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Abstract 
 

Abuse of alcohol is a large problem in today’s society. In the sphere of the 
working life, a person who abuses alcohol is a problem for employers as well as 
for employees. In this essay, from a labor law point of view, the possibilities for 
an employer to terminate an alcohol abusing employee are analyzed. The main 
question the employer ought to answer is; when has an employee’s abuse of 
alcohol led to such trouble for the employer that it is inadequate to let the 
employment remain?   

According to existing labor law an employer needs valid reasons for 
terminating an employment. When inquiring whether a termination is of valid 
reasons or not, a complete judgement of different circumstances in the case 
should be done, where the different parties interests are weighted against each 
other. 

Sickness should in general not constitute valid reasons for terminating an 
employment. This comes with the strengthen employment security that is due to a 
sick employee, the strengthen employment security that belongs to a sick 
employee makes his or hers neglect to work a problem that has to be put in 
relation to his or hers sickness. However, if the employee is no longer capable of 
doing any work of importance for the employer, the prognosis of the sickness is 
bad. Then if the employer has completed his transfer- and rehabilitation 
responsibilities, this can be sufficient reasons for a termination of the 
employment.  
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Sammanfattning 
 
 
Missbruk av alkohol utgör ett stort problem i dagens samhälle. Inom 
arbetslivet är personer som missbrukar alkohol ett problem för såväl 
arbetsgivare som arbetskamrater. I denna uppsats har vi, från ett 
arbetsrättsligt perspektiv, undersökt under vilka omständigheter en 
arbetsgivare har saklig grund att säga upp en arbetstagare som missbrukar 
alkohol.  

Enligt rådande anställningsskyddslagstiftning måste en arbetsgivare ha 
saklig grund för att säga upp en arbetstagare. Vid prövning av huruvida en 
uppsägning är sakligt grundad skall en samlad bedömning av olika 
omständigheter i fallet göras, där en intresseavvägning mellan parterna 
ingår.   

Sjukdom skall i regel inte kunna utgöra saklig grund för uppsägning. 
Detta kommer av det förstärkta anställningsskydd som tillkommer en sjuk 
arbetstagare, det förstärkta anställningsskyddet innebär att arbetstagarens 
misskötsamhet skall ställas i förhållande till hans sjukdom.  Om 
arbetstagaren däremot inte kan utföra något arbete av någon betydelse och 
sjukdomsprognosen är dålig samt om arbetsgivaren har fullgjort sitt 
omplacerings- och rehabiliteringsansvar, kan detta ligga till grund för en 
uppsägning.  
 
 
Nyckelord: Alkoholmissbruk, Sjukdom, Saklig grund, Rehabiliteringsskyldighet, 
Uppsägning  
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I detta kapitel behandlas först och främst bakgrunden till uppsatsämnet. Sedan 
redogörs för problembeskrivningen, syftet och avgränsningarna i uppsatsen. 
Kapitlet fortsätter sedan med en redogörelse för metodvalet i uppsatsen. Slutligen 
avslutas kapitlet med hur uppsatsen disponerats. 
 

1.  Inledning 
 

1.1.  Bakgrund 
 

Alkoholmissbruk är inte bara ett problem för arbetsgivare, det är även ett stort 
samhällsproblem. I Sverige har vi ca 400 000 personer som är alkoholberoende, 
de flesta finns i arbetslivet. För företagen innebär detta en kostnad av 20 miljarder 
kronor per år eller 2,5 % av den totala lönesumman, inklusive 
arbetsgivaravgifter1. Förhållanden som slås i spillror, brott som begås är 
ytterligare effekter som missbruk kan tänkas ha. Alkoholmissbruk orsakar inte 
bara mänskligt lidande i olika nivåer utan medför, som redan anförts, också 
oerhörda kostnader för vårt välfärdssamhälle, pengar som skulle kunna användas 
till andra samhällsnyttiga saker 

Den svenska ekonomin är idag uppbyggd kring företagande. Företagandet är en 
förutsättning för vår välfärd eftersom den till övervägande del betalas av skatter 
som kan härledas från företag. Vinstbeskattning, arbetsgivaravgifter och 
inkomstbeskattning är några exempel av företagens bidrag till de statliga finanserna. 
Företagen, tillika arbetsgivarna är således fundamentalt viktiga för ett 
marknadsekonomiskt samhälle. Minst lika viktigt i denna samhälleliga mekanism är 
företagens interna effektivitet, att driva företag handlar trots allt om att tjäna pengar. 
Faktorer som exempelvis avundsjuka, personkemi, arbetsmiljö, sjukskrivningar, 
dåliga arbetsinsatser och effektivitetsproblem är en stor del av arbetslivet och 
ständigt en källa till problem och svårigheter. Att vara företagsledare handlar till 
stor del om att leda och fördela personal och således lösa dessa problem samt ta 
tillvara på möjligheterna.  

Den svenska arbetsrätten är idag en av de mest omfattande och reglerade i 
världen. Den är en ständig källa till politisk debatt och lämnar knappast någon 
oberörd. Den strikta regleringen gör att arbetstagare sitter mycket tryggt i sin 
anställning vilket i sig kan tyckas positivt. Sett i ett större samhälleligt perspektiv 
skulle denna hårda reglering kunna vara ett handikapp för en blomstrande 
effektivitet. Denna uppsats kommer att behandla problemen och möjligheterna på 
ett mycket viktigt och i vår mening alldeles för vanligt återkommande område, 
nämligen alkoholmissbruk och utifrån detta studera gällande rätt (de lege lata) vid 
uppsägning på grund av alkoholmissbruk i Sverige. Efter att ha utrönt gällande rätt 
på området kommer en undersökning om hur StoraEnso, Skoghalls Bruk, rent 
praktiskt valt att bemöta arbetsplatsrelaterat alkoholmissbruk att redovisas. 
 

                                                 
1 www.alna.se Alna är en organisation som hjälper företag och andra organisationer att hantera 
alkohol- och drogfrågor på ett professionellt, handfast, effektivt sätt. 

 

http://www.alna.se/
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1.2.  Problembeskrivning 
 

En arbetsgivare som beslutar sig för att genomföra en uppsägning av personliga 
skäl måste enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) ha saklig grund för 
uppsägningen. Har arbetsgivaren ingen saklig grund så kan han inte säga upp en 
arbetstagare. Frågan som denna uppsats har för avsikt att besvara är: Under vilka 
omständigheter har en arbetsgivare saklig grund för att säga upp en arbetstagare 
som missbrukar alkohol? 

1.3.  Syfte och avgränsningar 
 

Syftet med denna uppsats är att fastställa gällande rätt vid uppsägning i samband 
med alkoholmissbruk och utifrån detta undersöka hur StoraEnso Skoghalls bruk 
förhåller sig till gällande rätt i företagets hantering av dylika ärenden. 

Då alkoholmissbruk i arbetsrättslig mening kan innebära såväl misskötsamhet 
som sjukdom tenderar det berörda området att bli väldigt omfattande. Uppsatsen 
kommer att behandla 7 § LAS och begreppet saklig grund vid uppsägning på 
grund av personliga skäl. Därigenom kommer 18 § LAS som behandlar avsked att 
utelämnas. Då 7 § LAS är en indispositiv paragraf kommer rättskällan 
kollektivavtal inte beaktas. Utländsk rätt kommer inte heller att beröras. 
Beträffande omplaceringsskyldigheten i 7 § LAS och rehabiliteringsskyldigheten 
enligt arbetsmiljölagen och lag om allmän försäkring kommer dessa endast att 
beröras i den omfattning som krävs för att tjäna syftet med uppsatsen. Reglerna 
kring arbetsgivarens förhandlings- och varselskyldighet till facket kommer också 
att utelämnas. 
 

1.4.  Metod 
 

För att nå syftet med uppsatsen används den traditionella juridiska metoden även 
kallad rättsdogmatisk metod. ”Rättsdogmatiken tar sin utgångspunkt i de 
befintliga rättskällorna och går ut på att fastställa vilka rättsregler som finns (de 
lege lata) eller bör tillskapas av lagstiftaren (de lege ferenda) och precisera hur 
dessa närmare skall förstås och tillämpas.”2 Med de befintliga rättskällorna avses 
här lagtext, förarbeten, rättspraxis, doktriner samt sedvana. 
 Genom att först fastställa gällande rätt, de lege lata, kan därefter undersökas 
hur StoraEnso, i praktiken, förhåller sig till den gällande rätten. Tillämpningen av 
en regel på arbetsplatsnivå utgör empiri, som belyser regelns funktion i 
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.3 Hanteringen av 
alkoholmissbrukande arbetstagare på StoraEnso bildar därmed gällande rätt i 
faktiskt mening.4 Med faktiskt mening förstås StoraEnsos tillämpning av rätten 
Sålunda skapas ett perspektiv på hur rättsreglerna kan ta sitt uttryck i 
verkligheten. Genom att ha kunskap om både den teoretiska och den praktiska 
tillämpningen kan vi försöka hitta den optimala tillämpningen av rättsreglerna. I 
arbetet kommer inriktningen vara de lege lata men det kommer även att 

                                                 
2 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, s 38. 
3 Sandgren, C, Juridisk tidskrift, s 742. 
4 A.a. s 744. 
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förekomma ett de lege ferenda resonemang. Analysen sker delvis i samband med 
fastställandet av gällande rätt men en kortare sammanfattning av analysen ges 
också. 
 De refererade rättsfallen i arbetet är av prejudicerande värde och har därför 
givits hög dignitet i uppsatsen. Att de ar prejudicerande värde innebär bl.a. att de 
är avgjorda i högsta instans och med vägledande uttalanden. . Rättskällorna som 
används vid fastställandet av gällande rätt har i sig olika värde. Den inbördes 
ordningen i de svenska rättskällorna bestäms genom en princip att om en norm av 
lägre dignitet strider mot en norm av högre dignitet skall den senare följas. I en 
dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge uttrycktes kort och klart de svenska 
domstolarnas syn på rättskällor: ”Domstols avgörande skall grundas på lag. Vid 
lagens tillämpning har domstol att fästa vikt vid motivuttalanden som riksdagen 
har godkänt. Kravet att rättsskipning såvitt möjligt skall vara enhetlig leder till att 
Högsta domstolens avgöranden, om ej formellt bindande, bör vägleda övriga 
domstolar.”5. Detta uttalande är en tydlig markering av principen om lex superior 
derogat legi inferiori. Detta utgör alltså huvudregeln i svensk rättstillämpning 
men som Peczenik hävdar; ”en i princip viktigare rättskälla kan emellertid väga 
lättare än ett stort antal mindre viktiga sådana. Ett antal samverkande prejudikat 
kan t.ex. i vissa fall väga tyngre än lagtexten”6. I arbetsrätten samsas bl.a. lagar, 
förordningar och föreskrifter med både individuella och kollektiva avtal samt 
sedvana och praxis. Tvist i arbetsrättsliga tvister löses i sista hand, tillika högsta 
instans, av Arbetsdomstolen, något medfört att arbetsdomstolens domar och 
principiella uttalanden utgör ett mycket viktigt inslag i sökandet efter gällande, 
eftersom ”mot arbetsdomstolens dom eller beslut får talan ej föras.”7

 

1.5.  Disposition 
Före varje nytt kapitel kommer kort återges vad detta innehåller. Här ges ändå en 
övergripande bild av de olika kapitlens innehåll. 

 
• Kapitel 2. I detta kapitel beskrivs övergripande vad som generellt gäller 

vid uppsägning som hänför sig till arbetstagaren personligen.  
 

• Kapitel 3. I tredje kapitlet analyseras vad som specifikt gäller för 
uppsägning på grund av alkoholmissbruk.  

 
• Kapitel 4. I kapitlet görs en sammanfattning av resultatet från de två 

föregående kapitlen. 
 

• Kapitel 5 ägnas åt StoraEnso, Skoghalls bruk, och en redogörelse för hur 
de valt att bemöta problemet med alkoholmissbruk på sin arbetsplats. 

 
• Kapitel 6. Här i det sista kapitlet kommer en diskussion kring resultatet 

föras och förslag till förändringar, såväl i svensk rättstillämpning som på 
Skoghalls bruk kommer att föreslås. 

 

                                                 
5 Peczenik, A, Juridikens teori och metod, s 35. 
6 A.a. s. 36. 
7 2 Kap 4 § LRA. 
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I kapitlet nedan beskrivs vad som generellt gäller vid uppsägning som hänför sig 
till arbetstagaren personligen. Först redogörs kort för olika anställningsformer, 
sedan förklaras begreppet saklig grund, preskriptionsregeln, 
omplaceringsskyldigheten, vad som gäller vid prövning av saklig grund och 
avslutas med de omständigheter som har betydelse vid domstolens prövning 
huruvida saklig grund föreligger.  

2.  Saklig grund för uppsägning 
 

2.1.  Anställningsformer 
 
Arbetsgivare i Sverige har idag en rad olika möjligheter att avtala med en 
arbetstagare om hur dennes anställning ska regleras. I fjärde paragrafens första 
och andra stycke, LAS, återfinns den viktiga gränsdragningen mellan 
tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning och de olika konsekvenser 
anställningsformen har för anställningens avslutande. 
 
4 § Anställningsavtal gäller tills vidare. Avtal om tidsbegränsad anställning får 
dock träffas i de fall som anges i 5, 5 a och 6 §§. Träffas i annat fall ett sådant 
avtal, kan arbetstagaren på det sätt som anges i 36 § få domstols förklaring att 
avtalet skall gälla tills vidare. 
Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller 
arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid. En tidsbegränsad 
anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång 
eller när arbetet är slutfört, om inte annat har avtalats eller följer av 5 § andra 
stycket eller 6 §. I 33 § finns särskilda regler om skyldighet att lämna 
anställningen vid 67 års ålder och i samband med att arbetstagaren får rätt till 
hel sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.8

 
Huvudregeln i svensk arbetsrätt är att anställningsavtal skall gälla tills vidare. Vid 
varje anställning träffas ett anställningsavtal mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren. Det finns inga formkrav för ett anställningsavtals ingående utan 
skriftliga såväl som muntliga överenskommelser är bindande för parterna. I LAS 
görs en grundläggande skillnad mellan huvudregeln, dvs. anställningar som gäller 
tills vidare och olika former av tidsbegränsade anställningar. Den viktigaste 
skillnaden mellan en tidsbegränsad anställning och en som löper tillsvidare är att 
den senare ger ett mycket starkare anställningsskydd. En tillsvidareanställning kan 
från arbetsgivaren ensidigt avslutas endast om saklig grund föreligger, medan en 
tidsbegränsad anställning upphör vid den avtalade tidsperiodens slut. Då 
uppsatsämnet behandlar saklig grund vid uppsägning på grund av 
alkoholmissbruk blir det följaktligen endast anställningar vilka löpt tillsvidare 
som blir aktuella att studera 
 
 

                                                 
8 4 § LAS. 
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2.2.  Begreppet saklig grund 
 
Kärnpunkten i anställningsskyddslagen utgörs, som redan anförts, av huvudregeln 
att anställningsavtal skall gälla tills vidare. En arbetstagare kan säga upp sig från sin 
tillsvidareanställning utan någon speciell anledning, lagen ställer i ett sådant fall 
inget krav som begränsar arbetstagarens möjlighet att avsluta sin anställning.9 Det 
är alltså helt och hållet upp till en arbetstagare själv om denne vill avsluta sin 
anställning hos en arbetsgivare. Uppsägning från arbetstagare är således en ensidig 
rättshandling som blir gällande utan samtycke från motparten. Uppsägning från 
arbetsgivarens sida är också en ensidig rättshandling med inskränkningen att rätt 
förutsättningar måste vara för handen.10 Dessa förutsättningar, den sakliga grunden, 
är grundläggande vid uppsägning p.g.a. personliga skäl. Men vad är saklig grund, 
finns det något givet svar? Arbetstagarens skydd i samband med uppsägning 
regleras i 7 § LAS. Paragrafen har följande lydelse. 
 
”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.” 
 
