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Sammanfattning 
Samarbetssvårigheter på en arbetsplats mellan arbetstagare eller mellan arbetstagare och ar-

betsgivare kan medföra att ett anställningsavtal kan komma att sägas upp av arbetsgivaren. 

Lagen om anställningsskydd (LAS) uppställer dock krav på att en uppsägning från arbetsgiva-

rens sida ska vara sakligt grundad. Vad som avses med saklig grund är dock inte definierat i 

lagtexten, utan är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Syftet med uppsatsen 

var att undersöka när en uppsägning på grund av samarbetsproblem är sakligt grundad. Vidare 

var syftet även att undersöka de regler som är tillämpliga och hur dessa regler fungerar i prak-

tiken samt vad en arbetsgivare har att iaktta när denne har som ändamål att säga upp en ar-

betstagare på grund av samarbetsproblem. Uppsatsen har avgränsats till att endast behandla 

uppsägning på grund och samarbetssvårigheter och kommer därmed inte att behandla arbets-

brist eller avsked. De olika anställningsformer som finns har inte heller behandlats i uppsat-

sen. Den metod som användes i uppsatsen var rättsdogmatisk metod där lagstiftning, förarbe-

ten, doktrin och praxis har studerades. För att en uppsägning på grund av samarbetssvårighet-

er ska anses sakligt grundad krävs att dessa är av allvarligt art och att arbetstagaren inte anses 

lämplig för fortsatt anställning. Arbetsgivaren måste först och främst ha försökt lösa samar-

betsproblemen innan denne vidtar en uppsägning. Samarbetssvårigheterna måste också i nå-

gon grad ha gått ut över arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren måste även på något sätt ha 

klargjort för arbetstagaren att dennes beteende inte accepteras, och att om dennes beteende 

inte ändras, kan anställningsavtalet komma att sägas upp. Arbetsgivaren måste därefter även 

fullgöra sin omplaceringsskyldighet innan en uppsägning kan anses sakligt grundad.  
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1. Inledning 
Lag om anställningsskydd (LAS) infördes i svensk rätt år 1974. Lagen upphävde principen 

om arbetsgivarens fria uppsägningsrätt och införde ett krav på saklig grund vid uppsägning 

från arbetsgivarens sida.
1
 Detta medförde att arbetstagare gavs ett rättsligt skydd för sin an-

ställning som skyddar dem från obefogade uppsägningar från arbetsgivarens sida.
2
 Lagen er-

sattes år 1982 av dess nuvarande lydelse genom lag (1982:80) om anställningsskydd. Denna 

bygger till stor del på 1974-års LAS och innebar inte några större förändringar.
3
 Lagen är i 

stor utsträckning tvingande till arbetstagarens förmån.
4
  

 

Uppsägning innebär att ett anställningsavtal upphör i sin helhet. Uppsägning från arbetsgiva-

rens sida kan ske antingen på grund av arbetsbrist eller på grund av förhållanden som hänför 

sig till arbetstagaren personligen och kallas då för uppsägning på grund av personliga skäl.
5
 

Uppsägning på grund av personliga skäl kan ske om arbetstagaren gör sig skyldig till olovlig 

frånvaro, arbetsvägran, brott mot lojalitetsplikten, sen ankomst och brottsliga handlingar. Det 

kan också ske vid sjukdom och samarbetssvårigheter.
6
  

 

En uppsägning ska som ovan nämnts vara sakligt grundad. Vad som avses med saklig grund 

är dock inte definierat i lagtexten. Detta medför att det är komplicerat att avgöra huruvida 

saklig grund för uppsägning kan anses föreligga i en uppsägningssituation. Enligt förarbeten 

till lagen är det omöjligt och även olämpligt att i lagtext ge en närmare precisering av begrep-

pet saklig grund. Detta eftersom uppsägningsfallen är så olika och förhållanden på arbetsplat-

ser kraftigt varierar.
7
 För att avgöra om det föreligger saklig grund för uppsägning måste en 

bedömning göras av de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet. Det som i en uppsäg-

ningssituation kan utgöra saklig grund behöver nödvändigtvis inte godtas som saklig grund i 

annan situation.
8
  

 

