dessa olika stödfunktioner finns inte vid uppsägningar på grund 
av personliga skäl. En arbetstagare som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist får generellt sett stöd 
från a- kassan tidigare, än om denne blivit uppsagd på grund av personliga skäl. 
 
Arbetsgivarna har, i de flesta fallen, skrivit en överenskommelse med den uppsagde att denne 
frånsäger sig sin företrädesrätt till återanställning.  
 
De två offentliga arbetsgivarna vi har med i vårt material, Landstinget i Värmland och Karlstad 
kommun tillämpar inte LAS på samma sätt. Landstinget arbetar i de flesta fall, som rör personer 
som varit sjukskrivna och rehabiliterade utan framgång, fram en överenskommelse där 
arbetstagaren blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Denne får då, enligt vår kontaktperson på 
Landstinget, en större möjlighet till ny anställning hos en annan arbetsgivare om denne inte blir 
uppsagd på grund av personliga skäl.  
 
Karlstad kommun använder sig inte av liknande överenskommelser som Landstinget i Värmland 
gör, vid rehabiliteringsfall, utan säger upp dessa personer på grund av personliga skäl. Den 
kontaktperson vi har på Karlstad kommun uttryckte att det inte är någon skillnad mellan de båda 
uppsägningsformerna när det gäller möjligheten till att få en ny tjänst. Blir en arbetstagare uppsagd 
på grund av personliga skäl har denne rätt att få en skriftlig förklaring till vad som föranleder 
uppsägningen. Därav menade vår kontaktperson att det inte spelar någon roll då det framgår att 
orsaken är sjukdom eller förslitningsskador. Karlstad kommun kan däremot göra överenskommelser 
med arbetstagaren om att de själva säger upp sin anställning. 
 
I vårt material har vi även överenskommelser inom den privata sektorn där arbetstagare säger upp 
sig själva. Anledningarna kan variera och en av dem är att det inte föreligger saklig grund för 
arbetsgivaren att kunna säga upp personen ifråga. Situationen löses genom att arbetstagaren får 
ekonomisk kompensation för att själv avsluta anställningen. 
 
I materialet finns även exempel på fingerad arbetsbrist där företaget använder omorganisationer för 
att kunna avsluta en oönskad anställning. I verklig mening är det inte en omorganisation, den 
existerar endast på pappret. 

8.3 Konsekvenser av gällande rätt med hänsyn till empiriskt material  
Delar av vårt insamlade empiriska material visar att arbetsgivare väljer uppsägningar på grund av 
arbetsbrist framför personliga skäl, då det blir mer förmånligt för både arbetsgivaren och 
arbetstagaren. Arbetsgivaren vinner på att uppsägningen blir uppklarad genom en förlikning och att 
arbetsgivaren ”blir av” med arbetstagaren snabbare än om uppsägningen skulle genomföras på ett, 
enligt gällande rätt, korrekt sätt. I fall där arbetsgivaren och arbetstagaren inte är överens om att 
anställningen skall avslutas, kan processen bli utdragen om uppsägningen skall vara sakligt grundad 
enligt personliga skäl. Att driva en process som slutar i Arbetsdomstolen blir kostsam för 
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arbetsgivaren, då denne skall stå för lön och andra förmåner fram tills att domslut faller. Domstolen 
kan då även bedöma uppsägningen som ogiltig (34 § 2 st. LAS). I Glavås resonemang finner vi stöd 
för vår uppfattning, då han menar att man kan hitta de mest märkliga konstruktioner under 
beteckningen arbetsbrist just därför att arbetsgivarens ställning är mer fördelaktig då denne väljer 
beteckningen arbetsbrist istället för beteckningen personliga skäl. 
 
Konsekvenserna av att inte följa gällande rätt är att individer som egentligen skulle ha blivit 
uppsagda på grund av personliga skäl istället blir uppsagda på grund av arbetsbrist. De får då, 
generellt, tillgång till de förmånliga omställningsavtal som finns på arbetsmarknaden och de får 
tillgång till a-kassa tidigare. Vissa arbetsgivare i undersökningen har flertalet gånger påpekat att 
arbetstagare som har blivit uppsagda på grund av personliga skäl, har ett sämre utgångsläge då de 
skall söka nytt arbete.  
 
En annan konsekvens, av att det träffas överenskommelser som frångår gällande rätt, kan vara att 
det blir oklart vad som har föranlett en uppsägning. Som delar av vårt empiriska material visar, kan 
det under en arbetsbristuppsägning dölja sig en uppsägning som egentligen är grundad i personliga 
skäl. Om en arbetsgivare följer upp en referens vid en nyrekrytering där det visar sig att 
arbetstagaren har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist hos en tidigare arbetsgivare, kan det vara 
ändå vara fråga om en uppsägning på grund av personliga skäl. Det finns därmed risk för att 
begreppet arbetsbrist kan ha förlorat sin innebörd. Systemen med omställningsavtal blir även på så 
vis utnyttjade av fel personer.  