I lagen skiljer man på två huvudfall av uppsägning från arbetsgivarens sida, 
uppsägning på grund av arbetstagarens personliga förhållanden och uppsägning på 
grund av arbetsbrist. Fortsättningsvis kommer endast uppsägning som hänför sig till 
arbetstagarens personliga förhållanden att beröras. Kraven på saklig grund i 7 § 
LAS innebär ett förbud mot godtyckliga uppsägningar. Förutom det rent humanitära 
är syftet med regeln att stärka den enskilde arbetstagarens rättsliga ställning i 
allmänhet.  En arbetstagare som är utlämnad åt arbetsgivarens godtyckte har små 
möjligheter att hävda sin rätt gentemot denne.11 Sverige har ratificerat ett antal 
internationella konventioner som innehåller förbud mot godtyckliga uppsägningar 
och som ställer krav på saklig grund för uppsägning. I ILO: s konvention nr 158 
stadgas bl.a. följande ”The employment of a worker shall not be terminated unless 
there is a valid reason for such termination connected with the capacity or conduct 
of the worker or based on the operational requirements of the undertaking, 
establishment or service.”12 ‘Valid reasons’ motsvaras i Sverige av saklig grund. 
                                                 
9 Flodgren & Hydén, Arbetsrättens grunder, s 87. 
10 Adlercreutz, A, Svensk arbetsrätt, s 113. 
11 Schmidt, F, Löntagarrätt, s 190. 
12 Artikel 4 i ILO-konventionen nr 158. 
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En arbetstagare får alltså endast sägas upp i de fall där saklig grund föreligger. Vad 
som avses med saklig grund preciseras inte närmare i lagtexten, vägledning får man 
istället söka i förarbeten, doktrin och rättspraxis.  
 Före ikraftträdandet av 1974 års anställningsskyddslag fanns inget krav på att en 
uppsägning från en arbetsgivare skulle vara sakligt grundad. En del försök till att 
begränsa arbetsgivarens fria uppsägningsrätt gjordes emellertid genom 
kollektivavtal. Att få till stånd någon riktigt kraftfull ändring av arbetsgivarens fria 
uppsägningsrätt verkade dock ganska utsiktslös då arbetsdomstolen i två nu 
berömda domar, 1932 nr 100 och 1933 nr 159, fastslog att ”ett avvägande av de 
motsatta intressena kan icke ske annat än genom lagstiftning”.13 I 
Saltsjöbadsavtalet 1938 mellan LO och SAF gjordes en avgränsning i 
arbetsgivarens rätt att säga upp arbetstagare genom ett krav på att uppge skäl för en 
uppsägning14. Den enda följden vid en tvist om en uppsägnings giltighet var att den 
kunde tas upp till behandling i arbetsmarknadsnämnden vilken i sin tur kunde ge 
rekommendationer om hur tvisten skulle kunna lösas.15 Samma avtal reviderades 
1964, då skyddet för arbetstagare förstärktes något genom att begreppet saklig 
grund infördes. Parterna gjorde dessutom ett försök till en beskrivning av begreppet 
saklig grund för att göra dess mening mer begriplig, men förbunden kunde inte enas 
om vad som var saklig grund eller ej. Vid revideringen blev också 
arbetsmarknadsnämndens roll något starkare då den gavs rätt att utfärda skadestånd 
i samband med tvist om uppsägning16. Det reviderade avtalet medförde också att 
arbetsgivare var tvungna att ange saklig grund vid uppsägning.17 Den fria 
uppsägningsrätten kvarstod dock och arbetstagaren hade inte rätt till att 
ogiltigförklara uppsägningen18 AD fastställde detta i domen, 1967 nr 17 rörande en 
tvist om arbetsgivarens fria uppsägningsrätt, där domstolen anförde att följande 
uttalande från AD 1932 nr 100 alltjämt gällde 1967 
 
”Vad angår upphörande av arbetsavtal, som slutits för obestämd tid, råder dock 
icke någon tvekan därom, att i Sverige lika väl som i andra länder den allmänna 
rättsgrundsatsen gäller, att dylikt avtal kan å ömse sidor uppsägas till upphörande 
efter viss uppsägningstid och att skäl för uppsägningen icke behöver anföras.”19

 
 
Utredningen som föregick det omarbetade Saltsjöbadsavtalet, föreslog i sitt arbete 
ett införande av begreppet saklig grund i lag, härmed gavs en annan modifierad 
innebörd av det ursprungliga begreppet än som angavs i Saltsjöbadsavtalet. 
Utredningen föreslog nu att arbetstagare skulle ges en rätt att överklaga och 
därigenom försöka ogiltigförklara ett uppsägningsbeslut.20 I den s.k. Åmanska21 
utredningen som föregick 1974 års LAS kom man fram till följande formulering 
rörande saklig grund: 
 
                                                 
13 AD 1932 nr 100, AD 1933 nr 159 samt Adlercreutz, A, Svensk arbetsrätt, s 114. 
14 Adlercreutz, A, Svensk arbetsrätt, s 114. 
15 Prop. 1973:129 s 118-119 samt Adlercreutz, A, Svensk arbetsrätt, s 115. 
16 Adlercreutz, A, Svensk arbetsrätt, s 115 samt Bylund m fl, Anställningsskyddslagen, s 11. 
17 Andersson m.fl. Arbetsrätt, s 71. 
18 Bylund m.fl. Anställningsskyddslagen, s 11. 
19 AD 1932 nr 100 samt Öman, S, Anställningsskyddslagen Sammanställning av rättspraxis, s 90. 
20 SOU 1973:7 s 150. 
21 Efter Valter Åman som var ordförande i den utredning som arbetade fram lagen om 
anställningsskydd 
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”Enligt utredningens mening är det knappast möjligt att generellt slå fast vad som 
utgör saklig grund. Uppsägningsfallen är sinsemellan så olika att förhållandena 
varierar så kraftigt mellan olika arbetsplatser, att det inte går att uttala vad som är 
saklig grund utan att uttalandet sätts i relation till det individuella fallet.”22

 
I regeringens proposition, 1973:129, till riksdagen poängteras även att en alltför 
konkret beskrivning av innebörden av begreppet skulle kunna ge en för 
onyanserad rättsutveckling.23 För att förstå vad saklig grund innebär har det i 
förarbeten nämnts att en ledning i betydelsen kan finnas i Saltsjöbadsavtalet. Dock 
framhålls i propositionen till LAS att innehållet av begreppet i nämnda avtal inte 
skall fortsätta att vara samma sak, utan att med införandet av LAS och dess 
avsikter torde påverka rättsutvecklingen av begreppet saklig grund. I och med att 
saklig grund inte är direkt definierbart och uppsägningsfallen är så varierande i sin 
art, så bör innebörden av begreppet formas av rättsutvecklingen och förändringar i 
rådande norm24 och att det på grund av detta vid varje uppsägningsfall görs en 
helhetsbedömning av samtliga omständigheter.25  
 Den 1 juli 1974 infördes den första lagen om anställningsskydd och som följd 
av detta var arbetsgivarens fria uppsägningsrätt upphävd. LAS gällde hela den 
svenska arbetsmarknaden och byggde på grundprinciperna, att anställning som 
regel gäller tillsvidare samt att uppsägning från arbetsgivarens sida bara fick ske 
om saklig grund förelåg.26 Begreppet saklig grund har flertalet gånger kritiserats 
från arbetsgivarhåll.27 I propositionen 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag 
m.m. riktades hård kritik mot den innebörd detta begrepp fått. Kritiken gällde 
främst synen på olika fall av alkoholmissbruk, brottsligt beteende eller annan 
misskötsamhet vid bevisprövningen av saklig grund. Sveriges företagares 
riksförbund ansåg att begreppet saklig grund bör preciseras närmare. Avsaknaden 
av en sådan precisering ansåg man ha lett till rättsosäkerhet på arbetsgivarsidan 
vilket i sin tur medfört en negativ inställning framför allt bland småföretagare till 
att nyanställa arbetstagare. Uppfattningen att begreppet saklig grund skall mejslas 
fram av rättstillämpningen delades inte heller av svenska arbetsgivareföreningen: 
 
”En fast praxis, i vissa avseenden oriktig, har redan utvecklats. Denna bygger i 
stor utsträckning på uttalanden i den nuvarande lagens förarbeten, vilka i mycket 
liten grad beaktar arbetsgivarintresset. Offentlig kritik, hur befogad den än är, 
ändrar inte detta förhållande. Begreppet saklig grund är i behov av översyn och 
ändring. Nödvändiga förändringar kan endast åstadkommas genom lagstiftning.” 
 
I den följande ändring av anställningsskyddslagen 1982 togs det däremot ingen 
hänsyn till de krav på precisering av begreppet som arbetsgivarsidan önskade. I 
utredningen till ny anställningsskyddslag SOU 1993:32 gjordes emellertid ett nytt 
försök till precisering till begreppet saklig grund, denna gång i själva lagtexten, 
vilken hade följande lydelse: ”… Saklig grund föreligger 
 

1. När det råder brist på arbete hos arbetsgivaren, 

                                                 
22 SOU 1973:7 s 147. 
23 Prop. 1973:129 s 120. 
24 Prop. 1981/82:71 s 64 samt Andersson m.fl. Arbetsrätt, s 71. 
25 Öman, S,  Anställningsskyddslagen Sammanställning av rättspraxis, s 89. 
26 Bylund m.fl. Anställningsskyddslagen, s 12 se även Isekog, T, Personaljuridik, s 93. 
27 Prop. 1981/82:71 s 219 ff.  
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2. när arbetstagaren har visat sig olämplig för arbetet genom att bryta mot 
en väsentlig förpliktelse i anställningsförhållandet som arbetstagaren känt 
till eller borde känt till, 

3. när arbetstagaren genom en dom som har vunnit laga kraft har dömts för 
brott som visar att han är olämplig för anställningen, 

4. när arbetstagaren på grund av varaktigt nedsatt arbetsförmåga inte kan 
utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren, eller 

5. när arbetstagaren på något annat sätt har visat sig så olämplig för att 
anställningen inte rimligen kan fortsätta eller när förutsättningarna för 
anställningen har ändrats på ett ingripande sätt.”28 

 
Lagförslaget vann emellertid inget gehör, men visar ändå sammanfattat några av 
de bärande tankarna i begreppet saklig grund. En uppsägning med sin grund i 
personliga förhållanden delas enligt förarbetena till LAS upp i två kategorier.29 
Den första består av uppsägningsfall där arbetstagaren misskött sig eller uppvisat 
bristande lämplighet. Exempel på sådan misskötsamhet kan vara olovlig frånvaro, 
samarbetssvårigheter eller arbetsvägran. Hänsyn bör framförallt tas till huruvida 
misskötsamheten pågått en längre tid, vilket betyder att uppsägning ej ska ske vid 
enstaka förseelser. 30  
 För att arbetsgivaren skall kunna säga upp en arbetstagare skall det vara klart 
dokumenterat att den anställde varit olämplig.31 Har arbetstagaren misskött sig 
eller visat sig olämplig bör arbetsgivaren poängtera att beteendet inte accepteras 
samt att ytterligare felsteg kan leda till uppsägning.32 Se punkt 2.5.2.2 om 
medvetenhet samt avdelning 2.3 om tvåmånadersregeln. Riktigt grova förseelser 
kan emellertid visa att arbetstagaren är uppenbart olämplig, vilket utgör saklig 
grund för uppsägning. 
Den andra kategorin av uppsägningsfall med sin grund i personliga förhållanden, 
består av arbetstagare som på grund av ålder, sjukdom och nedsatt arbetsförmåga 
hamnar i ett uppsägningsförfarande. Dessa faktorer utgör i normalfallet inte saklig 
grund för uppsägning.  Enligt förarbetena kan dock undantag göras. Om 
arbetstagen är så sjuk eller p.g.a. ålder att dennes arbetsprestation minskar till den 
grad att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse, så bör det 
utgöra saklig grund för uppsägning.33 Se avdelning 3.4 om sjukdom som 
uppsägningsgrund. I den sistnämnda kategorin bör mer hänsyn tas till 
arbetstagarens situation angående dennes anställningsskydd på så vis att 
arbetsgivaren har ökat ansvar och att omplaceringsskyldigheten är starkare för 
denna grupp än den först nämnda.34 Arbetstagaren har ett s.k. förstärkt 
anställningsskydd pga. sin sjukdom, se avdelning 3.6. Oavsett vilken av de två 
kategorierna av uppsägningsfall som behandlas rör det sig alltid om en 
helhetsbedömning med intresseavvägningar i det enskilda fallet35. Alla 
omständigheter en arbetsgivare åberopar vid en uppsägning är upp till denne att 
bevisa, arbetsgivaren har bevisbördan något som i propositionen till 1982 år LAS 
uttryckts på följande vis: 
                                                 
28 SOU 1993:32 s 777 f. 
29 Prop. 1973:129 s 124-126, Prop 1981/82:71 s 65-66, SOU 1973:7 s 148. 
30 Prop. 1981/82:71 s 65. 
31 Prop. 1973:129 s 62. 
32 A.prop. s 125. 
33 Prop. 1981/82:71 s 65-66, AD 1979:139.  
34 SOU 1973:7 s 148. samt Iseskog T, Uppsägning av personliga skäl, s 163. 
35 Adlercreutz, A, Svensk arbetsrätt, s 113. 
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” … Att arbetsgivaren i sista hand bär det rättsliga ansvaret för det 
uppsägningsbeslut som fattas bidrar till att verkligen göra detta beslut till det 
yttersta alternativet, som tillgrips bara när inget annat återstår. Att det vid en 
efterföljande tvist också ytterst ankommer på arbetsgivaren att inför domstol visa 
att det fanns saklig grund för uppsägningsbeslutet är en grundsats som man inte 
kan vika ifrån.” 
 

2.3. Preskriptionsregeln 
 
7 § 4 stycket LAS 
 
”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.” 
 
Regeln i detta fjärde stycke är tillämplig om uppsägningen härrör sig till 
arbetstagaren personligen. Om uppsägningen till synes är välgrundad med i hög 
grad uppfyllda rekvisit rörande, misskötsamhet, medvetenhet och skada, får 
arbetsgivaren inte stödja sig på dessa hur allvarliga de än må vara om han känt till 
dem i mer än två månader. Tidsfristen börjar löpa från den dag då arbetsgivaren, 
själv eller genom företrädare för den samme, kommer till vetskap om uppkomna 
”officiellt” konstaterade olägenheter. Från medvetandegörandet har arbetsgivaren 
alltså två månader att lämna underrättelse (30 § LAS) till arbetstagaren om att 
anställningsförhållandet ämnar upphöra. Om tidsfristen skulle överskridas har 
arbetsgivaren endast rätt att åberopa händelsen som stöd för uppsägning om 
arbetstagaren gör sig skyldig till en ny förseelse. Det finns emellertid två undantag 
från tvåmånadersregeln, två s.k. arbetsgivarventiler. Det ena när arbetstagaren 
själv går med på att skjuta på underrättelsen i fall som exempelvis när ”parterna 
har behövt hämta in kompletterande material eller avvakta något 
myndighetsbeslut eller om det eljest funnits starka skäl att skjuta upp 
förfarandet”.36 Skulle detta förfarande vara aktuellt har arbetsgivaren förstås 
bevisbördan för att så faktiskt skett.37 Det andra undantaget är utifall synnerliga 
skäl för uppsägning föreligger, ett exempel på synnerliga skäl skulle kunna vara 
uppsägning på grund av allvarlig brottslighet. I en eventuell domstolsprövning om 
saklig grund föreligger har AD ett synsätt att man inte beaktar omständigheter 
som ligger alltför långt bak i tiden. Domstolen menar att ”det ligger i sakens 
natur att en händelse som inträffat förhållandevis lång tid – t.ex. ett halvår – 
innan uppsägningen ägde rum ofta har begränsad betydelse när det gäller att ta 

                                                 
36 Prop. 1993/94:67, s 64. 
37 Bylund m.fl. Anställningsskyddslagen med kommentar, s 142. 
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ställning till om saklig grund för uppsägning förelegat.”38 Det gäller alltså som 
arbetsgivare att dokumentera arbetstagarens misskötsamhet och vid ett eventuellt 
uppsägningsförfarande grunda sina påståenden på någorlunda aktuella händelser 
och då som huvudregel, förseelser som inträffat under de två, månader som 
föregår en underrättelse om uppsägning. 
 

2.4.  Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet 
 
Första och andra stycket 7§ Lagen om anställningsskydd lyder enligt följande: 
 
”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.” 
 
Denna regel är mycket viktig vid uppsägning av personliga skäl. I lagtexten sägs det 
att det ska vara skäligt för en arbetsgivare att omplacera.     Skälighetsbedömningen 
skiljer från fall till fall men vid arbetsbristsituationer har arbetsgivaren alltid 
skyldighet att omplacera i den mån det är möjligt, här bör det poängteras att 
omplacering endast är möjlig om det finns något ledigt arbete någonstans inom hans 
verksamhet. Det finns således ingen skyldighet för en arbetsgivare att skapa arbete 
för att uppfylla sin omplaceringsskyldighet. Enkelt uttryckt så är det oskäligt för en 
arbetsgivare att genomföra en omplacering om det kan antagas att misskötsamheten 
som föranlett uppsägningsförfarandet inte kommer att undanröjas genom en 
omplacering.39 Som exempel på detta kan nämnas att arbetstagare som stjäl, begår 
annat brott på arbetsplatsen eller bryter mot ordnings- eller 
arbetsmiljöbestämmelser förmodligen inte skulle förändras till det bättre genom en 
omplacering. Skulle det däremot finnas en bakomliggande orsak i form av 
alkoholmissbruk till ovan beskrivna tjänstefel blir bedömningen omedelbart en helt 
annan. I vissa undantagsfall kan företagets skyldighet bortfalla men då endast när 
”arbetsgivaren kan bevisa att arbetstagaren är skuld till att han inte klarar sitt 
arbete --- eller att arbetstagaren själv är den faktiska orsaken till föreliggande 
samarbetsproblem ---, kan arbetsgivaren hävda att han inte har någon 
omplaceringsskyldigheter.”40 I sådana fall där det otvivelaktigt rör sig om en 
omplaceringsskyldighet måste arbetsgivaren undersöka möjligheten för en sådan i 
hela sin verksamhet, där AD i 1984 nr 141 fastställt att hela verksamheten innebär 
den juridiska personen, dvs. hela bolaget, kommunen eller landstinget.41 För att den 
anställde ska kunna erbjudas en omplacering måste denne uppfylla 
kompetenskriteriet för arbetet i fråga, alltså uppfylla den kvalifikationsmässiga 
lägstanivå som är acceptabel för tjänsten ifråga. Utöver kompetenskriteriet menar 
man i SOU-rapporten; Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar42, att arbetsgivaren bör 
erbjuda ett arbete som i möjligaste mån är jämbördigt med det tidigare arbete 
arbetstagaren förestått. Skulle detta visa sig omöjligt, ska arbetet vara lämpligt med 
hänsyn till arbetstagarens förutsättningar. Skulle arbetsgivarens 

                                                 
38 Bylund m.fl. Anställningsskyddslagen med kommentar, s 142. 
39 Iseskog T, Missbruk och anställningsskydd, s 32 
40 A.a. s 33. 
41 A.a. s 33. 
42 SOU 1998:104 s 67. 
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omplaceringserbjudande betraktas som oskäligt får det som följd att 
omplaceringsskyldigheten inte anses fullgjord. Tackar däremot en arbetstagare nej 
till ett omplaceringserbjudande som skäligen borde ha godtagits innebär det i 
förlängningen att vederbörande går miste om sina rättigheter och slutligen också sin 
anställning.43  
 

2.5.  Prövning av saklig grund 
Att lagstiftaren valt att delegera preciseringen av saklig grund begreppet skapar en 
osäkerhet i fråga om vilka omständigheter som kan leda till att en arbetstagare 
förlorar sin anställning. En omständighet som i ett fall utgör saklig grund kan i ett 
annat fall inte anses tillräckligt för att skilja arbetstagaren. Detta skapar ett tryck 
på arbetsgivaren att noggrant utreda omständigheterna i varje enskilt 
uppsägningsfall.44 Vid en eventuell senare tvist rörande uppsägningen gör 
domstolen en prövning av arbetsgivarens sakliga grunder, prövningen delas upp i 
olika moment. Momenten nedan utgår från doktriner och skall ses som en 
uppsättning normer som skall iakttas vid uppsägning.45  
 
1. Skyldighet att uppge skäl  
2. Skälen skall vara acceptabla (saklig grund) 
3. Skälen skall kunna ledas i bevis 
4. Intresseavvägning 
5. Arbetsgivarens lojalitetsplikt (Ultima ratio-principen) 
 

2.5.1. Skyldighet att uppge skäl 
Arbetsgivaren är skyldig att på begäran ange skäl för uppsägningen, de åberopade 
skälen är arbetsgivaren sedan bunden av. Vid domstolsprövning får andra 
omständigheter än de från början angivna skälen anföras. Om arbetstagaren begär 
det skall uppgiften vara skriftlig (9§ LAS). Uppgifterna om uppsägningsgrunderna 
behöver inte vara utförlig, detaljer kan istället framföras vid en eventuell 
domstolsprövning. 
 