Eftersom en uppsägning från arbetsgivarens sida är en mycket ingripande åtgärd för arbetsta-

garen ställs det ganska hårda krav på en arbetsgivare i en sådan situation. Uppsägning bör 

dessutom vara den yttersta åtgärden som vidtas när alla andra försök att lösa problemet har 

uttömts.
9
 När det gäller samarbetssvårigheter bör de enligt förarbeten till lagen inte kunna 

utgöra saklig grund för uppsägning.
10

 Om samarbetssvårigheterna är av allvarlig art kan de 

dock utgöra grund för uppsägning. Det krävs vidare att samarbetsproblemen i någon grad har 

gått ut över arbetsgivarens verksamhet för att utgöra saklig grund för uppsägning.
11

 Arbetsgi-

varen måste även därutöver fullgöra sin omplaceringsskyldighet och även iaktta tvåmånaders-

regeln innan en uppsägning är sakligt grundad.
12

  

  

                                                 

 
1
 Prop. 1973:129, s. 112. 

2
 Prop. 1973:129, s. 114. 

3
 Bylund m fl., Anställningsskyddslagen med kommentarer, s. 13. 

4
 Prop. 1981/82:71, s. 31. 

5
 Andersson m fl., Arbetsrätt, s. 105. 

6
 Prop. 1973:129, s. 125. 

7
 Prop. 1981/82:71, s. 64. 

8
 Prop. 1973:129, s. 120. 

9
 Prop. 1873:129, s. 124. 

10
 Prop. 1973:129, s. 124 och Prop. 1981/82:71, s. 65. 

11
 Andersson m fl., Arbetsrätt, s. 126. 

12
 Iseskog. Uppsägning av personliga skäl, s. 116. 
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1.1 Syfte och mål 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en arbetsgivares rätt att säga upp en arbetsta-

gare på grund av samarbetssvårigheter är reglerad i svensk rätt. Arbetsgivarens skyldigheter i 

syfte att undvika en uppsägning kommer att behandlas. Vidare kommer det i uppsatsen att 

undersökas hur dessa lagar fungerar i verkligheten. 

 

Följande frågeställningar kommer att behandlas i uppsatsen: 

 

 Hur är lagstiftningen reglerad när det gäller arbetsgivarens rätt att säga upp en arbetstagare 

på grund av samarbetssvårigheter? 

 Vad behöver en arbetsgivare iaktta när denne har som ändamål att säga upp en arbetsta-

gare på grund av samarbetssvårigheter? 

 När är en uppsägning på grund av samarbetssvårigheter sakligt grundad? 

1.2 Avgränsning 
Uppsatsen är avgränsad till att endast behandla uppsägning på grund av samarbetssvårigheter 

och kommer därmed inte behandla avskedande av arbetstagare. Den kommer inte heller att 

behandla uppsägning på grund av arbetsbrist. De olika anställningsformerna som finns kom-

mer inte att behandlas.  

1.3 Disposition 
Uppsatsen börjar inledningsvis med att presentera den lagstiftning som är tillämplig när det 

gäller uppsägning. Därefter behandlas uppsägning från arbetsgivarens sida och beskrivs när 

en sådan kan ske. Sedan kommer det kortfattat att beskrivas vad en arbetsgivare ska göra när 

denne säger upp en arbetstagare. Därefter behandlas uppsägning på grund av samarbetssvå-

righeter. Begreppet saklig grund och den så kallade tvåmånadersregeln kommer därefter att 

redovisas. Sedan kommer arbetsgivarens omplaceringsskyldighet att beskrivas. Saklig grund i 

rättstillämpningen vid samarbetssvårigheter kommer sedan att undersökas med några avgö-

randen från Arbetsdomstolen. Uppsatsen kommer slutligen att avslutas med en analys följd av 

ett resultat. 

1.4 Metod 
Den metod som har använts i denna uppsats är traditionell rättsdogmatisk metod. Med detta 

avses att tolka och klargöra gällande rätt utifrån redan gällande rättskällor. I uppsatsen har 

svenska förarbeten, lagtext, doktrin och praxis från Arbetsdomstolen använts för att besvara 

syftet med uppsatsen. 
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1.5 Begreppen arbetstagare och arbetsgivare 
Begreppen arbetstagare och arbetsgivare förekommer vid ett flertal gånger i denna uppsats. 

För att undvika eventuell förvirring avseende dessa begrepp förtydligas här dessa. Med arbets-

tagare avses person vilken utför arbete för annans räkning under dennes ledning och kontroll. 