9 Lege ferenda diskussion 

9.1 När en lag bör ändras 
Lehrberg skriver att inte sällan leder den allmänna utvecklingen i samhället till att en lag kommer 
att framstå som föråldrad. Moraluppfattningen har kanske ändrats på sådant sätt att lagen numera i 
stora kretsar uppfattas som orättfärdig. För att lagen skall reformeras kan påtryckningsgrupper 
komma att bildas. Ofta vinner dessa grupper gehör för sina krav efter en tid. Ett illustrativt exempel 
är den rösträttsreform som gav kvinnor samma rätt som män att delta i allmänna val. Ett annat 
exempel är det utomäktenskapliga barnet och den ogifta moderns ställning i modern familjerätt.  
I sådana fall kan man säga att den nya lagen utgör en reform, den innebär en konkret förändring av 
rättsläget.82 
 
Det vanligaste skälet, enligt Lehrberg, till att en ny lagstiftning behövs är dock att den gällande 
lagen är otillräcklig. Som exempel kan en helt ny företeelse ha dykt upp i samhället i form av ny 
uppfinning. Lagens otillräcklighet kan även helt, eller oftare delvis, bero på att juridiken har 
utvecklats, i till exempel domstolarna eller i doktrinen. Tidigare oreglerade, gamla eller nya, 
rättsliga problem har blivit etablerade genom vissa lösningar. Lehrberg gör vidare gällande att man 
vill kodifiera vad som redan uppfattas som gällande rätt genom att inta de nya lösningarna i lagen. 
En kodifikation skiljer sig följaktligen från en reform. Den gamla rätten, som har utvecklats vid 
sidan av lagen, förkastas inte utan tas upp av lagstiftaren i lagen. Ett exempel på detta är vår 
gällande avtalslag, som var på sin tid till stora delar en kodifiering av vad som redan tidigare ansågs 
gälla. Sveriges internationella åtaganden kan även påkalla ny lagstiftning. 
 
Ett annat viktigt moment i en utredning inför en ny lagstiftning menar Lehrberg är att man bör 
försöka skapa sig en bild av hur det livsområde som lagen skall reglera ser ut idag. Som till 
exempel, på vad sätt skiljer sig de moderna samhällsförhållandena, de grundläggande värderingarna 
och så vidare från förhållandena när den gällande lagen skrevs? Intervjuer med folk inom en 
speciell bransch som lagstiftningen berör, advokater och andra som kan ha information att lämna 

                                                
82 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 2001, s. 159 ff. se även fortsättningsvis. 
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kan vara metoder som kan användas för att ta reda på det. En hearing med rättsvetenskapsmän, 
branschfolk och andra tillkallas ofta när ett lagstiftningsarbete introduceras inom ett departement.  
Även statistiska uppgifter och enkäter kan komma till användning när man vill skapa sig en bild av 
hur den verklighet man vill reglera ser ut. 

9.2 Vårt lagförändringsförslag 
Med stöd av Lehrbergs redovisning av vilka faktorer som ligger till grund inför en lagändring, anser 
vi att de två former av uppsägning som finns inte längre är tillräckliga, då utvecklingen har gått från 
att ha varit ett industrisamhälle till att vara ett tjänste- och kunskapssamhälle. Datoriseringen och 
internationaliseringen är faktorer som har ökat kraven på arbetstagarens kompetens och 
kvalifikation. Många av de enklare jobben är bortrationaliserade.  
 
Ett begrepp som idag används av arbetsgivare är personlig arbetsbrist. Då begreppet inte har stöd i 
gällande rätt, anser vi att det finns ett behov utifrån arbetslivet att göra det arbetsrättsligt giltigt.  
 
En ny uppsägningsform, som kompletterar arbetsbrist och personliga skäl, bör då vara personlig 
arbetsbrist. Uppsägningsformen skulle innebära att arbetsgivarna skall kunna motivera sitt beslut 
om att avsluta en tillsvidareanställning med att det inte är företagsekonomiskt försvarbart att 
fortsätta anställningen. För att uppsägningen skall vara sakligt grundad för personlig arbetsbrist 
skall arbetsgivaren kunna uppvisa att arbetstagarens kvalifikations- eller kompetenskrav inte är 
tillräckliga. Arbetsgivare skall innan uppsägning på grund av personlig arbetsbrist ha erbjudit 
kompetensutveckling. Omplaceringsskyldigheten skall vara uppfylld på samma sätt som de 
nuvarande uppsägningsformerna. Reglerna om förhandlingsskyldighet enligt MBL skall fortsatt 
gälla.  
 
Arbetsgivaren skall ha bevisbördan. Detta innebär att arbetsgivaren skall kunna visa att 
arbetstagarens kompetens och/eller kvalifikation är för låg, eller inte efterfrågad i så pass stor 
utsträckning, att det får företagsekonomiska konsekvenser. Bevisbördan skall även innefatta att 
arbetsgivaren erbjudit kompetensutveckling. Arbetstagare som blir uppsagda på grund av personlig 
arbetsbrist omfattas inte av företrädesrätten. 
 