2.5.2. Skälen skall vara acceptabla (saklig grund) 
De uppgivna skälen skall vara acceptabla, det vill säga ha relevans för 
anställningen. Lagen ger ingen vägledning i vilka skäl som är acceptabla. 
Utgångspunkten är dock att varje skäl som har relevans för 
anställningsförhållandet kan vara acceptabelt. Däremot kan det finnas skäl som 
inte är acceptabla som skäl för uppsägning. Sägs en arbetstagare upp p.g.a. 
oacceptabla skäl föreligger inte saklig grund för uppsägning.46 Skäl som inte är 
acceptabla kan framgå av andra lagar än LAS. Skäl som inte är acceptabla är bl.a. 
medlemskap i fackförening, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller 

                                                 
43 Andersson m fl. Arbetsrätt, s 127. 
44 Källström, K, Alkoholpolitik och arbetsrätt, s 79 ff. 
45 DS 2002:56, s 141ff, Iseskog T, Missbruk och anställningsskydd, s 101ff samt K, Källström i F. 
Schmidt m.fl., Löntagarrätt, s 190 ff. 
46 DS 2002:56 s 142. 
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funktionshinder.47 För att fastställa om de framlagda skälen kan vara acceptabla 
uppställer man tre kriterier; misskötsel, skada och medvetenhet. Genom att 
studera arbetsdomstolens praxis beträffande saklig grund går det att utröna att alla 
kriterier måste vara uppfyllda för att saklig grund skall kunna föreligga48. 
 

Misskötselkriteriet 
Misskötselkriteriet innebär att arbetstagaren på ett eller flera sätt brutit mot 
åtaganden i sitt anställningsavtal. ”I ett anställningsavtal har arbetstagaren i 
princip åtagit sig att utföra arbete, följa ordningsregler, arbetsmiljöregler, 
samarbeta och vara lojal.”49 Innebörden av de åtaganden som avses är beroende 
av vad som är specifikt gällande på arbetsplatsen, i kollektivavtal och till viss del 
innehållet i lagstiftningen. Arbetstagarens arbetsåtagande har både en kvantitativ 
och en kvalitativ innebörd. Det kvantitativa arbetsåtagandet innebär som regel att 
arbetstagaren har åtagit sig att befinna sig på sin arbetsplats under ett visst antal 
timmar i veckan eller mellan vissa klockslag. Det kvalitativa åtagandet innebär att 
arbetstagaren skall utföra sitt arbete på ett bra sätt. Förenklat kan man säga att en 
arbetstagare har fem olika typer av skyldigheter: att utföra arbete, att följa 
ordningsföreskrifter och använda skyddsanordningar, att samarbeta och att vara 
lojal. Begreppet misskötsel används för att beskriva att arbetstagaren, i något eller 
några avseenden, brutit mot åtagande i anställningsavtalet. Det ska inte 
nödvändigtvis tolkas som om arbetstagaren bryter mot sina åtaganden med onda 
avsikter. Den anställde kan också missköta sig utan att rå för det, genom 
exempelvis inkompetens. Man fortsätter sedan med en prövning av 
medvetenhetskriteriet. 

 

Medvetenhetskriteriet 
Medvetenhetskriteriet består av två delar, ett konsekvent handlande av 
arbetsgivaren och ett medvetandegörande av arbetsgivaren för den berörde 
arbetstagaren. Ett konsekvent handlande av arbetsgivaren innebär att denne 
hanterar liknande fall på samma sätt, exempelvis alkoholmissbruk. Ett frånsteg 
från gemensamma regler och normer är ett inkonsekvent handlande som medför 
att medvetenhetskriteriet ej uppfylls. ”Saken kan också uttryckas på det sättet att 
den ´sämste´ chefen sätter ´ribban´ för hela verksamheten”.50 
Medvetandegörandet för den anställde betyder att den aktuella personen måste 
vara medvetandegjord om att dennes beteende inte är acceptabelt och att personen 
riskerar att bli av med anställningen om beteendet fortsätter eller upprepas. 
Medvetandegörandet kan vara muntligt men för att underlätta bevisning är det att 
föredra att det sker skriftligt. 

 

                                                 
47 Se 7–8 §§ MBL, jämställdhetslagen (1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk 
diskriminering i arbetslivet, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av 
personer med funktionshinder respektive lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i 
arbetslivet på grund sexuell läggning. 
48 Iseskog T, Missbruk och anställningsskydd, s 101. 
49A.a. s 27. 
50 Iseskog T, Missbruk och anställningsskydd, s 29. 
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Skadekriteriet 
För att saklig grund skall vara för handen krävs att arbetsgivaren lider av 
ekonomisk skada, förbrukat förtroende eller en negativ inverkan på arbetsmoralen. 
Skadekriteriet förutsätter att arbetsgivaren inte säger upp en arbetstagare för 
mindre och enstaka förseelser eller när konsekvenserna inte har någon större 
betydelse för verksamheten. 
 

2.5.3. Skälen skall kunna ledas i bevis 
De grunder som åberopas skall också kunna ledas i bevis. Det är alltså 
arbetsgivaren som har bevisbördan för de påstådda omständigheterna 
Arbetsgivaren får inte grunda uppsägningar på lösa rykten eller antaganden.51 
Arbetsgivarens bevisning kan i vissa fall vara lätt men i andra fall vara mycket 
svår. Frånvaro från jobbet är i allmänhet inte särskilt svårt att bevisa, däremot kan 
arbetsgivaren ha större svårigheter att framlägga bevis för samarbetssvårigheter, 
dåligt utfört arbete etc.52

 

2.5.4. Intresseavvägning 
De ställda kraven att arbetsgivaren skall uppge skäl till uppsägningen och att 
dessa skäl skall vara acceptabla och riktiga kan sägas omfatta en grundläggande 
saklighetsprövning. Därefter gör domstolen en intresseavvägning där man väger 
arbetsgivarens intresse av att avsluta anställningen mot arbetstagarens intresse att 
behålla anställningen. Någon konkret bedömning av hur starkt intresse en viss 
arbetstagare har av att behålla anställningen görs normalt inte. Detta intresse 
uppfattas i princip som konstant.53 I förarbeten och rättspraxis har utvecklats 
närmare riktlinjer för hur bedömningen skall ske. Huvudsakligen har detta skett i 
anslutning till olika typer av uppsägningsgrunder, (se avsnitt 2.2 om begreppet 
saklig grund), där man skiljer mellan fall där uppsägningen hänför sig till att 
arbetstagaren har nedsatt arbetsförmåga och fall där uppsägningen är hänförlig till 
arbetstagarens beteenden. Undantagsvis betraktar man individuella faktorer, ett 
exempel är när man avser att säga upp en arbetstagare som lider av sjuklig 
alkoholism. I ett sådant fall får rehabiliteringsbehov, sjukdomsprognos och 
arbetstagarens vilja att komma till rätta med problemen avgörande betydelse.  
Prövningen av saklig grund är till stor del en tillämpning av den allmänna 
kontraktsrättsliga principen om hävning. Den allmänna kontraktsrättsliga 
principen om hävning syftar till att skapa balans mellan parternas prestationer och 
ofta görs väsentlighetsbedömning utan hänsyn till kontraktsbrottets 
bakomliggande orsaker. Bedömningen sker främst utifrån risken för nya 
kontraktsbrott och utifrån de värden som står på spel, dock ligger det nära till 
hands att ta hänsyn till bakgrunden till kontraktsbrottet vid bedömning av risk för 
nya kontraktsbrott. En prognos (se avsnitt 2.6.9) för hur arbetstagaren kommer att 
sköta anställningen fortsättningsvis är därmed viktig vid bedömningen av risken 
för nya kontraktsbrott och därmed också för saklig grund prövningen.54

 

                                                 
51 Se K, Källström i F. Schmidt m.fl. Löntagarrätt, rev uppl. 1994, s 191.  
52 Iseskog, T, Personaljuridik, s 188. 
53 DS 2002:56 s 144. 
54 Schmidt, F, Löntagarrätt, s 190ff. 
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2.5.5. Arbetsgivarens lojalitetsplikt (Ultima ratio-principen) 
En uppsägning bör vara den yttersta åtgärden som arbetsgivare företar, 
arbetsgivaren skall först överväga alla skäliga möjligheter att genomföra 
förändringar utan att säga upp medarbetare.55 I 7 § 2 st. LAS stipuleras att 
arbetsgivaren är skyldig att bereda arbetstagaren annat arbete, om detta skäligen 
kan krävas. Lagtexten är ett uttryck för den lojalitetsplikt som arbetsgivaren har 
mot arbetstagaren i uppsägningssituationer. Både förarbeten som rättspraxis ger 
uttryck för en allmän princip om att arbetsgivaren skall överväga alla skäliga 
möjligheter som står till buds för att genomföra förändringar i verksamheten, den 
så kallade ultima ratio-principen. I saklig grund prövningen ingår alltså ett 
bedömande i vilken utsträckning arbetsgivaren sökt omplacera den uppsagde. 
 

2.6.  Väsentliga omständigheter vid prövning av saklig grund 

2.6.1. Arbetsplatsens storlek 
En vanligt återkommande omständighet som visat sig vara av betydelse vid 
utformningen av rättspraxis är arbetsplatsens storlek. Ett anställningsförhållande 
hos en liten arbetsgivare brukar ofta innebära ett mer personligt förhållande 
mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det lilla företaget har naturligtvis svårare att 
omplacera en arbetstagare än ett utpräglat storföretag och samtidigt ett större 
intresse att kunna rekrytera annan arbetskraft i den misskötsammes ställe. Denna 
svårighet leder till att när en arbetstagare åsidosätter sina förpliktelser mot sin 
arbetsgivare gör att dennes arbetskamrater i större utsträckning blir påverkade, 
vilket i sig kan skapa oro och missnöje på arbetsplatsen. Det är nödvändigt att 
allvarligare bedöma t.ex. olovlig frånvaro när det rör sig om ett mindre företag 
eftersom den olovliga frånvaron på ett mindre företag ofta för med sig betydligt 
större konsekvenser än vad den skulle ha gjort vid ett större företag.56 Denna 
omständighet brukar normalt inverka på domstolsprövningen.57 Nu ska det 
poängteras att uppsägning självfallet inte får ske utan vidare i mindre företag.58 
En  småföretagare kan dock enligt förarbetena till LAS ha rätt att säga upp en 
arbetstagare i en situation där en uppsägning vid ett stort företag inte skulle vara 
sakligt grundad59.   

2.6.2. Anställningstid och ålder 

Ju längre en arbetstagare varit anställd desto stakare blir hans anställningsskydd. 
Det har sin grund i principen att ju längre en arbetstagare inte misskött sig desto 
troligare är det att inträffade händelser inte kommer upprepas. Arbetstagaren har 
”totalt sett” visat sig vara en god medarbetare under sin anställningstid och ligger 
således bättre till än en person som varit anställd en kortare tid och inte hunnit 
vinna samma förtroende.60 En arbetstagare som inte tidigare misskött sig kan få 
något som ” … inträffat att framstå som en tillfällig förlöpning från 

                                                 
55Prop. 1973:129 s 121. 
56 Lunning & Toijer, Anställningsskydd Kommentar till anställningsskyddslagen, s 329. 
57 Andersson m.fl. Arbetsrätt, s 115. 
58 Lunning & Toijer, Anställningsskydd Kommentar till anställningsskyddslagen, s 329. 
59 Prop. 1973:129 s 125. 
60 Andersson m.fl. Arbetsrätt, s 116. 
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arbetstagarens sida.”61 Det ”sägs det ligga i sakens natur att den som har varit 
anställd en mycket kort tid inte kan göra anspråk på samma mått av 
anställningsskydd som den som har flerårig verksamhet hos arbetsgivaren bakom 
sig.”62 Det går dock att skönja en viss skillnad i arbetsdomstolens avgörande på 
senare tid jämfört med vid lagstiftningens första tid. Numera verkar 
anställningstidens längd ha fått en mer undanskymd roll, kanske för att 
arbetsdomstolen funnit orsakerna som talat emot arbetstagare som viktigare än 
vad anställningstidens längd betytt.63  

2.6.3. Arbetstagarens ställning i företaget 
En tungt vägande omständighet rör vilken typ av befattning en arbetstagare har 
och om denne står nära företagsledningen eller i övrigt innehar en 
förtroendeställning.64 En arbetsgivare har rätt att ställa högre krav på en person 
som fått en särskild förtroendeställning tilldelad, ju högre tjänsteställning eller 
större ansvar, desto större utrymme har arbetsgivaren att säga upp vid förseelser 
som skadar detta förtroende. Det är med andra ord inte enbart hög tjänsteställning 
som beaktas utan även hur ansvarsfylld tjänsten är. När personer med ansvarsfulla 
tjänster, såsom väktare eller befälhavare, gör sig skyldig till en förseelse, ses det 
som allvarligare än om det rör sig om någon med en mindre ansvarsfull tjänst som 
exempelvis en trädgårdsmästare.65  I förarbetena till lagstiftningen om offentliga 
tjänstemän menar man ”att det är uppenbart att bedömningen … ställer sig 
väsentligen olika beroende på den ställning tjänstemannen har. Med högre 
tjänsteställning och större ansvar måste följa ökad frihet för … myndigheterna att 
begagna sin uppsägningsrätt.” 66

Värt att beakta är att personer med företagsledande eller därmed jämförlig 
ställning ej omfattas av LAS.67

2.6.4. Personliga förhållanden 
Hänsyn bör tas till arbetstagarens personliga förhållande, d.v.s. det intresse en 
arbetstagare har av att få bibehålla sin anställning. Misskötsamhet kan och har 
ofta sin grund i problem i den anställdes privatliv.68 Problem som arbetsgivaren 
kanske kan lösa genom att hjälpa arbetstagaren istället för att det ska rendera i en 
uppsägning. I AD 1977 nr 125 ansåg domstolen att arbetsgivaren ej haft saklig 
grund för uppsägning av en arbetstagare som stulit på sin arbetsplats. Den 
anställde ansågs ha befunnit sig i tillfälligt förvirringstillstånd p.g.a. personliga 
problem med åtföljande alkoholbesvär. Enligt domstolen borde arbetsgivaren, 
som var medveten om problemen, ha inlett personalvårdande insatser. 

2.6.5. Läget på arbetsmarknaden 
En mindre viktig omständighet att beakta är hur läget på arbetsmarkanden ser ut. 
Det vill säga hur troligt det är att den uppsagde arbetstagaren inte lyckas få någon 
                                                 
61 Prop. 1981/82:71 s 65. 
62 A.Prop. s 65. samt Prop. 1973:129 s 124. 
63 Lunning & Toijer, Anställningsskydd - Kommentar till anställningsskyddslagen, s 337. 
64 Bylund m.fl. Anställningsskyddslagen, s 98. 
65 Lunning & Toijer, Anställningsskydd - Kommentar till anställningsskyddslagen, s 420 samt AD 
1977 nr 16. 
66 Prop. 1965:60 s 197 samt Lunning & Toijer, Anställningsskydd - Kommentar till 
anställningsskyddslagen, s 330. 
67 1 § LAS 
68 Bylund m fl, Anställningsskyddslagen, s 99. 
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ny anställning samt vilka och hur allvarliga konsekvenser detta skulle medföra för 
den anställde. Arbetsdomstolen har vid några tillfällen menat att ett skäl mot 
uppsägning är att det för ” … arbetstagaren skulle medföra stora svårigheter att 
ordna nytt arbete på orten.”69 I AD:s avgörande 1980 nr 52 anges som 
förmildrande omständighet det faktum att den anställde bor på en liten ort och att 
hennes möjligheter att få annat arbete på orten är mycket begränsade eller i 
praktiken obefintliga. 

2.6.6. Tidigare misskötsamhet 
En omständighet som man generellt beaktar är om den anställde misskött sig 
tidigare eller om det är fråga om en enstaka förseelse. Många gånger krävs 
upprepade förseelser för att det skall föreligga saklig grund för uppsägning. Som 
huvudregel gäller preskriptionsregeln med sina två månader som bortre gräns för 
vad för skäl en arbetsgivare får åberopa vid en uppsägning.70 Undantaget för 
synnerliga skäl ska enligt förarbetena tillämpas restriktivt.71 När det gäller 
förhållanden av fortlöpande karaktär, utan att någon bättring kan skönjas trots 
återkommande påtalanden från arbetsgivarhåll, så har arbetsdomstolen godkänt 
händelser äldre än två månader som stöd för uppsägning.72 Vid förhållanden av 
fortlöpande karaktär kan det te sig svårt att precisera någon utlösande händelse. 
Arbetsdomstolen anförde i domen 1977 nr 87 att händelser av fortlöpande natur, 
ett så kallat bestående tillstånd, skulle skiljas från en situation av en serie 
händelser.73 I sådana fall kan följaktligen händelser äldre än två månader vara 
tillåtna att åberopa. 

2.6.7. Arbetsgivarens handlande 
Arbetsgivarens handlande omfattar en skyldighet att ge tydliga instruktioner, att 
han ingriper mot sådant han inte accepterar, att han grundligt undersöker vad som 
hänt, att han gör ordentliga försök att lösa de problem som uppkommit samt att 
han gör vad han kan för att hjälpa arbetstagaren med de svårigheter och problem 
som denne kan ha.74 När arbetstagaren gör sig skyldig till förseelse i anställningen 
är det ofta nödvändigt att arbetsgivaren reagerar genom att påtala försummelsen 
och eventuellt varnar arbetstagaren om att ytterliggare förseelser kan leda till 
uppsägning.75 Uppsägningen skall inte framstå som överraskande eller 
omotiverad av den anledningen att det beteende som föranlett uppsägningen 
tidigare inte medfört någon reaktion från arbetsgivarens sida. Arbetsdomstolen 
menade i fallet 2005 nr 58 ”att det som regel fordras att arbetstagaren har fått 
åtminstone en otvetydig varning om att hans eller hennes anställning är i fara.”76 
Har inte arbetsgivaren påtalat för en arbetstagare att denne handlat felaktigt får det 
inte åberopas som skäl vid en uppsägning.77

 

                                                 
69Bylund m fl, Anställningsskyddslagen , s 99. 
70 7 § LAS 
71 Bylund m.fl. Anställningsskyddslagen, s 142. 
72 A.a. s 143. 
73 Lunning & Toijer, Anställningsskydd - Kommentar till anställningsskyddslagen, s 488. 
74 Bylund m.fl. Anställningsskyddslagen, s 99 
75 Prop. 1973:129 s 125 samt Lunning & Toijer, Anställningsskydd - Kommentar till 
anställningsskyddslagen, s 338. 
76 Lunning & Toijer, Anställningsskydd - Kommentar till anställningsskyddslagen, s 338 
77 Lunning & Toijer, Anställningsskydd - Kommentar till anställningsskyddslagen, s 485. 
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2.6.8. Prognos 
LAS är en civilrättslig lag vilken till skillnad mot straffrättsliga lagar inte har till 
uppgift att straffa fysiska eller juridiska personer. Vid en tvist om en uppsägnings 
giltighet blir den juridiska frågan inte om en arbetstagare ska straffas genom att 
bli av med sitt arbete utan om det är rimligt att arbetsgivaren för framtiden tvingas 
kvarstå i det avtalsförhållande som en anställning utgör78. Det är förstås händelser 
i det förflutna som är de bakomliggande utlösande faktorerna till ett 
uppsägningsförfarande. Vid själva bedömningen om saklig grund faktiskt 
föreligger är det däremot det omvända som är det mest intressanta, d.v.s. 
prognosen av arbetstagarens framtida beteende. Om det är troligt att arbetstagaren 
kommer att utföra ett gott arbete eller kan det antagas att denne kommer att falla 
tillbaka till sitt tidigare handlande eller beteende, om arbetsgivaren efter det 
inträffade fortsättningsvis kan ha förtroende för arbetstagaren79. I Prop. 1973:129 
menar departementschefen ”att bedömningen inte så mycket bör inriktas på vad 
som har förekommit i det särskilda fallet utan istället på de slutsatser om 
arbetstagarens lämplighet som kan dras av det inträffande.”80

Prognosen måste också kopplas till medvetenhetskriteriet i saklig grund 
begreppet. Är arbetstagaren medveten om den skada eller de olägenheter han/hon 
skapar så framstår det kanske lättare för en arbetsgivare att presumera att 
arbetstagen troligen inte kommer att ändra sitt beteende. Om arbetstagaren 
medvetengjorts och visat klar tendens till förbättring föreligger oftast ingen saklig 
grund för uppsägning.81 Skulle det däremot råda tvivel om eller t.o.m. att 
arbetsgivaren inte gjort arbetstagaren medveten om dennes misskötsel, så kan det 
vara svårt att bedöma hur arbetstagaren skulle bete sig om klarhet fanns. Då saklig 
grund inte anses föreligga utan medvetenhetskriteriet förutsätter det ett chefskap 
som vågar påtala när något inte fungerar i verksamheten samt som klargör och 
formulerar vad som är förtroenden och av betydelse i en verksamhet.82  
 

                                                 
78 Glavå & Töllborg, Arbetsrätt, s 241. 
79 Bylund m.fl.  Anställningsskyddslagen, s 97. 
80 Prop. 1973:129 s 124 samt Glavå & Töllborg, Arbetsrätt, s 241. 
81 AD 1981, s 624 samt Bylund m.fl. Anställningsskyddslagen, s 97. 
82 Iseskog T, Uppsägning av personliga skäl, s 125. 
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I följande kapitel beskrivs vad som specifikt gäller för uppsägning av en 
arbetstagare som missbrukar alkohol. Kapitlet avslutas med en genomgång av de 
domar som här anses bringa klarhet i vilka omständigheter och skäl som är 
otillåtna respektive tillåtna vid uppsägning p.g.a. alkoholmissbruk.  

3.  Uppsägning p.g.a. alkoholmissbruk 
3.1.  Bruk eller missbruk? 

 
En viktig fråga att reda ut i en uppsats som behandlar alkoholmissbruk är 
definitionen på vad som avses med missbruk. Förevarande fråga är inte helt lätt att 
besvara då definitionen tendrar att bli olika beroende av vem som får frågan. 
Avser man skador, beroende och tolerans använder man en medicinsk definition. 
Talar man om att användningen av alkohol medför vårdkostnader eller försvårar 
effektiv produktion använder man en samhällsekonomisk definition. Slutligen kan 
man tala om en juridisk definition där man använder sig av lagar, förordningar 
och praxis för att på så vis söka ledning av frågan.83 En viktig distinktion är den 
att bruk av narkotika är missbruk bara genom att använda det en gång, eftersom 
det är olagligt.84 Bruk av alkohol är emellertid en del av vår västerländska kultur 
och därför allmänt accepterat och uppmuntrat. Ett belysande exempel varför 
alkohol är tillåtet i Sverige står att finna i inledningen i SOU 1994:25 Svensk 
alkoholpolitik, bakgrund och nuläge, det är tillåtet därför ”att flertalet vuxna här i 
landet använder alkohol och att de inte vill avstå från det.”85 Bruk av alkohol är 
således accepterat av samhället, men i vilket skede övergår bruket till missbruk 
och förlorar samhällets accepterande? Vårt användande av alkohol påverkas 
förutom av fysisk tillgång också av personliga förhållanden som civil status, arv 
och umgänge. Värderingar och synsätt kring alkoholanvändning och 
alkoholmissbruk växlar också över tiden och mellan olika arbetsplatser och yrken. 
Inom vissa yrken bekostar arbetsgivaren alkohol i samband med representation i 
tjänsten medan det i andra yrken som exempelvis flygförare förekommer 
restriktioner för den anställdes alkoholbruk på fritiden.86 Nedan kommer ett 
försök till indelning av för flitig alkoholkonsumtion i missbruk respektive 
alkoholism. 
En alkoholmissbrukare är en person som regelbundet nyttjar alkohol som 
påtagligen ger skadeverkningar för individen, dennes omgivning och samhället i 
stort. 
En alkoholist är en person hos vilken beroendet av alkohol lett till en oförmåga att 
kontrollera konsumtionen samt som har ett lättväckt alkoholbegär, ett fysiskt men 
också psykiskt beroende beträffande när konsumtionen såväl ska påbörjas som 
avslutas.87 En allmänt vedertagen och många gånger använd definition av 
alkoholism som bl.a. hänvisas till i ovan nämnda sou-rapport är den av 
världshälsoorganisationen (WHO) år 1952 anförda definitionen, 
 

                                                 
83 Holmberg B, Missbruk, s 5. 
84 K Johansson & P Wirbring, Riskbruk och Missbruk, s 35. 
85 SOU 1994:25 s 31. 
86 Källström K, Alkoholpolitik och arbetsrätt, s 79. 
87 Lenz W, Vem bryr sig? Alkohol i arbetslivet, s 192. 
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”Alkoholister är de som dricker i sådant övermått att deras beroende av alkohol 
har nått en sådan nivå att det visar sig i mentala störningar, nedsatt kroppsligt 
och mental hälsa, störda mänskliga relationer eller bristande förmåga att fungera 
socialt och ekonomiskt.” 
 
Oavsett graden av missbruk så utgör alkohol i arbetslivet ett problem. Den 
arbetsrättsliga frågan blir när bruk av alkohol utgör ett sådant problem att 
arbetsgivaren har saklig grund för att avsluta anställningsförhållandet. 
 

3.2.  Arbetsgivarens ansvar 
 
Det ansvar som kan utkrävas av arbetsgivaren vid arbetstagarens alkoholmissbruk 
har sin rättsliga grund i det anställningsavtal som gäller mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren. De avtalsrättsliga aspekterna regleras i dels i lag (1915:218) om 
avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område samt i LAS.88 
Föreligger det ett anställningsförhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare blir 
också arbetsmiljölagen tillämplig. I arbetsmiljölagen stipuleras ett grundläggande 
arbetsgivaransvar, vilket ytterst är ett straffansvar, avseende arbetstagarens hälsa 
och säkerhet. Om en arbetsgivare inte följer arbetsmiljölagens regler och en 
arbetstagare därmed utsätts för allvarlig fara eller drabbas av död, skada eller 
sjukdom, kan arbetsgivarens företrädare dömas för arbetsmiljöbrott.89 I 
arbetsmiljölagen regleras också ett rehabiliteringsansvar för arbetsgivare. Detta 
ansvar får sitt konkreta rättsliga innehåll av arbetsmiljölagen och den anslutande, 
av Arbetsmiljöverket utgivna, föreskriften om arbetsmiljöanpassning och 
rehabilitering (AFS 1994:1). Vidare regleras arbetsgivarens skyldighet att 
genomföra rehabiliteringsutredning och vidta vissa rehabiliteringsåtgärder i lagen 
om allmän försäkring (22 kap. lagen om allmän försäkring).90 Se avsnitt 3.6 om 
det förstärkta anställningsskyddet. 
 

3.3.  Alkoholmissbruk – sjukdom eller misskötsamhet? 
Eftersom det råder ett principiellt förbud enligt 7 § LAS att säga upp en 
arbetstagare på grund av sjukdom blir frågan om alkoholmissbruket kan betecknas 
som sjukdom eller misskötsamhet, mycket viktig om inte avgörande i det enskilda 
fallet. Alkoholism kan i vissa fall klassas som en sjukdom. Avvägningen huruvida 
alkoholism är en sjukdom eller inte kan för AD vara en komplicerad sak att 
fastställa. Därför tar man ofta hjälp av läkare som är kunniga i ämnet för att 
inhämta deras utlåtande.91 Då varje enskilt fall av arbetsrelaterat alkoholmissbruk 
är unikt finns förstås ingen gyllene medelväg för fastställandet om missbruk är av 
sjukdomskaraktär. Istället får sökandet av gällande rätt ske i Arbetsdomstolens 
domar på det aktuella området. Ett tidigt rättsfall som berör huruvida 
alkoholmissbruk kan vara av sjukdomskaraktär är Arbetsdomstolens dom 1953 nr 
25 som i en tvist om rätt till sjuklön behandlar ett påstående från kärandeparten att 
arbetstagarens alkoholism vore att anse såsom sjukdom i avtalets mening. 

                                                 
88 Iseskog, T, Missbruk och anställningsskydd, s 8. 
89 Se 3 kap. 10 § BrB. 
90 Iseskog, T, Missbruk och anställningsskydd, s 9. 
91 Prop. 1981/82:71 s 71. 
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Arbetsdomstolen inhämtade i det aktuella fallet ett utlåtande från Kungl. 
Medicinalstyrelsen (nuvarande Socialstyrelsen) om alkoholmissbruk vore att anse 
som en sjukdom. Medicinalstyrelsen menade att ”alkoholmissbruk i många fall 
icke är uttryck för någon sjukdom, att alkoholmissbruk kan vara symtom på 
underliggande sjukdom och att alkoholmissbruk förr eller senare kan leda till 
relativt typiska former av alkoholsjukdom.”92Synen på alkoholmissbruk på 
femtiotalet var således att det som regel inte utgjorde sjukdom. Den gängse bilden 
på den här tiden var att de flesta fall inte utgjorde sjukdom utan att det rörde sig 
om ren misskötsamhet. Nu ska det poängteras att nuvarande LAS inte gällde vid 
denna tidpunkt utan kom till långt senare, dock kan det vara av intresse att se hur 
stor roll samhällets värderingar spelar i gällande rätt. 
 En viktig dom i bestämmandet huruvida alkoholmissbruk faller under 
sjukdomsbegreppet kom efter LAS ikraftträdande. I AD 1982 nr 12193 där en 
grafiker skiljdes från sin anställning vid Allers förlag AB i Helsingborg. 
Arbetsgivarparten hade som skäl åberopat främst att den anställde hade haft en 
frånvaro grundad i alkoholmissbruk som varit så omfattande och medfört sådana 
olägenheter för bolaget att det inte kunnat krävas att bolaget vidmakthållit 
anställningsförhållandet. Grafiska Fackförbundet yrkade att AD skulle förklara 
uppsägningen ogiltig med anledning av den anställdes kroniska alkoholism. Vidare 
har parterna under målets handläggning väckt frågan om alkoholism skulle utgöra 
sjukdom. AD fann genom ett läkarutlåtande att grafikern led av kronisk alkoholism 
och som stöd för att detta skulle utgöra en sjukdom inhämtade AD ett yttrande från 
socialstyrelsen som anförde följande: 
 
”att alkoholorsakade skador/störningar på organismen tveklöst faller under 
sjukdomsbegreppet, även om de inte är av kronisk natur. Ett alkoholmissbruk utan 
beroende är däremot aldrig en sjukdom. Själva beroendet kan emellertid vara av 
sjukdomskaraktär - - - Endast läkare, väl förtrogen med alkoholfrågorna, kan i det 
individuella fallet och efter noggranna undersökningar avgöra när missbruket nått 
sådan intensitet att det kan anses vara av sjukdomsvalör”94

 
Ovan återgivna utlåtande från Socialstyrelsen har av AD använts för att fastställa 
om det rörts sig om sjukdomsförhållanden i ytterligare rättsfall, bl.a. AD 1992 nr 
38-42.95 Något som visar att AD lagt stor vikt vid detta uttalande. 
Arbetsdomstolen håller härigenom fast vid grundsynen att det föreligger ett 
principiellt förbud mot uppsägning på grund av sjukdom. Intressant är ändå att se 
att domstolen ändrat sin syn på alkoholmissbruk som sjukdom sedan 1953. En 
medryckande fråga som inte kommer besvaras i denna uppsats är om det var fler 
eller färre individer med alkoholrelaterade problem under femtiotalet jämfört med 
idag? Enligt arbetsdomstolens rådande synsätt beträffande när alkoholmissbruk 
utgör sjukdom, spelar läkarutlåtandet en mycket stor roll i fastställandet. Det 
kvarstår dock att varje fall är individuellt och trots försök till formalisering och 
generalisering i vilka fall alkoholmissbruk utgör sjukdom eller misskötsamhet. 
 

                                                 
92 AD 1953 nr 25. 
93 AD 1982 nr 121. 
94 AD 1982 nr 121. 
95 Öman S, Anställninsskyddspraxis, s 146. 
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3.4.  Sjukdom som uppsägningsgrund 
 
Är då alla konstaterat sjuka personer helt skyddade under 
anställningsskyddslagens vida vingar eller finns det en sista utväg för arbetsgivare 
att trots allt göra sig av med dem, kan en sjuk person som missköter sitt arbete 
sägas upp? Då sjukdom inte i sig utgör misskötsel kan det inte ligga till grund för 
ett uppsägningsförfarande. Emellertid kan sjukdomen medföra sådan olägenhet 
och misskötsel att uppsägning faktiskt blir möjlig trots konstaterad sjukdom. 
 I en rad mål som arbetsdomstolen avgjorde under 1980-talet utformades en 
princip när, trots att sjukdom förelegat, uppsägning godtagits. Synsättet som 
framarbetats lyder att, ”ålder eller sjukdom kunde medföra en stadigvarande 
nedsättning av arbetsförmågan som var så väsentlig att arbetstagaren i fråga inte 
längre kunde utföra arbete av någon betydelse. I så fall borde denna nedsättning 
av arbetsförmågan kunna åberopas som grund för uppsägning.”96 Eller enklare 
uttryckt, om den sjuke missköter sig så att han inte längre kan utföra något arbete 
av någon betydelse föreligger saklig grund för uppsägning. 
 Det viktiga för en alkoholmissbrukande arbetstagare som vill bibehålla sin 
anställning är således att utföra arbete av någon betydelse. Vid avgörande av 
denna fråga blir det ”en fråga om att försöka jämföra vad arbetstagaren uträttar 
med de problem och kostnader han eller hon skapar.”97 Uppsägning på grund av 
sjukdom får alltså endast ske i de fall då arbetstagarens arbetsförmåga på grund av 
sjukdomen blivit varaktigt nedsatt i sådan mån att han inte längre kan utföra 
arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Vid tiden för LAS införande uttalade 
departementschefen i förarbetena, att sjukdom och därav följande nedsatt 
arbetsförmåga inte i sig utgjorde saklig grund för uppsägning. 
Departementschefen ansåg dock att det kunde förekomma fall där en av sjukdom 
föranledd nedsättning av arbetsförmågan kunde åberopas som saklig grund för 
uppsägning. Detta när nedsättningen av arbetsförmågan kunde bedömas som 
stadigvarande och så väsentlig att arbetstagaren inte längre kunde utföra arbete av 
någon betydelse för arbetsgivaren.98 Att departementschefens uttalande har hög 
dignitet och fortfarande är relevant förkunnas i en dom från arbetsdomstolen där 
domstolen hänvisar till ovan nämnde motivuttalande och vidare konstaterar: 
”Dessa motivuttalanden är tillämpliga även i fråga om den nu gällande 
anställningsskyddslagen.” 99

Departementschefen uttalade sig i propositionen till 1982 års LAS angående hur 
praxis vid uppsägning p.g.a. alkoholmissbruk bör utformas: ” vikten av att man 
vid  utformningen av domstolspraxis inte bara noga beaktar de social-medicinska 
hänsynen utan också strävar efter en rimlig avvägning gentemot de skäl som från 
arbetsgivarens och arbetskamraternas synpunkt talar för uppsägning”100

Av fast praxis i arbetsdomstolen framgår, i enlighet med dessa uttalanden, att det 
endast är i undantagsfall som en arbetsgivare har saklig grund för uppsägning med 
hänvisning till arbetstagarens sjukdom. Ett sådant undantag föreligger om 
arbetstagaren inte längre kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren.101 
Från arbetsgivarsidan har det framförts kritik mot hur alkoholmissbruk hanterats i 
                                                 
96 AD 1978 nr 139. 
97  Iseskog T, Uppsägning av personliga skäl, s 164. 
98 Prop. 1973:129 s 126. 
99 AD 1997 nr 39. 
100 Prop. 1981/82:71 s 71. 
101 Iseskog, T, Missbruk och anställningsskydd, s 25. 
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rättstillämpningen. I propositionen 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag 
anförde SAF bl.a. följande: 
 
”Alkoholmissbruk på arbetsplatsen är en sådan allvarlig företeelse som normalt 
bör vara saklig grund för uppsägning och i allvarliga fall för avskedande. Om 
alkoholmissbruk av läkare bedöms som sjukdom får man acceptera att 
möjligheten till uppsägning begränsas. Härvid måste en rimlig bedömning göras 
mellan olika intressen. Arbetsdomstolen har i alltför liten utsträckning beaktat 
företagets anspråk på närvaro och skälig arbetsinsats, säkerhetsaspekterna och 
hänsyn till övriga anställda.”102

 

3.5.  Arbetstagarens bevisbörda 

I juridiska tvistefrågor finns det ofta regler om fördelning av bevisbördan. Det vill 
säga vem som är skyldig att sakligt bevisa om och sedermera hur ett visst 
förhållande faktiskt är för handen. I tvist om uppsägning, som ovan nämnts är det 
en avgörande fråga huruvida misskötsamheten som förebragt 
uppsägningsförfarandet har sin grund i sjukdom eller inte. Hos vem bevisbördan 
vid frågan om anledningen till misskötsamheten ligger står inte utskrivet i någon 
paragraf. Istället som mycket annat inom arbetsrätten står svaret att finna i 
Arbetsdomstolens domar. Domstolen kommenterade i ett mål 1996 det förstärkta 
anställningsskydd som uppkommer på grund av sjukdom, och menade att en 
arbetstagares vägran att delta i rehabilitering innan denne själv hävdat eller att det 
bevisats inte skulle leda till att det förstärkta anställningsskyddet ens varit 
ifrågavarande103. En arbetsgivare har följaktligen alltid rätt antaga att en 
arbetstagare som inte klarar av eller missköter sitt arbete är frisk fram till det att 
arbetstagaren bevisat motsatsen. 