Rätten till a-kassa skall följa samma regler som vid uppsägning på grund av arbetsbrist. 
Omställningsavtal skall även innefatta personer som blir uppsagda på grund av personlig 
arbetsbrist. 
 

10 Slutdiskussion 

10.1 Reflektioner 
I undersökningen framkommer det att vissa anställningar avslutas med överenskommelser. Det kan 
vara en förklaring till varför vi funnit det svårt att hitta rättspraxis som rör fall där uppsägningarna 
kan härledas till bristande kompetens och kvalifikation. Vårt empiriska material är begränsat och vi 
har heller inte för avsikt att dra generella slutsatser av vår undersökning. Syftet med det empiriska 
materialet är att visa att överenskommelser sker i verkligheten. Trots att vi inte kan bekräfta att 
andra organisationer, utanför det empiriska materialet, också använder sig av överenskommelser, 
finner vi det ändå troligt att så är fallet. Anette Broberg & Björn Lundén tipsar arbetsgivare om att 
lösa konflikter med enskilda avtal.83 Detta anser vi bekräftar vår uppfattning om att det finns brister 
i gällande rätt när det gäller uppsägningar av tillsvidareanställda personer. 
 
I vår undersökning finns endast material från arbetsgivarsidan och vi har inte tagit del av material, 

                                                
83 Broberg & Lundén, a.a., s. 361. 
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från arbetstagarsidan. De fackliga representanter vi samtalat med, bekräftar att överenskommelser 
förekommer, men har inte velat bistå med material till undersökningen.  
 
Lagförslaget skulle kunna bidra till, i fall som rör bristande kompetens och kvalifikation, att 
arbetsgivaren inte skulle behöva uppfinna arbetsbrist, i den meningen begreppet används idag. 
Fingerad arbetsbrist skulle förhoppningsvis upphöra. Lagförslaget skulle kunna innebära större 
flexibilitet för arbetsgivaren att kunna möta de snabba förändringar som sker i form av teknik och 
andra utvecklingar. Rädslan för att felrekrytera skulle kunna blir mindre då det blir lättare att säga 
upp på grund av brist på kompetens/ kvalifikation och detta skulle i det långa loppet kanske kunna 
medföra fler tillsvidareanställningar. 
 
Ur arbetstagarens perspektiv kan lagförslaget bidra till att arbetstagare som skulle ha blivit 
uppsagda på grund av personliga skäl, på grund av bristande kompetens och/eller kvalifikation, får 
en mildare uppsägningsform då de får tillgång till omställningsstöd. Detta skulle främst röra de fall 
där arbetstagare på grund av sjukdom inte kan fortsätta sin anställning efter avslutad rehabilitering. 
Exempelvis skulle Landstinget i Värmland inte behöva teckna separata överenskommelser i dessa 
fall. Arbetstagarens stöd från facket skulle, för medlemmar, kunna bli större. Ur arbetstagarens 
perspektiv kan lagförslaget uppfattas som en urholkning av LAS då arbetsgivaren får ytterligare en 
uppsägningsgrund. Individuella överenskommelser kommer troligen att fortsätta att ske, exempelvis 
att arbetstagaren kommer att erbjudas egen uppsägning. Samtidigt kan lagförslaget bidra till att öka 
rättsäkerheten för de fall som idag hamnar i gråzonen.  
Många arbetstagare är inte medvetna om sina rättigheter och skyldigheter gentemot arbetsgivaren. I 
dessa fall har arbetsgivaren större möjlighet att tillämpa kreativa lösningar vid uppsägningar, som 
inte har stöd i gällande rätt.  
 
En politiskt sakkunnig på Arbetsmarknadsdepartementet, meddelar att det inte finns några aktuella 
framställningar till Regeringskansliet från arbetsmarknadens parter i frågan. Enligt regeringen 
kommer inga förändringar i LAS att ske den närmaste tiden. Den svenska modellen tycker de 
fungerar bra. Budskapet som förmedlades var istället att de väljer att arbeta aktivt med de personer 
som står utanför arbetsmarknaden. På frågan om regeringen är nöjd med hur arbetsmarknadens 
parter löser uppsägningsfrågorna och följer gällande rätt, nämndes att det dock finns en risk att 
arbetsgivare blir väl kreativa i sitt sätt att tolka lagstiftningen.  
 
Liksom alla lagförslag inom det arbetsrättsliga området, finns det alltid för- och nackdelar för 
arbetsmarknadens parter. En reglering kan inte tillfredsställa alla sektorer, branscher, geografiska 
områden och organisationsstorlekar. 

10.2 Förslag till fortsatta undersökningar 
En stor empirisk undersökning bör göras för att kunna fastställa om det förekommer lokala 
överenskommelser i större utsträckning än vad vår undersökning visar, samt en undersökning om 
hur arbetstagarsidan ställer sig i frågan. 
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Lagparagraf 
7 § 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 6 b 
§ 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. Lag (1994:1685). 
 

Bilaga 7. Lagparagraf 