”Arbetsgivaren behöver med andra ord inte ägna sig åt amatördiagnostik. Det är 
arbetstagarens sak att hävda att han är sjuk och det är arbetstagarens uppgift att 
bevisa sjukdomen samt att sjukdomen är orsak till en viss misskötsamhet.”104

Vad det anbelangar kan arbetsgivaren fram till konstaterande av sjukdom agera 
disciplinärt mot en arbetstagare även om arbetsgivaren har anledning att 
misstänka att misskötsamheten grundar sig i ett sjukdomsförhållande.105

Sammanfattningsvis kan sägas att det förstärkta anställningsskyddet träder in först 
när arbetstagaren lyckas bevisa att han är sjuk och att sjukdom ”förklarar” 
misskötseln. 
 

3.6.  Det förstärkta anställningsskyddet 
En sjuk arbetstagare har ett starkare anställningsskydd än en frisk arbetstagare just 
genom att vara sjuk. Den sjuke arbetstagaren har ett förstärkt anställningsskydd. 
Detta innebär att en arbetsgivare som huvudregel inte har saklig grund för 
uppsägning om han underlåtit att rehabilitera en sjuk arbetstagare. Denna 
                                                 
102 Prop. 1981/82:71 s 219 ff.  
103 AD 1996 nr 102. 
104 Iseskog T, Uppsägning av personliga skäl, s 163. 
105 Iseskog T, Missbruk och anställningsskydd, s 36. 
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rehabiliteringsskyldighet tillkom i början av 1990-talet närmare bestämt 1/7 1991 
då arbetsmiljölagen (1977:1160) fick en delvis ändrad lydelse. I den reviderade 
lagen regleras numera att det är arbetsgivaren som står för hela 
rehabiliteringsansvaret. Den tidigare lagstiftningen stipulerade att 
”skyddskommittén skulle svara för att det fanns en på lämpligt sätt organiserad 
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på en arbetsplats”.106 
Skyddskommittén som är en partssammansatt grupp och har således ingen 
arbetsledarfunktion utan endast ett visst medbestämmande i arbetsmiljöfrågor. I 
den omarbetade lagen tillades en ny paragraf, 2 a § där tredje stycket berör ämnet, 
det lyder: 
 
”Arbetsgivaren skall vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt 
sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för 
fullgörande av de uppgifter som enligt denna lag och enligt 22 kap. lagen 
(1962:381) om allmän försäkring vilar på honom.” 
 
Ansvaret för rehabiliteringsverksamheten ligger enligt lag helt på arbetsgivaren.  
Denna förändring innebar förstås inte något hinder för att övergripande och 
principiella frågor bedrivs i partsammansatt verksamhet. Tvärtom menar Iseskog 
att ”att lagstiftarens tanke har varit den att ett framgångsrikt rehabiliterings- och 
arbetsanpassningsarbete förutsätter engagemang från den fackliga 
organisationens sida.”107 Vad syftar lagstiftaren till när denne säger ”på lämpligt 
sätt organiserad”? Finns det ytterligare reglering att rätta sig efter?  Det framgår 
av förarbetena till arbetsmiljölagen att arbetsmiljöverket skall utfärda föreskrifter 
om rehabiliteringsarbete i allmänhet108. Denna allmänt skrivna föreskift heter, 
Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) och beskriver hur 
arbetsgivaren ska organisera och ange mål för sin verksamhet och fortlöpande ta 
reda på vilka behov och åtgärder som behövs. Ett lyckat rehabiliterings- och 
arbetsanpassningsprogram förutsätter emellertid ett engagemang från samtliga 
inblandade parter. En förutsättning för att rehabiliteringen ska leda någonvart, 
tillika en premiss enligt lagen om allmän försäkring, är att arbetstagaren själv 
deltar i rehabiliteringsarbetet. Om en arbetstagare skulle vägra att medverka i 
rehabilitering medför det att anställningsskyddslagens förstärkta 
anställningsskydd vid sjukdom kan sättas ur spel, då genom att ”arbetsgivaren 
kan bevisa att arbetstagaren på det här sättet vägrar ta emot stödjande åtgärder, 
innebär detta i princip att arbetstagarens förstärkta anställningsskydd är 
förbrukat.”109 Det betyder att den vanliga saklig grund prövningen för uppsägning 
av personliga skäl kan bli aktuell. 

Arbetsdomstolen har i sin dom 1993:42 kommenterat hur långtgående 
arbetsgivarens rehabiliteringsansvar sträcker sig där man menar att arbetsgivaren 
inte kan ”åläggas ett längre gående ansvar för arbetstagarens rehabilitering än 
att vidta sådana åtgärder som syftar till att arbetstagaren ska kunna återgå i 
arbete hos arbetsgivaren. Men i denna del kan ansvaret inte anses vara begränsat 
till att avse endast rehabiliteringsåtgärder för en återgång till arbete inom ramen 
för anställning. Även möjligheterna att efter rehabilitering omplacera 

                                                 
106 Iseskog T, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, s 18. 
107 A.a. s 19. 
108 Prop. 1990/91:140 s 136. 
109 Iseskog T, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, s 78. 
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arbetstagaren till andra arbetsuppgifter inom företaget måste givetvis 
övervägas.”110

 

3.7.  Rättspraxis 
I denna uppsats har valet fallit på att ta upp följande domar för att belysa och 
jämföra när Arbetsdomstolen ansett att grund förelegat.  
 

3.7.1. Domar där saklig grund inte förelegat 

3.7.1.1. AD 1978 nr 139111 

 
Två fabriksarbetare anställda vid Torslandaverken (Volvo) i Göteborg sades, den 7 
juli 1977 respektive den 15 augusti 1977 upp av personliga skäl. Arbetsgivaren 
grundade uppsägningarna på omfattade frånvaro, ca ”60 respektive 80 % ”112 ofta 
utan styrkt anledning. Arbetsgivarparten menade att de anställda ej längre klarade 
av att utföra sina arbetsuppgifter p.g.a. ett mer tilltagande alkoholmissbruk.  
 Båda arbetarna hade som en följd av sin frånvaro och de uppenbara 
alkoholproblemen beretts plats i olika rehabiliteringsprogram. Detta hade den ene 
av de två mottagit på ett bra sätt, medan den andre arbetaren mer eller mindre 
motsatt sig. Detta lade emellertid AD inte någon vikt vid i den slutliga 
bedömningen 
 I målet åberopades två läkarintyg som utfärdats för var och en av arbetarna. AD 
fann under huvudförhandlingen att den stora frånvaron och underlåtenheten att 
styrka den samma, haft sin grund i sjukdomen kronisk alkoholism.  
Arbetsdomstolen fann i enlighet med förarbetena till LAS att sjukdom i normalfallet 
inte utgör saklig grund för uppsägning så nästa fråga för AD blev därför att bedöma 
om detta mål utgjorde ett undantag från denna grundregel. Vid avgörande i den 
frågan måste den anställdes intresse av att behålla anställningen ställas mot 
arbetsgivarens intresse av att kunna rekrytera annan arbetskraft i de sjuka 
arbetstagarnas ställe. I det förevarande målet kom genom professionella 
bedömningar till domstolens vetskap att det var av stor betydelse för arbetarnas 
fortsatta behandling av sin alkoholism att de båda kunde behålla sina anställningar. 
Arbetsgivaren anförde att trots de båda vid flertalet tillfällen omplacerats till andra 
arbetsuppgifter så minskade inte deras frånvaro och när de väl återkom till arbete 
efter en lång tids frånvaro var de sällan kapabla att utföra arbete av någon betydelse. 
 AD menade att arbetsgivarparten inte klarade av att bevisa huruvida de båda ej 
längre kunde utföra arbete av någon betydelse. Uppsägningen förklarades ogiltig av 
AD som dock uttalade sig angående storleken på företaget och menade att om ”det 
varit frågan om ett utpräglat småföretag med endast ett fåtal anställda skulle de nu 
berörda svårigheterna måhända ha kunnat tillmätas sådan betydelse att saklig 
grund för uppsägning hade förelegat.”113 Nu rörde det sig om ett av Sveriges allra 
största företag som förfogade över betydande resurser och skulle därför kunna klara 
av problem av den här digniteten.  
 
                                                 
110 AD 1993 nr 42. 
111 AD 1978 nr 139. 
112 Andersson, A m.fl. Kommunal arbetsrätt, s 357.  
113 AD 1978 nr 139. 
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Analys av domen 
 
I den så kallade Volvo-domen belyser AD framför allt en omständighet som i praxis 
anses som vägledande nämligen betydelsen av företagets storlek (se avsnitt 2.6.1 ) 
vid bedömning av saklig grund. De berörda arbetarna som led av kronisk 
alkoholism ansågs inte klara av sitt arbete på grund av sjukdomen. Med anledning 
av sjukdomsdiagnosen inträdde det förstärkta anställningsskyddet (se avdelning 3.6 
) arbetsgivarens rehabiliteringsansvar gällde inte vid tiden för domen. Däremot 
resonerade domstolen kring om arbetstagarna kunde utföra arbete av någon 
betydelse (se avdelning 2.2 om saklig grund). Domstolen vägde de skäl som talade 
för arbetsgivaren (olovlig frånvaro, dålig arbetsprestation) mot de skäl som talade 
för arbetstagaren (behov av behandling och företagets storlek). Som tidigare 
konstaterats krävs det, för att saklig grund skall föreligga, att arbetstagaren inte kan 
utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Detta kunde inte arbetsgivaren 
bevisa i det gällande fallet. 
 
 

3.7.1.2. AD 2000 nr 111114 

 
En gymnasielärare sades upp från sin tjänst p.g.a. en omfattande frånvaro. 
Arbetsgivaren; Luleå kommun åberopade att den anställdes alkoholmissbruk inte 
var av sjukdomskaraktär, utan att det istället var frågan om en slags misskötsamhet i 
form av en omfattande frånvaro från arbetet och att läraren därigenom inte kunnat 
utföra något arbete av betydelse. Kommunen hävdade vidare att den uppfyllt både 
sin rehabiliteringsskyldighet och omplaceringsskyldighet. Arbetstagarparten bestred 
uppsägningen och åberopade att lärarens alkoholproblem hade sin grund i 
sjukdomen kronisk alkoholism.  
 AD har i målet först utrett om lärarens alkoholism är av sjukdomskaraktär. 
Genom att den anställde blivit behandlad för kronisk alkoholism vid ett 
behandlingshem samt genom distriktsläkarens redogörelser vid förhandlingen 
bedömde man att det rörde sig om kronisk alkoholism. Då det rör sig om en 
sjukdomsbetingad alkoholism menade AD att lärarens stora frånvaro och 
underlåtenhet att anmäla frånvaro hade sin grund i denna sjukdom. Frågan om 
saklig grund förelegat berodde istället på om läraren kunnat utföra något arbete av 
betydelse. AD menade i detta fall att lärarens goda utveckling och låga 
frånvarofrekvens de två åren före uppsägningen inte styrkte den uppfattningen. 
Uppsägningen förklarades därför ogiltig. 
 
 
Analys av domen 
 
I domen konstaterade AD att prognosen för den ifrågavarande läraren var mycket 
god. De ansåg t.o.m. att det var förvånande att arbetsgivaren angav olovlig frånvaro 
som skäl för uppsägningen. Läraren hade endast sex frånvarodagar under de två 
åren närmast uppsägning. Arbetstagarens sjukdom kan man därför anse vara stabil 
under tidpunkten för uppsägning. Arbetsgivaren lyckades inte heller bevisa att 
rehabiliteringen hade misslyckats. De omständigheter som främst beaktades i saklig 

                                                 
114 AD 2000 nr 111. 
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grund prövningen var alkoholmissbrukets sjukdomskaraktär, att arbetstagaren 
kunde utföra arbete av någon betydelse (se avdelning 2.2) samt framförallt att 
prognosen var god.  
 Arbetsgivaren lyckades inte bevisa att rehabiliteringen hade misslyckats, 
tvärtom ansåg man att arbetstagaren hade gjort framsteg. Som vi konstaterar i 
avsnitt 2.6.9 så har arbetstagarens prognos stor betydelse i saklig grund prövningen. 
 
 

3.7.1.3. AD 1982  nr 121115 

 
Den 1 maj 1981 skiljdes en grafiker från sin anställning vid Allers förlag AB i 
Helsingborg. Arbetsgivarparten hade som skäl främst åberopat att den anställde 
hade en frånvaro grundad i alkoholmissbruk som dessutom varit så omfattande och 
medfört sådana olägenheter för bolaget att det inte borde ha krävts att bolaget 
vidmakthållit anställningsförhållandet. Arbetstagarens fackförbund anförde att 
problemen hade sin grund i den anställdes kroniska alkoholism. En övrigt viktig 
principiell fråga som väckts av parterna var frågan huruvida alkoholism skulle 
utgöra sjukdom.  
 Arbetsgivaren påpekade under målets handläggning att de satt in 
rehabiliteringsåtgärder dock utan att något resultat visat sig, vilket gjort att man 
ansåg att den anställde utgjorde en allvarlig säkerhetsrisk såväl för sig själv som för 
andra. Grafikern omplacerades i december 1981 till lättare arbetsuppgifter. Trots 
insatserna från företagets sida skönjdes ingen bättring i frånvarofrekvensen och 
bolaget beslöt att säga upp grafikern.  
 AD menar i domskälen att grafikerns frånvaro vid tryckeriavdelningen helt klart 
hade medfört förtretligheter för arbetsgivaren. Domstolen menade emellertid att det 
var av större betydelse att arbetaren faktiskt skött sitt arbete på 
kopieringsavdelningen på ett tillfredställande sätt samt att det faktum att han tidvis 
varit frånvarande därifrån inte orsakat några större problem. Dessutom fann AD 
genom ett läkarutlåtande att grafikern led av kronisk alkoholism och som stöd för 
att detta skulle utgöra en sjukdom inhämtade AD det i avdelning 3.3 återgivna 
yttrandet från socialstyrelsen om att alkoholmissbruk helt klart kan utgöra sjukdom.  
 Arbetsdomstolen fann att företagets intresse av att få upplösa 
anställningsförhållandet inte vägde upp intresset för den anställde att behålla sin 
anställning. En inte oviktig faktor i detta fall var att grafikern efter uppsägningen 
kommit till insikt om sina problem och enligt utsago hållit sig nykter under en 
förhållandevis lång period. Av det anförda i målet förklarades uppsägningen ogiltig. 
 
 
Analys av domen 
 
Domen som ovan redovisats är av principiellt värde. Domstolen valde här att 
inhämta ett yttrande från Socialstyrelsen. Yttrandet ger vid handen att det endast är 
läkare som är väl insatt i alkoholfrågor som kan avgöra när ett alkoholmissbruk är 
av sådan karaktär att det kan anses utgöra sjukdom. Vidare anfördes att själva 
beroendet kan vara av sjukdomskaraktär. Oklarheterna om alkoholism som sjukdom 
och det förstärkta anställningsskyddet klarlades därmed i domen, se avdelning 3.3. 
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Vid tiden för tvisten hade arbetsgivaren inte den rehabiliteringsskyldighet som i dag 
förständigas arbetsgivaren. Domstolen gjorde istället en avvägning av 
arbetstagarens intresse av att behålla anställningen gentemot arbetsgivarens intresse 
av att avveckla den. Domstolen ogiltigförklarade uppsägningen och de 
omständigheter som var av betydelse var att arbetsgivaren inte vidtaget de stödjande 
åtgärder som kunde krävas. Företaget var också förhållandevis stort (370 anställda), 
arbetstagaren kunde fortfarande utföra arbete av betydelse (se avdelning 2.2) trots 
sin sjukdom och prognosen (se avsnitt 2.6.9) ansågs vara god. 
 
 

3.7.1.4. AD 1998 nr 20116 
 
En vårdare vid ett häkte blev 1996 uppsagd från sitt arbete. Arbetsgivarparten har i 
målet åberopat att arbetstagarens alkoholmissbruk medfört en omfattande frånvaro 
samt en så väsentlig och stadigvarande nedsättning av hans arbetsförmåga att han ej 
längre kunde utföra arbete av någon betydelse. Vidare menade arbetsgivaren att 
arbetaren utgjorde en klar säkerhetsrisk samt att man uttömt alla möjligheter till 
rehabilitering. Arbetstagarparten som bestred uppsägningen menade att de återgivna 
svårigheterna haft sin grund i alkoholsjukdom samt att arbetsgivaren inte alls 
fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet. 
 Arbetsdomstolen fann det ostridigt att arbetstagaren led av kronisk alkoholism. 
Av största betydelse i målet var istället huruvida arbetsgivaren uppfyllt sin 
rehabiliteringsskyldighet. Arbetstagaren hade under många år visat tecken på 
alkoholmissbruk, han hade dessutom själv försökt göra sig kvitt sitt missbruk 
genom diverse behandlingar. När arbetsgivaren blivit varse om alkoholproblem 
försökte man stödja arbetstagaren i de åtgärder han själv tagit initiativ till, bl.a. 
genom att låta vårdaren delta i åtgärderna på arbetstid. Arbetstagaren återföll 
emellertid i missbruk ett inte obetydligt antal gånger. Arbetsgivaren tröttnade på de 
uteblivna rehabiliteringsresultaten samt de dåliga arbetsinsatserna. Vid ett möte i 
februari 1994 bestämdes att arbetaren behövde institutionsvård och att han skulle 
erbjudas det. Vidare bestämdes och framfördes att om arbetstagaren tackade nej till 
erbjudandet innebar det att han ej längre själv medverkade till sin egen 
rehabilitering samt att alla rehabiliteringsinsatser från arbetsgivarens skulle 
upphöra. Arbetsgivaren menade att hans förstärkta anställningsskydd skulle vara 
förbrukat vilket i sig skulle medföra man inte längre kunde acceptera något brott 
mot anställningsavtalet. Arbetaren tackade nej vilket gjorde att arbetsgivaren 
förklarade för honom att han med sitt val nu kunde sägas upp, om han återföll i 
misskötsamhet. Under de följande två åren var arbetstagaren olovligen frånvarande 
vid flertalet tillfällen och den 21 mars 1996 sades han upp. Domstolen menade i det 
här fallet att arbetstagaren visserligen avböjt rehabilitering, men att mer än två år 
har förflutit från detta avböjande till arbetsgivarens uppsägning av arbetstagaren. 
Därmed kan inte avböjandet av rehabiliteringsinsatsen, enligt AD: s prövning, 
läggas till grund för slutsatsen att arbetstagaren har förbrukat sitt förstärkta 
anställningsskydd. I stället ansåg domstolen, att arbetsgivaren måste fullgöra sin 
skyldighet att göra en rehabiliteringsutredning och kartlägga vilka stödjande 
insatser som behövdes. Någon som inte hade gjorts. Arbetsgivarens passivitet 
medförde härvidlag att arbetsgivaren inte kan anses ha fullgjort sitt 
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rehabiliteringsansvar. Därmed är det också klart att arbetstagarens olovliga frånvaro 
inte kan utgöra saklig grund för uppsägning. Domstolen gjorde oberoende av 
domens utgång en bedömning att en arbetsgivare som säger upp en arbetstagare 
utan att ha iakttagit sina enligt lag skyldigheter om rehabilitering normalt anses 
sakna saklig grund för uppsägningen och i det här fallet hade även företagets storlek 
(300 anställda) en betydelse.  
 
” …  arbetsgivaren borde ha en administrativ beredskap för att möta sjukdomsfall 
bland de anställda. … Häktet måste således antas ha möjlighet i och för sig att 
klara av de problem som uppkommer om en arbetstagare uteblir från arbetet.”117

 
 
Analys av domen 
 
I fallet belyses det stränga rehabiliteringsansvar som åvilar arbetsgivaren vid en 
konstaterad sjukdom hos en arbetstagare. I det aktuella fallet har arbetsgivaren 
erbjudit institutionsvård och klarlagt att om arbetstagaren tackade nej så skulle det 
förstärkta anställningsskyddet anses vara förbrukat, därmed skulle också 
arbetsgivaren också ha rätt att säga upp arbetstagaren vid ytterligare brott mot 
anställningsavtalet. Den anställde avböjde erbjudandet och vidhöll sin anställning 
men med olovlig frånvaro vid ett antal tillfällen. Då arbetsgivaren två år senare sa 
upp arbetstagaren hävdade man att rehabiliteringsskyldigheten också var fullgjord. 
Domstolen ansåg däremot att man genom passivitet ej fullgjort sin 
rehabiliteringsskyldighet. Omständigheterna som hade betydelse vid saklig grund 
prövning var främst det förstärkta anställningsskyddet och därmed krav på 
rehabiliteringsåtgärder samt i viss mån även företagets storlek Gällande företagets 
storlek uttalade sig domstolen att ” …  arbetsgivaren borde ha en administrativ 
beredskap för att möta sjukdomsfall bland de anställda. … Häktet måste således 
antas ha möjlighet i och för sig att klara av de problem som uppkommer om en 
arbetstagare uteblir från arbetet.”118 (se avsnitt 2.6.1 om arbetsplatsens storlek 
punkterna samt avdelning 3.6 om det förstärkta anställningsskyddet) 
 

3.7.2. Domar där saklig grund förelegat 
 

3.7.2.1. AD 1982 nr 24119 

 
En glasarbetare blev uppsagd från sin anställning hos Emmaboda glas AB på grund 
av personliga förhållanden. Arbetsgivarparten åberopade att arbetstagaren misskött 
sitt arbete genom att vid upprepade tillfällen komma för sent till arbetet, utebli från 
arbetet utan giltig orsak samt uppträtt onykter på arbetsplatsen. Svenska 
fabriksarbetareförbundet bestred uppsägningen och menade att den inte var sakligt 
grundad. Som stöd för sin uppfattning åberopade förbundet ett, av överläkaren vid 
psykiatriska kliniken vid Kalmar lasarett, utfärdat läkarintyg.  
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I fallet var det ostridigt att arbetaren hade haft kända alkoholproblem sedan ett par 
år varpå han fått behandling vid företagshälsovården för alkoholproblem. 
Arbetstagaren hade vid flertalet tillfällen uppträtt alkoholpåverkad på arbetsplatsen 
och därför varnats både muntligen och skriftligen, han hade även kommit för sent 
till och helt uteblivit från arbetet vid otaliga tillfällen. Efter ytterligare en skriftlig 
varning blev arbetstagaren omplacerad, en omplacering som inte ledde till någon 
förbättring. Arbetsgivaren omplacerade arbetstagaren ännu en gång, nu till 
städarbete. Eftersom arbetaren även i denna befattning ofta uteblev eller kom för 
sent till arbetet medförde det att arbetsgivaren var tvungen att låta någon annan 
utföra städarbetet, något som medförde betydande bemannings- och 
planeringsbesvär 
I domen menade AD att sjukintyget som arbetstagaren åberopat inte innehåller 
något klart besked om det skulle vara någon fråga om en sjukdom i medicinsk 
betydelse. AD ansåg att läkarintyget inte visade att arbetarens misskötsamhet hade 
sin grund i sjukdom. Av utredningen i målet framgick det att arbetaren inte heller 
hade visat någon förståelse för sina problem eller någon vilja att förbättra sin 
situation.  
Eftersom arbetsgivaren ansågs ha fullgjort sin omplaceringsskyldighet ansåg AD 
att bolaget otvivelaktigt gjort vad som skäligen kunde fordras och därmed menade 
AD att uppsägningen också var sakligt grundad.  
 
 
Analys av domen 
 
Av stor vikt i ovan refererade dom är att Arbetsdomstolen noterar, att 
arbetstagaren inte har kunnat visa att han lider av kronisk alkoholism, se 
avdelning 3.5 om arbetstagarens bevisbörda. Arbetstagaren har heller inte svarat 
väl eller visat något intresse av de upprepade och återkommande sociala insatser 
och omplaceringar som arbetsgivaren ombesörjt vilket medförde att prognosen (se 
avsnitt 2.6.9) för fortsatt arbete såg dyster ut. Då ingen förbättring skett trots 
insatser skulle man kunna tala om ett bestående tillstånd snarare än återkommande 
händelser, se avsnitt 2.6.7 om tidigare misskötsamhet. Detta medförde att 
händelser längre bak i tiden än vad preskriptionsregeln medger kunnat åberopas. 
Märk väl att arbetsgivarens lagstadgade rehabiliteringsskyldighet inte gällde vid 
tidpunkten för domen. Här kan man nog på goda grunder anta att utgången av 
domen hade blivit den samma idag, då arbetstagaren inte kunnat visa att han varit 
sjuk. 
 
 

3.7.2.2. AD 1977 nr 223120  

 
En sjökapten blev den 15 juni 1976 uppsagd från Malmros rederi AB i Trelleborg 
på grund av personliga skäl. Arbetsgivaren har som grund angett ett antal allvarliga 
incidenter samt att kaptenens alkoholvanor ombord hade varit av en sådan 
omfattning att det inte kan anses vara godtagbart för en befälhavare på en 
supertanker. Arbetsgivarpartens uppfattning var dessutom att LAS inte skulle äga 
tillämpning på fartygsbefälhavare då en sådan position måste anses inta en 
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företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Sveriges Fartygsbefälsförening 
bestred uppsägningen och yrkade på en ogiltigförklaring. 
Rederiet har med stöd av 16 § sjömanslagen skiljt kaptenen från sin befattning och 
erbjudit honom en befattning som överstyrman med bibehållna löneförmåner, något 
som kaptenen avböjt. 
AD fann i målet inte bevisning nog som kunde visa på att de rapporterade 
incidenterna i sig kunde utgöra saklig grund för uppsägning. Däremot fann AD att 
kaptenens alkoholvanor i samband med tjänstgöring ombord på olika fartyg åren 
1973-1975 var, ur en säkerhetsaspekt, särskilt graverande, han ska vid flertalet 
bevittnade tillfällen ska ha varit så berusad att det för honom ansetts omöjligt att 
ingripa om det fordrats med hänsyn till inträffade händelser. Med anledning av de 
anförda omständigheterna kring kaptenens alkoholmissbruk samt ovilja att godta 
erbjuden omplacering fann AD att rederiet hade haft saklig grund att skilja kaptenen 
från tjänsten som befälhavare. AD fann i detta fall att den speciella ställning som en 
fartygsbefälhavare intar ligger tämligen nära den krets av företagsledande positioner 
som undantas 1 § LAS. Därför menar AD att ”kraven på saklig grund för 
uppsägning i betydande grad tar intryck därav och att dessa inte kan ställas på 
samma sätt som i fråga om arbetstagare i mera underordnad ställning”121. 
Föreningens talan om ogiltigförklaring blev avslagen. 
 
 
Analys av domen 
 
Intressant i denna dom är att de faktiska incidenterna inte hade någon betydelse för 
domstolens bedömning. AD gick istället på det faktum att kaptenen innehade en 
ansvarsfull ställning som befälhavare (se avsnitt 2.6.4) och att hans bruk av alkohol 
därför måste anses som särskilt graverande. Vidare ansågs arbetsgivaren ha fullgjort 
sin omplaceringsskyldighet (se avdelning 2.4) då kaptenen avböjt ett adekvat 
omplaceringserbjudande. I denna dom fann dessutom AD att arbetsgivaren haft rätt 
att åberopa tidigare misskötsamhet (se avsnitt 2.6.7) som sträckt sig längre tillbaka 
än vad preskriptionsregeln medgett. Det bör poängteras att en arbetsgivare sen 1/7 
1991 har en skyldighet att genomföra en rehabiliteringsutredning. Om denna 
skyldighet hade förändrat domen vid detta tillfälle, är förstås omöjligt att ha en 
uppfattning om. 

 

3.7.2.3. AD 1986 nr 51122  
 
Vid kriminalvårdsanstalten Kumla blev en vårdare uppsagd på grund av personliga 
skäl. Arbetsgivaren åberopade att den anställde p.g.a. sitt missbruk och brottsliga 
förflutna utgjorde en uppenbar säkerhetsrisk. Arbetaren som inte företräddes av 
något fackförbund bestred uppsägningen.. Arbetsgivaren började redan efter ett par 
år och ett stort antal frånvarodagar misstänka alkoholmissbruk och började då ta 
fram en behandlingsplan. Planen innebar omplacering och behandling av 
missbruket. Vårdarens inställning till de erbjudna hjälpåtgärderna var ibland positiv 
och i vissa fall avvisande. Behandlingen hjälpte inte arbetstagaren bli kvitt sitt 
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missbruk. Kort efter detta gjordes ytterligare rehabiliteringsinsatser och arbetaren 
lades in vid ett behandlingshem. Även denna behandling var verkningslös och 
vårdaren avvek vid flertalet tillfällen från anstalten. I augusti 1984 anhölls den 
anställde misstänkt för misshandel och olaga hot, han dömdes för ovan nämnda 
brott samt några trafikförseelser till skyddstillsyn och fängelse i två månader. 
Arbetsgivaren menade inför domstolen att tjänstgöring som vårdare vid en 
kriminalvårdsanstalt ställer krav på att den anställde att vara en god medmänniska 
och ett gott föredöme. Dessutom ansågs vårdaren utgöra en uppenbar säkerhetsrisk, 
då han med sin bakgrund lättare skulle kunna komma att utsättas för påtryckningar 
från de intagna. Vidare fann arbetsgivaren att de fullgjort sin 
omplaceringsskyldighet.  
AD menade att det ansågs utrett att vårdaren led av alkoholism och att detta var den 
huvudsakliga anledningen till arbetarens frånvaro. Vidare sade AD att även om 
vårdarens arbetsförmåga på grund av alkoholmissbruket blivit försämrad så innebar 
det inte att han ej längre skulle kunna utföra arbete av någon betydelse. Istället 
pekade AD på vårdarens ovilja att komma ifrån sitt missbruk som besvärande och 
att med hänsyn till sitt levnadssätt, bl.a. flera lagföringar för brott så måste vårdaren 
på grund av arbetsplatsens särskilda beskaffenhet anses vara en säkerhetsrisk och 
därför kan det inte krävas att anställningen ska bestå. 
  
 
Analys av domen 
 
I domen fann arbetsdomstolen att arbetstagaren inte kunde utföra arbete av någon 
betydelse på grund av misskötsamhet som hade sin grund i alkoholism. Man 
menade dock att en arbetsplats av ifrågavarande storlek, 400 anställda, torde ha 
resurser att bemöta sådana problem. I detta fall spelade dock arbetsplatsen storlek 
inte någon roll då arbetstagaren innehade en ansvarsfull ställning ( se avsnitt 2.6.4). 
Domstolen menade att det inte fanns någon möjlighet till omplacering då 
arbetstagaren vid sin kontakt med de intagna skulle utgöra en säkerhetsrisk oavsett 
befattning. I målet framställdes också att framtidsprognosen såg mörk ut då 
arbetstagaren svarat dåligt på redan vidtagna nykterhetsvårdande insatser. Vid tiden 
för tvisten fanns inte heller den numera lagreglerade rehabiliteringsskyldigheten. I 
detta fall är det dock tveksamt om domstolen gjort en annan bedömning i dagens 
läge, då man fann att han ej längre kunde utföra arbete av någon betydelse. 

 

3.7.2.4. AD 2005 nr 105123 
 
En arbetstagare sades den 26 juni 2004 upp av personliga skäl från sitt arbete 
inom träindustrin. Arbetsgivarparternas uppfattning var att uppsägningen varit 
sakligt grundad mot bakgrund av den misskötsamhet som arbetstagaren har gjort 
sig skyldig till. De anförde vidare att arbetaren inte kunde utföra något arbete av 
betydelse för bolagets räkning, att bolaget vidtagit de rehabiliteringsåtgärder som 
skäligen kan krävas samt att bolaget även fullgjort sina skyldigheter i 
omplaceringshänseende. Arbetstagaren hade också under en lång rad av år varit 
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föremål för rehabiliteringsåtgärder, han hade dessutom en personligt anpassad 
tjänst. 
Skogs- och Träfacket hade uppfattningen att det inte har förelegat skalig grund för 
uppsägningen och anförde att arbetstagarens prognos i fråga om alkoholberoendet 
var positiv och att han inte saknade förmåga att utföra arbete av betydelse för 
företaget. Det var ostridigt mellan parterna att arbetaren led av en 
alkoholsjukdom.            
AD konstaterade att företaget bedrev en omfattande verksamhet med 
rehabilitering av anställda. Bolaget hade under åtta års tid vidtagit olika åtgärder i 
syfte att åstadkomma en rehabilitering för arbetstagarens del. 
Rehabiliteringsverksamheten ansågs ha bedrivits på ett professionellt och seriöst 
sätt i samråd med försäkringskassan och den lokala fackliga organisationen. 
Domstolen ansåg att bolaget uppfyllt sina åtaganden i rehabiliteringshänseende. 
AD övergick sedan till att pröva arbetstagarens arbetsprestationer, där den särskilt 
anpassade tjänst han innehaft belastat bolagets rehabiliteringskonto. Han 
utnyttjades endast för de enklaste arbetsuppgifterna på fastighetsavdelningen, där 
höll han dessutom en mycket låg arbetstakt och utförde inte arbetsuppgifterna på 
ett tillfredställande sätt. Till detta kom att arbetarens frånvaro tidvis varit relativt 
omfattande och i vissa fall olovlig samt att han vid några tillfällen kommit 
berusad till arbetet. AD ansåg också att det inte fanns några andra arbetsuppgifter 
inom bolagets verksamhet som han lämpligen kunde omplaceras till. Därmed drog 
man slutsatsen att arbetstagaren inte kunde utföra arbeta av betydelse för 
företaget. Med anledning av att företaget även hade fullgjort sina skyldigheter i 
rehabiliteringshänseende fann AD därmed att saklig grund för uppsägning förelåg. 
 
 
Analys av domen 
 
I det här fallet hade arbetstagaren under mycket lång tid varit föremål för 
rehabiliteringsåtgärder utan synbara förbättringar. Det var fråga om ett bestående 
tillstånd (se avsnitt 2.6.7 om tidigare misskötsamhet) utan hopp om förbättring 
(prognos). Arbetsdomstolen konstaterade i detta fall att arbetsgivaren mycket väl 
fullgjort både sin rehabiliteringsskyldighet och sin omplaceringsskyldighet. Detta 
innebar att det förstärkta anställningsskyddet (se avdelning 3.6) inte längre kunnat 
åberopas. En intressant aspekt är, att trots en förhållandevis stor arbetsplats med ca 
1200 anställda så fann domstolen att det inte fanns andra arbetsuppgifter inom 
verksamheten som arbetstagaren skulle kunna omplaceras till. Domstolen fastställde 
att arbetstagaren inte kunde utföra arbete av någon betydelse vilket i sig utgör saklig 
grund för uppsägning. Se avdelning 2.2 om saklig grund begreppet. 

 

3.7.2.5. AD 1982 nr 133124 
 
En reporter blev den 18 september 1981 uppsagd från sin anställning vid Sveriges 
lokalradio AB på grund av personliga skäl. Arbetsgivaren åberopade att 
arbetstagaren misskött sitt arbete på grund av onykterhet, olovlig frånvaro, sena 

                                                 
124 AD 1982 nr 133. 
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ankomster samt bristande arbetsförmåga. Arbetarens fackförbund åberopade att 
arbetstagaren led av kronisk alkoholism.  
 Inför AD anförde arbetsgivaren att den anställde varit onykter på arbetsplatsen 
och olovligt frånvarande vid flera tillfällen. Vid ett tillfälle hade arbetaren dessutom 
varit onykter i en radiosändning. Trots en skriftlig varning fortsatte problemen och 
på grund av detta omplacerades den anställde till en tillfällig tjänst som upprättats 
speciellt för arbetaren. Arbetstagaren fortsatte trots detta att utebli från sitt arbete 
vilket medförde att hans arbetskamrater ständigt fick inställa sig i hans ställe. Efter 
ytterligare försök till omplacering och två skriftliga varningar sades arbetaren upp.  
AD styrkte förbundets åsikt att den anställde led av sjukdomen kronisk alkoholism 
efter stöd av tre läkarintyg. I detta fall blev det frågan om att nedsättningen av den 
anställdes arbetsförmåga var så stor att denne ej kunde utföra arbete av någon 
betydelse. AD dömde att detta fall var ett sådant undantag. Den anställde ansågs i 
ett framtidsperspektiv som anställd reporter ej kunna utföra några arbetsuppgifter av 
någon betydelse. AD:s mening var även att arbetsgivaren hade vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att hjälpa den anställde. 
 
 
Analys av domen 

Arbetsdomstolen fann även här att det mest avgörande var att den anställde ej 
längre kunnat utföra arbete av någon betydelse (se avdelning 2.2 om saklig 
grund). Vidare ansågs att inga fler omplaceringsinsatser kunde krävas då 
arbetsgivaren specialsytt en tjänst för arbetstagaren. Domstolen uttalade dock att 
själva uppsägningsfrågan skulle ställas i relation till den ursprungliga befattningen 
som reporter, då den specialkonstruerade tjänsten utgjorde en tung organisatorisk 
börda för bolaget, som arbetsgivaren inte ansågs skyldig att hålla vid liv. Av stor 
vikt var också att arbetstagaren inte visat någon vidare vilja att bli kvitt sitt 
missbruk (se avsnitt 2.6.9 om prognos). Det kan på sannolika grunder antas att, 
också med tillämpning av dagens regler med rehabiliteringsansvar, skulle 
arbetsgivaren ha haft saklig grund för uppsägning mot bakgrund av de 
omständigheter som anförts i fallet. 
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I den rättsliga analysen kommer resultatet i  kapitel 2 & 3 att sammanfattas, d.v.s. 
vad som utgör gällande rätt vid uppsägning  p.g.a. alkoholmissbruk.  

 4. Rättslig analys  
 
Analysen av denna uppsats har gjorts löpande i samband med fastställandet av 
gällande rätt. I detta kapitel kommer därför att ges en sammanfattande bild av 
slutsatserna.  
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka vad som utgör gällande rätt vid 
uppsägning i samband med alkoholmissbruk samt undersöka hur StoraEnso, 
Skoghalls Bruk förhåller sig till gällande rätt. I den rättsliga analysen kommer vi 
endast behandla gällande rätt och först i nästa kapitel att beröra StoraEnsos 
arbetssätt. 
 
För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare på grund av personliga 
skäl är det ett krav enligt 7 § LAS att det ska ske på sakliga grunder. Vad som 
utgör saklig grund är inte återgivet i lagen. För att finna ledning för vad saklig 
grund innebär måste man söka råd i förarbetena till LAS och rättspraxis. Under 
avsnitt 2.2 fann vi emellertid ingen entydig definition av begreppet, istället visade 
det sig att lagstiftarens vilja var den att begreppet skulle hållas vitt därför att en 
alltför konkret beskrivning begreppets innebörd skulle ge en för onyanserad 
rättsutveckling. Eftersom varje fall är specifikt går det inte att säga vad som är 
saklig grund utan att uttalandet sätts i relation till det individuella fallet. Då syftet 
med uppsatsen varit att utröna huruvida alkoholmissbruk kan utgöra saklig grund 
för uppsägning bör vi här göra en viktig särskiljning mellan alkoholmissbruk som 
är sjukdomsbetingad och rena misskötsamhetsfall. Huvudregel enligt förarbetena 
är att sjukdom inte utgör saklig grund för uppsägning. Det är därför viktigt att 
särskilja olika alkoholmissbrukets olika former. Kan den alkoholmissbrukande 
arbetstagaren inte kan bevisa att hans missbruk är att likställa med sjukdom så kan 
arbetsgivaren pröva hans uppsägning utifrån en ”vanlig” saklig grund prövning. I 
avsnitt 2.5 ges en redogörelse för den generella sakliggrundprövningen, d.v.s. den 
prövning som sker i alla uppsägningsfall som hänför sig till arbetstagaren 
personligen.   

För att saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl ska bli aktuell 
måste en arbetstagare ha misskött sig så att en skada har uppstått för 
arbetsgivaren. Misskötseln innebär att arbetstagaren i något eller några avseenden, 
brutit mot sitt åtagande i anställningsavtalet. Den skada som arbetsgivaren 
åsamkats, kan vara en ekonomisk skada, ett förbrukat förtroende eller en negativ 
inverkan på arbetsmoralen. Den aktuella arbetstagaren måste även ha 
medvetandegjorts att dennes beteende inte är acceptabelt och att personen riskerar 
att bli av med anställningen om beteendet fortsätter eller upprepas. Det är också 
nödvändigt för en arbetsgivare att agera konsekvent då frånsteg från gemensamma 
regler och normer medför att medvetenhetskriteriet ej anses uppfyllt. Vidare måste 
en arbetsgivare som ämnar säga upp en arbetstagare ta hänsyn till 7 § LAS som 
föreskriver att en uppsägning inte är sakligt grundad om det skäligen kan krävas 
att arbetstagaren bereds ett annat arbete hos arbetsgivaren. Detta innebär att en 
arbetsgivare är skyldig att förrätta en omplacering av en misskötsam arbetstagare 
om det på goda grunder kan antas att misskötsamheten skulle komma att upphöra 
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genom omplaceringen. Om misskötsamheten är av graverande art och inte kan 
tänkas upphöra genom att arbetstagaren omplaceras föreligger ingen 
omplaceringsskyldighet. Läs mer om arbetsgivarens omplaceringsskyldighet i 
avsnitt 2.4. Som konstaterat i avsnitt 2.3 har arbetsgivaren dessutom att ta hänsyn 
till den s.k. preskriptionsregeln vid sin bevisning och får därigenom som 
huvudregel inte åberopa händelser äldre än två månader vid ett 
uppsägningsförfarande. Det är alltså arbetsgivaren som har bevisbördan för att de 
påstådda omständigheterna ligger för handen. De grunder arbetsgivaren åberopar 
som skäl vid en uppsägning måste således kunna ledas i tillförlitlig bevisning. En 
uppsägning bör dock vara den yttersta åtgärden som en arbetsgivare sätter i 
verket, arbetsgivaren skall först överväga alla skäliga möjligheter att genomföra 
förändringar utan att säga upp medarbetare. 
 
Vid bedömningen av hur allvarlig misskötsamheten varit vid det aktuella tillfället, 
har vi funnit en rad viktiga omständigheter att beakta: 
 

• Arbetsplatsens storlek 
• Anställningstidens längd 
• Tidigare misskötsamhet 
• Arbetsgivarens handlande 
• Arbetstagarens ställning 
• Arbetstagarens personliga förhållanden 
• Läget på arbetsmarkanden 
• Arbetstagarens prognos att fortsättningsvis utföra ett gott arbete  

 
En konkretisering av ovanstående omständigheter återfinns i avsnitt 2.6. 
 
Efter att ha klargjort vad som gäller vid en generell saklig grund prövning ska vi 
beskriva vad som specifikt gäller för uppsägning på grund av alkoholmissbruk. 
Som vi tidigare nämnt måste man först fastställa om missbruket är av 
sjukdomskaraktär eller ej. Det är arbetstagaren som måste bevisa att han lider av 
sjukdom. En arbetsgivare kan därför utgå från att en arbetstagare är frisk fram till 
det att arbetstagaren bevisat motsatsen. Enligt rättspraxis så är det endast läkare 
väl förtrogna med alkoholfrågor som avgör när missbruket är att betrakta som 
sjukdom. Har arbetstagaren bevisat sin sjukdom inträder det förstärkta 
anställningsskyddet. Det förstärkta anställningsskyddet innebär att en arbetsgivare 
som huvudregel inte har saklig grund för uppsägning om han inte har rehabiliterat 
en sjuk arbetstagare. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar regleras främst i 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om arbetsanpassning och rehabilitering. Det är dock 
inte fråga om något ensidigt ansvar från arbetsgivarens sida, det uppställs även 
krav på delaktighet från arbetstagarens sida. Så vitt vi kunnat utröna, anses en 
arbetsgivare ha fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet när arbetstagaren utan 
giltiga skäl gång på gång avböjer rehabilitering eller när, efter lång tid, ingen 
förbättring visar sig, trots kraftiga insatser från arbetsgivarens sida. Sjukdom skall 
enligt förarbeten och praxis inte utgöra saklig grund för uppsägning, man har 
däremot uttalat att avsteg från denna princip kan göras. Det ska i så fall röra sig 
om en arbetstagare som på grund av sin sjukdom, där rehabilitering varit 
verkningslös, inte kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Vad 
som avses med arbete av någon betydelse bedöms från fall till fall och någon 
entydig praxis har vi ej lyckats skönja. Arbetsplatsens storlek verkar här vara av 
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stor betydelse, en arbetstagare som utför arbete av mindre betydelse är mer 
kännbart för en mindre arbetsplats än det är för en arbetsplats med en stor 
personalstyrka.  
Sammanfattningsvis så har vi funnit att de viktigaste faktorerna vid prövning av 
saklig grund i alkoholrelaterade uppsägningsfall är: 
 

 Utgör alkoholmissbruket sjukdom?  
 Har arbetsgivaren iakttagit de skyldigheter beträffande rehabilitering och 

omplacering som åligger honom? 
 Utför arbetstagaren arbete av någon betydelse för arbetsgivaren? 

 
Kan man fastställa att alkoholmissbruket är sjukdomsbetingat infaller det 
förstärkta anställningsskyddet. Fullgör arbetsgivaren sedan sina rehabiliterings- 
och omplaceringsskyldigheter kvarstår frågan om arbetstagaren kan utföra arbete 
av någon betydelse. Utför inte arbetstagaren arbete av någon betydelse föreligger i 
regel saklig grund för uppsägning.  
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Följande kapitel innehåller en redogörelse för hur StoraEnso, Skoghalls Bruk valt 
att bemöta arbetsplatsrelaterade alkoholproblem. 

5. StoraEnso, Skoghalls Bruk 
 
 
StoraEnso Packaging Boards, Skoghalls Bruk ingår i StoraEnso vilket är ett av 
världens största skogsindustriföretag. Skoghall Bruk är en av världens största 
kartongbruk, fabriken tillverkar bestruken kartong och 
då framförallt konsumentkartong, t.ex. vätskekartonger, kartong för torra 
livsmedel samt ytskiktet i wellpapp. Företagets verksamhet är fördelad på tre 
platser, Skoghall där majoriteten, ca 950 personer arbetar, Forshaga med ca 150 
anställda samt ett forsknings- och utvecklingscenter i Karlstad där ca 80 personer 
sysselsätts. Totalt rör det sig alltså om ett relativt stort företag med ca 
1200 anställda. I likhet med andra företag i samma storleksklass är Stora Enso, 
Skoghalls Bruk inte förskonade från alkoholrelaterade problem. Företagets arbete 
kring missbruk bedrivs i vad de kallar SVALNA-verksamheten. Verksamheten 
bygger på ett samarbete mellan företagshälsovård, fackförbund och företag. 
Genom kollaborationen skapas förutsättningar för ett lyckat arbete mot 
alkoholmissbruk. Under SVALNA har Skoghalls Bruk lagt en drogpolicy som 
generellt beskriver arbetsgivarens syn och intentioner vid drogmissbruk, den lyder 
enligt nedan. 

 
• Samtliga anställda helt avstår från all icke medicinsk användning av 

narkotiska preparat. Detta gäller på arbetstid såväl som på fritid. 
 

• Samtliga anställda avstår från alkoholkonsumtion som påverkar arbetet 
och den anställdes förmåga att utföra sina arbetsuppgifter. 

 
• Anställd som misstänks vara drogpåverkad skall genomgå testning. Nekar 

vederbörande att genomgå testning tas detta som ett medgivande till 
drogpåverkan. 

 
• Anställd oavsett befattning skall genomgå rehabilitering när missbruk 

konstaterats. 
 

• Kraven i rehabiliteringsprogrammet måste uppfyllas för att den anställde 
med säkerhet skall kunna behålla befattning och anställning. 

 
• All personal från utomstående företag/institutioner som vistas på 

arbetsplatsen skall ha tagit del av och accepterat vår drogpolicy. 
 

• Arbetssökande skall genomgå drogtest samt tagit del av vår drogpolicy 
innan anställning kan erhållas. 

 
Denna policy samt åtgärder och arbetsgången vid drogpåverkan i arbete är samlat 
i samma dokument, innehållet i dokumentet är varje arbetares skyldighet att känna 
till. 
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Om en arbetstagare på Skoghalls Bruk misstänks vara påverkad av alkohol under 
arbetstid ska denne efter sin närmste chefs beslut, omedelbart genomföra ett 
utandningstest vid företagshälsovården. Visar utandningstestet mindre än 0,2 
promille frias arbetstagaren från misstanke (gränsen vid 0,2 promille ligger kvar 
sen gammalt och sattes efter samma nivå som gränsen för rattfylleri.) Visar 
utandningsprovet mer än 0,2 promille eller om den anställde nekar till test avisas 
arbetstagaren och närmste chef ska då tillse att vederbörande tar sig hem på ett 
betryggande sätt.  
 När det väl har konstaterats och dokumenterats att en arbetstagare varit 
alkoholpåverkad under arbetstid påbörjas arbetsgivarens stödjande insatser. Så 
snart som möjligt efter den utlösande händelsen hålls ett samtal mellan närmste 
chef och den berörde. En tredje part ex. facklig representant, arbetskamrat, 
anhörig eller Svalna representant kan efter arbetstagarens önskemål medverka 
under samtalet. Under samtalet går man igenom drogpolicyn och vilken hjälp som 
erbjuds. I drogpolicyn (se ovan) framgår det att man måste följa kraven i 
rehabiliteringsprogrammet för att vidmakthålla sin anställning på Skoghalls Bruk. 
Detta skede kan likställas med kriteriet medvetenhet (se punkten 2.5.2.2) i saklig 
grund begreppet, här erinrar företaget arbetstagaren att dennes beteende inte är 
accepterat samt att den slutgiltiga konsekvensen kan bli en uppsägning. Samtalet 
dokumenteras och skrivs under av båda parter. Inga rehabiliteringsinsatser sätts i 
verket i det här skedet om det inte otvivelaktigt redan här rör sig om ett 
alkoholmissbruk. Skälet till detta är att det ofta kan röra sig om engångsföreteelser 
när en arbetstagare visar ett utandningsprov överstigande 0,2 promille. Det skulle 
t.ex. kunna röra sig om en lite för ”rolig” fest som medfört att en person 
fortfarande har alkohol i kroppen när denne väl ska börja arbeta. Detta kan i sig 
vara en allvarlig händelse men måhända inte skäl nog att inleda en rehabilitering 
av vederbörande. Bedömningen huruvida det ska ses som en engångsföreteelse 
sker genom företagshälsovårdens försorg. Om en arbetstagare ertappas 
alkoholpåverkad vid ytterligare tillfällen skall rehabilitering påbörjas. Denna 
består av en individuell handlingsplan under överenskommen tidsperiod som 
dokumenteras och undertecknas av parterna. Rehabiliteringen bedrivs innanför 
företagets väggar av befintliga resurser såsom företagshälsovård. Regelbundna 
motivationssamtal hålls med arbetstagaren, och arbetsgivaren har rätt att kräva 
läkarintyg från första sjukdagen samt genomföra oregelbundna nykterhetstester. 
Under förutsättning att arbetstagaren håller sig nykter så arbetar denne på som 
vanligt med undantag för den tid som de löpande rehabiliteringsinsatserna tar i 
anspråk. I den individuella handlingsplanen fastställs hur lång tid den anställde 
ligger under bevakning d.v.s. hur lång tid de inträffande händelserna ligger kvar 
innan de nollställs. Bryter den anställde mot den individuella handlingsplanen och 
uppträder berusad på arbetsplatsen återigen skall behandling ske externt vid 
behandlingshem. Valet av behandlingshem bestäms i samråd missbrukaren själv, 
allt för att nå ett så gott resultat som möjligt. Ett behandlingskontrakt upprättas 
mellan Skoghalls Bruk och arbetstagaren innehållande en överenskommelse om 
vad arbetstagaren är tvungen att underkasta sig i sin rehabilitering. 
Om inte tidigare så upprättas i samband med inskrivningen vid 
behandlingshemmet ett läkarintyg om att arbetstagarens alkoholmissbruk är 
sjukdomsbetingat. I detta skede rör det sig således obestridligen om att 
arbetstagaren är sjuk vilket medför att det förstärkta anställningsskyddet inträder 
genom arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet (se avdelning 3.6). Misslyckas 
rehabiliteringen genom att den anställde inte följer sin behandlingsplan eller 
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fortsätter i sitt missbruk blir dennes anställning bli föremål för förhandling mellan 
företaget, den anställde och dennes fackförbund. Förhandlingen utmynnar oftast i 
en uppsägning av den missbrukande arbetstagaren. Skulle arbetstagaren däremot 
visa god vilja och bra resultat så stadgas det i behandlingskontraktet att 
arbetstagaren efter en lyckad rehabilitering senare ska ges möjlighet att återgå till 
ruta ett, d.v.s. denne skall behandlas som en frisk arbetstagare. I avtalet uttrycks 
det enligt följande: om avtalet följs under en tid av x år från avtalets 
undertecknande, återgår den anställde till att omfattas av företagets drogpolicy 
på samma villkor som övriga anställda. 
 Den viktigaste faktorn hur eventuella återfall i missbruk ska bedömas är 
arbetstagarens vilja att bli kvitt missbruket. Skoghalls Bruk har som mål i varje 
enskilt ärende att den anställde efter genomförd rehabilitering ska kunna gå 
tillbaka till sin ursprungliga befattning och tillämpar därför enbart tillfälliga 
omplaceringar för att underlätta rehabiliteringen. Företaget kräver efter 
tillfrisknandet att arbetstagaren ska leverera samma arbetsinsats som övriga 
anställda förmår. I vissa fall där ett ärende gått så långt som till en förhandling om 
uppsägning kan förhandlingen istället för att rendera i en uppsägning sluta med att 
arbetsgivaren kommer överens med arbetstagaren att han får vara kvar en 
tidsperiod innan en ny förhandling om anställningen ska hållas. Allt för att 
erbjuda den aktuella arbetstagaren en sista chans att visa sin goda vilja bättra sig. 
Alternativt har det hänt att arbetstagaren i detta skede ställts mellan alternativet att 
visa på förbättring eller sluta med full lön under en överenskommen tidsperiod. 
 
Egna reflektioner 
 
 
För oss framstår det som behandlingen av alkoholrelaterade arbetsplatsproblem 
sköts på ett väldigt bra vis på Skoghalls Bruk. Det råder inga tvivel om 
arbetsgången, från misstanken i ena änden till en eventuell uppsägning i andra 
änden. Företaget ställer krav att alla blivande arbetstagare, innan de erhåller sin 
anställning, ska ha tagit del av och därtill inneha kunskap om synen på 
alkoholmissbruk samt hur arbetsgången ser ut. Arbetsgivarens tydlighet om 
framtida konsekvenser av en arbetstagares handlade och den omfattande 
rehabiliteringsverksamheten även innan konstaterad sjukdom är tungt vägande 
poster vid betraktelse ur rättslig synvinkel. Vi ställer oss dock frågande till den 
föga förekommande omplaceringen av arbetstagare. När det väl gått så långt som 
till en fråga om en uppsägning, har man hittills alltid varit överens med 
fackförbunden och inget fall har någonsin prövats av AD. Detta skulle kunna 
påvisa att man från företagets sida inte säger upp en arbetstagare på oskäliga 
grunder. Brukets användning av behandlingskontrakt verkar vara en smidig 
lösning för att komma till rätta med uppkomna problem. Kontrakten utgör också 
en viktig del av arbetsgivarens bevisning. Lösningen att rehabiliterade 
arbetstagare efter en överenskommen tidsperiod åter omfattas av samma regler 
som övriga anställda anser vi vara ett utmärkt och storsint synsätt från 
arbetsgivarens sida för att visa att det som inträffat långt bak i tiden är glömt och 
förlåtet. Vi tycker det är bra att arbetstagaren själv genom behandlingskontrakten 
får ta ansvar för sitt tillfrisknande och att det redan på förhand är klarlagt vad som 
gäller utifall man uppträder onykter på arbetsplatsen igen, oavsett vilken gång i 
ordningen det än må vara. Vidare verkar det som Skoghalls Bruk lägger stor vikt 
vid den enskildes vilja att bli kvitt sitt missbruk, en faktor som är viktig för 
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prognosen av den ifrågavarande arbetstagarens förmåga att i framtiden utföra ett 
gott arbete. Vi tror med anledning av de rättsfall vi studerat att många företag kan 
lära sig en del av StoraEnso och då framförallt att det är mycket viktigt att från 
början ha ett tydligt arbetssätt om möjligheterna och konsekvenserna vid 
arbetsplatsrelaterade alkoholproblem samt att det är elementärt med en vida spridd 
och implementerad kunskap om detta arbetssätt hos personalen. Tydlighet varar 
längst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 - 45 -

I slutsatser och diskussion framförs författarnas egna åsikter om den gällande 
rätten samt förs ett resonemang kring hur en framtida reglering skulle kunna se 
ut.  

6. Slutsatser och diskussion 
Arbetstagare med alkoholrelaterade problem kan ofta orsaka svåra återverkningar 
på arbetsplatsen. Arbetstagaren kan sägas befinna sig i en gränszon mellan nedsatt 
arbetsförmåga på grund av sjukdom och misskötsamhet i faktisk betydelse. 
Alkoholberoendet kan vara av sjukdomskaraktär men en överkonsumtion av 
alkohol kan likväl ha sin grund i okynne eller brist på omdöme. Alkoholproblem 
på arbetsplatsen är ett prekärt och invecklat problem för arbetsgivaren. 
Arbetstagaren kan in i det längsta dölja sitt missbruk såtillvida han inte är 
påtagligt berusad i tjänsten. Problemen kan ta sig mer indirekta uttryck som 
strövis frånvaro eller liknande. Ofta saknar också den aktuella arbetstagaren insikt 
om situationens allvar. Enligt vår uppfattning kan man se alkoholmissbruk på 
arbetsplatsen med ett medmänskligt och ett rättsligt perspektiv. Perspektiven står 
inte nödvändigtvis i kontrast till varandra, en kombination är ofta önskvärd. I vår 
uppsats har vi dock fokuserat på den rättsliga möjligheten att säga upp en 
arbetstagare som missbrukar alkohol. Ur en samhällelig synvinkel kan det tyckas 
oansvarigt att företag säger upp missbrukande arbetstagare. Vissa arbetstagare 
kanske har vigt större delen av sitt liv åt företaget och det kan till och med vara så 
att missbruket är direkt relaterat till arbetet och den arbetsbörda, stress och 
påfrestning som den anställde är utsatt för. Kan man då inte kräva att 
arbetsgivaren, med alla dess resurser, borde visa större hänsyn och ansvar? Frågan 
är inte enkel att besvara, en alkoholist på arbetsplatsen är en mer komplicerad 
fråga än så.  
 En arbetsgivares dröm ur ett företagsekonomiskt perspektiv skulle 
förmodligen innefatta en personalstyrka som pressar sig till sitt yttersta och 
samarbetar perfekt med varandra. En homogen grupp som hela tiden vill dra åt 
samma håll. Sällan för att inte säga aldrig stämmer den ovan återgivna bilden med 
verkligheten ute på arbetsplatser i dagens Sverige. Där är det snarare heterogena 
grupper som drar åt helt olika håll, där vissa arbetar exemplariskt medan andra 
stämplar in på morgonen, bidrar med sin frånvarande närvaro, för att sedan 
stämpla ut och gå hem. Alkoholmissbrukande arbetstagare behöver inte 
nödvändigtvis tillhöra den senare gruppen men det kan på goda grunder antagas 
att de ger upphov till en dålig stämning på arbetsplatsen. På dagens svenska 
arbetsplatser finns säkerligen en hel del stridigheter, avundsjuka och inneboende 
ilska på grund av alkoholiserade arbetskamrater. Arbetskamraterna känner 
förmodligen också obehag och olust vid arbete tillsammans med en 
alkoholpåverkad arbetstagare. Arbetsuppgifterna måste lösas med eller utan den 
alkoholiserade kollegan, skift får därför ofta planeras utifrån förutsättningen att 
den berörda inte dyker upp. Detta innebär att arbetsbelastningen för de övriga ökar 
och irritation på den berörda tilltar. Varje fall av alkoholism och dess inverkan på 
arbetet är unikt och det är svårt att ge en enhetlig beskrivning missbrukets 
konsekvenser på arbetsplatsen. Vi kan alltså konstatera att det är ett intrikat 
problem som arbetsgivaren ställs inför när han upptäcker alkoholmissbruk.  
 Efter att ha utrönt gällande rätt på det aktuella området framstår det för oss på 
ett ännu tydligare vis hur mycket problem och svårigheter en alkoholmissbrukare 
måste orsaka innan denne kan sägas upp. Den svenska anställningsskyddslagen 
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gör att uppsägning p.g.a. personliga förhållanden framstår som en mycket 
invecklad historia där snåriga regler samsas med vida begrepp, tolkningar och 
rättspraxis. Det har varit intressant att se hur sjukdomsklassningen av 
alkoholmissbruk över historien berott av det rådande samhällsklimatet. 
Socialstyrelsen ansåg 1953 att alkoholmissbruk inte var sjukdom medan man år 
1982 helt klart ansåg att det utgjorde ett sjukdomstillstånd. Det första uttalandet 
spelade förmodligen mindre roll för en uppsägnings genomförande eftersom 
arbetsgivaren hade fri uppsägningsrätt. 1982 års uttalande har emellertid spelat en 
viktig roll, då man i den rådande anställningsskyddslagens förarbeten mycket 
tydligt stipulerat att sjukdom inte utgör saklig grund för uppsägning. Skulle 
socialstyrelsen d.v.s. samhället, idag inte anse att alkoholmissbruk utgjorde 
sjukdom skulle saklig grund prövningen vid uppsägning av alkoholmissbrukare 
förmodligen se helt annorlunda ut. Skulle en arbetstagare som själv känt att han 
var på väg in i ett missbruk i agera annorlunda om alkoholmissbruk inte utgjorde 
sjukdom? Kan det vara så att det omfattande anställningsskydd vi har i Sverige 
idag, initialt gör att en likgiltig arbetstagare inte drar sig för att ta till spriten på 
samma sätt som han skulle ha gjort i samma fall om det oundvikligen och 
omedelbart skulle leda till uppsägning? Vi tror att det till viss del skulle kunna 
vara så, framförallt vid upprepning av onykterhet på arbetstid. Regleringen kring 
sjuka arbetstagare överlag framstår för oss som väldigt diffus. Vi frågar oss också 
om en arbetsgivare kan acceptera att en konstaterat alkoholsjuk arbetstagare 
uppträder onykter på arbetsplatsen om denne trots detta klarar av att utföra sitt 
arbete. Han räknas som sjuk men har en fullgod arbetsförmåga. Vi kan med ovan 
nämnda göra ett tankeexperiment; en person är sjukskriven av en annan anledning 
ex. belastningsbesvär. Anta att den personen vill tillbaka till arbetet och dessutom 
besitter en viss arbetsförmåga. Denna arbetstagares rehabilitering och välmående 
påskyndas förmodligen om han får del av den sociala tillvaron på sin arbetsplats. 
Men hur går det för en alkoholsjuk arbetstagare om dyker upp på sin arbetsplats 
villig att arbeta, om han då är påverkad av alkohol, ska han då bli avvisad? Ska 
arbetstagaren få vara kvar om han inte utgör en säkerhetsrisk för sina 
arbetskamrater? Vad säger man som arbetsgivare om en arbetstagare som lider av 
ett sjukdomsbetingat alkoholmissbruk ringer en morgon för att sjukanmäla sig 
med anledning att han är full? Vi har inga svar på dessa frågeställningar utan kan 
bara konstatera att hela situationen med alkoholpåverkade arbetstagare kräver 
noga genomtänkta handlingar från arbetsgivarens sida.  

En av de viktigaste faktorerna vid en saklig grund prövning som har sin grund i 
alkoholmissbruk är, som vi konstaterat, huruvida missbruket utgör sjukdom. Vi tror 
att det, med anledning av att alkoholproblem är ganska skambelagt och att det är 
upp till den missbrukande arbetstagaren att själv styrka att hans beteende haft sin 
grund i ett sjukdomsbetingat alkoholmissbruk, skulle kunna medföra att en del 
missbrukare kanske väljer uppsägning framför att erkänna sitt missbruk. I och med 
att bevisbördan ligger hos arbetstagaren har arbetsgivaren alltid rätt att presumera 
att en arbetstagare är frisk. Hur långt detta antagande får lov att sträcka sig är en 
intressant tanke. Har en arbetsgivare rätt att tolka all olovlig frånvaro och 
misskötsamhet som just vad det är fram tills det att det genom ett läkarintyg 
bevisats att det inträffande haft sin grund i sjukdom? Rent rättsligt företer det sig 
vara så. I praktiken har vi dock svårt att se att en arbetsgivare som lagt märke till ett 
begynnande alkoholmissbruk inte skulle försöka hjälpa arbetstagaren i fråga att 
komma till rätta med sitt missbruk. En delad bevisbörda kanske vore den bästa 
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lösningen för att se till att en missbrukande part inte ska missa sin möjlighet att bli 
kvitt sitt missbruk. 

Under uppsatsens gång fann vi en rad omständigheter som bör beaktas vid en 
uppsägning av personliga skäl, det var omständigheter som anställningstidens 
längd, arbetsplatsens storlek etc. (se avsnitt 2.6). En av dessa omständigheter 
nämligen arbetstagarens ställning tycker vi är lite tveksam ur ett moraliskt 
perspektiv. Praxis menar att en arbetstagare som missbrukar alkohol samtidigt som 
denne är anställd på en hög och eller ansvarsfull ställning inte innehar samma 
anställningsskydd som en vanlig arbetare på ”golvet”. Vår uppfattning är den att 
som nuvarande lagstiftning ser så borde alla som faktiskt omfattas av lagen, 
behandlas på lika vis. En sjuk arbetsledare är förmodligen i samma skridande behov 
av hjälpande insatser som dennes underställda skulle ha varit. 

Efter att ha suttit under förhållandevis lång tidsperiod och studerat gällande rätt 
var det roligt och lärorikt att få inblick i hur ett företag, som vi själva varit i kontakt 
med, valt att lösa arbetsplatsrelaterade alkoholproblem. Vi var mycket imponerade 
över den tydlighet som rådde på Skoghalls Bruk. Självklart är varje fall av missbruk 
omgärdat av speciella omständigheter även på StoraEnso men trots detta finns det 
en uttrycksskärpa i arbetsgången som gör att det verkar vara svårt att som 
missbrukare falla mellan stolarna.  Vi ställer oss dock en aning reserverade till hur 
en uppsägningstvist skulle komma att lösas av AD då bruket endast omplacerar 
sjuka arbetstagare tillfälligt för att underlätta rehabiliteringsåtgärder. AD skulle 
möjligen kunna ha invändningar mot detta då det rör sig om en såpass stor 
arbetsgivare. Men å andra sidan är arbetsgivaren aldrig skyldig att skapa en tjänst 
för att möjliggöra en omplacering. Denna omständighet samt att Skoghalls Bruk 
hela tiden försöker effektivisera sin organisation genom personalneddragningar 
kanske skulle vara tungt vägande faktorer som talar emot en eventuell invändning 
från AD. 
 
En enligt oss mycket intressant parallell till alkoholmissbruk är rökning. Rökning är 
tillåtet i Sverige. Rökning är likt alkohol beroendeframkallande. Rökning orsakar 
vid långvarit bruk i stor utsträckning skador på den som röker. Men varför anses 
inte rökning vara en sjukdom när alkoholmissbruk kan vara det. Varför ska inte en 
arbetsgivare rehabilitera en rökare när han måste rehabilitera en 
alkoholmissbrukare? En rökande arbetstagare kanske inte utgör samma uppenbara 
säkerhetsrisk som en alkoholpåverkad arbetstagare och han missköter sig kanske 
inte heller på samma sätt. Man ska dock ha i åtanke att sjukdomsdiagnosen för en 
alkoholberoende arbetstagare är oberoende av hur han utför sitt arbete.  Men hur 
skulle det vara om exempelvis fetma räknades som sjukdom? Fetma kan klassas 
som ett matmissbruk och en riktigt fet person har förmodligen stora problem att 
utföra samma arbete som en person av mera ”normal” kroppsbyggnad. Borde inte 
matmissbrukare likt alkoholmissbrukare också ha rätt till rehabilitering? 
Som vi anförde i inledningen så utgör företagen en viktig funktion för 
statsfinanserna samtidigt som de uppfyller en viktig roll för den enskilde individens 
liv och hälsa. Vi ställer oss frågande till varför skador orsakade av rökning bekostas 
med skattemedel medan alkoholrelaterade skador betalas av det företag där 
missbrukaren arbetar. Båda fallen liknar varandra, borde inte företagens 
skyldigheter i fallen också vara desamma? 
 Utifrån vår analys vill vi kort avsluta med att föra ett resonemang kring hur vi 
anser att lagstiftningen borde se ut. Den nuvarande rättsutvecklingen lägger ett 
långtgående ansvar på arbetsgivaren när det gäller att på olika sätt bistå 
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arbetstagaren i försöken att komma till rätta med alkoholproblem. Enligt vår mening 
bör regelverket och praxis i framtiden bli tydligare och mer inriktad på individens 
delaktighet och ansvar. Vi håller med om att arbetsgivaren även fortsättningsvis bör 
ha ett långtgående ansvar, dock med vissa förändringar. Med anledning av hur 
vanligt det är med alkoholproblem så anser vi att arbetsgivaren bör ha viss 
beredskap, oavsett om problemen ofta kan ha sitt ursprung i helt privata 
omständigheter och därmed sakna anknytning till arbetet. Genom våra studier i 
rättspraxis har vi dock identifierat att de krav som ställs på arbetsgivaren har 
innefattat ett stort antal åtgärder som det har varit svårt att överblicka och även 
arbetsgivarens långtgående åtgärder har visat sig rättsligt sett otillräckliga vid en 
efterföljande domstolsprövning. Arbetstagaren har dessutom haft en alltför 
undanskymd roll i sammanhanget. Fasta och bestämda ingripanden på ett tidigt 
stadium är enligt vår mening av stor betydelse. Visserligen kan det i ett initialskede 
vara svårt för arbetsgivaren att bedöma problemets natur och vidd. Men det är 
naturligt och nödvändigt att arbetsgivaren uppmärksammar och följer upp ett 
alkoholmissbruk som kommer till uttryck på arbetsplatsen, liksom även sådana 
indirekta tecken som en ökande frånvaro, fjärmande, humörsvängningar o.s.v.  
Arbetsgivaren bör genom samtal med arbetstagaren försöka skaffa sig en så god 
bild som möjligt av problemens art och omfattning. Det är också, enligt vår mening, 
viktigt att arbetstagaren tidigt får klart för sig att hans beteende inte är acceptabelt 
och att en förbättring måste komma till stånd. Det är också viktigt att arbetsgivaren, 
när situationen kräver det, tar kontakt med och försöker slussa den anställde till en 
läkare, kurator eller andra sakkunniga på området. Om det då visar sig att dessa 
organ vill sätta in rehabiliterande åtgärder, bör arbetsgivaren medverka till detta 
genom att ge arbetstagaren erforderlig ledighet. Arbetsmiljölagens krav på en 
lämpligt organiserad rehabiliteringsverksamhet bör samtidigt innebära att 
arbetsgivaren tar ett långtgående ansvar för rehabiliteringen av arbetstagare med ett 
sjukdomsbetingat alkoholmissbruk. Om det anses nödvändigt och är rimligt bör 
arbetsgivaren dessutom försöka omplacera arbetstagaren. En förutsättning för att 
krav skall kunna ställas på arbetsgivaren måste vara att också arbetstagaren 
medverkar och gör ett allvarligt menat försök till förbättring. Arbetstagaren måste i 
sammanhanget ha insikt om sin situation och vara beredd att underkasta sig de 
uppoffringar på det personliga planet som åtgärder mot missbruket kan medföra. 
Om de ovan angivna insatserna visar sig verkningslösa och arbetstagaren saknar 
förutsättningar för att utföra sitt tidigare arbete eller är oförmögen att ta sig an de 
andra arbetsuppgifterna som står till buds anser vi att arbetsgivaren har fullgjort sina 
skyldigheter och bör därmed ha saklig grund för uppsägning av den ifrågavarande 
arbetstagaren.  
 Viktigt i sammanhanget är också det ansvar som bör åvila arbetstagarens 
omgivning, ett tydligt avståndstagande mot alkoholmissbruk kan ge en positiv 
effekt. En ökad medvetenhet kan leda till att arbetskamrater och arbetsledare 
tidigare uppmärksammar en riskabel alkoholanvändning och ger individen en 
impuls att tänka efter och skärpa sig.  Genom utbildning och klara regler och 
policies kan man öka medvetenheten såväl bland chefer som bland personal och 
på så vis bidra till en ökad social kontroll. Konstruktiva diskussioner kring hur 
alkohol hanteras på arbetsplatsen, t.ex. i samband med personalfester m.m. är 
också ett viktigt led i strävan att bekämpa alkoholrelaterade problem på Sveriges 
arbetsplatser. Vi vill därför avsluta med att poängtera att det viktigaste arbetet är 
det förebyggande, när det gått så långt att uppsägning blir aktuellt så anser vi att 
det är ett misslyckande, både från arbetsgivarens och från samhällets sida.  
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