En arbetstagare har personlig arbetsskyldighet vilken denne erhåller vederlag för i form av 

lön.
13

 Arbetare och tjänstemän i privat och offentlig sektor har ställning av arbetstagare hos 

det företag eller offentlig verksamhet som dessa har anställning hos. 
14

 Det är endast fysiska 

personer som kan vara arbetstagare.
15

 Med arbetsgivare avses den som fortlöpande betalar ut 

lön till arbetstagaren. En arbetsgivare kan vara en fysisk eller en juridisk person.
16

 Arbetsgiva-

ren är därmed den som arbetstagaren är anställd hos. 

  

                                                 

 
13

 Källström och Malmberg. Anställningsförhållandet, s. 27. 
14

 Sigeman. Arbetsrätten, s. 27. 
15

 Källström och Malmberg. Anställningsförhållandet, s. 26. 
16

 Ibid, s. 37. 
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2. Lagen om anställningsskydd 
Lag (1974:12) om anställningsskydd infördes i svensk rätt år 1974. Lagens syfte var att skapa 

regler som var tillämpliga på alla arbetstagare i allmän eller enskild tjänst oavsett ålder. Lagen 

syftade även till att arbetstagare i alla grupper skulle ges ett tillfredställande anställnings-

skydd. Lagen upphävde principen om arbetsgivarens fria uppsägningsrätt och införde ett krav 

på saklig grund vid uppsägning från arbetsgivarens sida.
17

 Detta syftade till att ge arbetstagare 

ett rättsligt skydd för sin anställning och därmed skydda dem från obefogade uppsägningar 

från arbetsgivaren.
18

  Lagen ersattes år 1982 av dess nuvarande lydelse genom lag (1982:80) 

om anställningsskydd. Lagen bygger i väsentlig del på 1974-års lag om anställningsskydd och 

innebar inte några större förändringar.
19

   

 

Lagen är i stor utsträckning tvingande till arbetstagarens förmån.
20

 Det innebär att parterna i 

ett anställningsförhållande inte kan komma överens om att LAS inte ska komma att tillämpas. 

Om så sker är den bestämmelsen ogiltig.
21

 Lagen stadgar också att avtal som träffats och som 

innebär att en arbetstagares rättigheter inskränks eller upphävs enligt denna lag, är ogiltiga. 

Detta framgår av lagens 2 § andra stycke. Däremot kan avvikelser göras från vissa av lagens 

regler genom kollektivavtal.
22

 Avtal som träffas som däremot är mer förmånligt för arbetsta-

garen än vad lagen anger, är i princip tillåtet.
23

 

2.1 Lagens tillämpningsområde 
Lagen om anställningsskydd reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och är 

tillämplig på fysiska personer (arbetstagare) i allmän eller enskild tjänst.
24

 Det fulla anställ-

ningsskyddet tillkommer de arbetstagare som har bestående anställningar.
25

 För lagens till-

lämpningsområde har det ingen betydelse om arbetstagaren är tjänsteman eller arbetare, del-

tids eller heltidsarbetare, tillsvidareanställd, anställd för viss tid eller om arbetstagaren är 

fackligt organiserad eller inte. Detta kan dock ha betydelse vid tillämpningen av vissa lagreg-

ler, vilket även framgår av vissa lagrum.
26

 

Från lagens tillämpningsområde undantas:  

 uppdragstagare, 

 arbetstagare med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företags-

ledande eller därmed jämförbar ställning, 

 arbetstagare som är anställda i arbetsgivarens hushåll, 

 arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, 

 arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utveckl-

ingsanställning.
27

 

                                                 

 
17

 Prop. 1973:129, s. 112. 
18

 Prop. 1973:129, s. 114. 
19

 Bylund m fl., Anställningsskyddslagen med kommentarer, s. 13. 
20

 Prop. 1981/82:71, s. 31. 
21

 D´Oliwa. Anställning uppsägning avsked, s. 22. 
22

 Ibid, s. 23. 
23

 Hartzell och Iseskog. Anställningsavtalet, s. 82. 
24

 D´Oliwa. Anställning uppsägning avsked, s. 14. 
25

 Prop. 1981/82:71, s. 31. 
26

 D´Oliwa. Anställning uppsägning avsked, s. 15. 
27

 Sigeman. Arbetsrätten, s. 194. 
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2.2 Speciallagstiftning 
Lagen om anställningsskydd gäller i den mån det inte i annan lag eller i en förordning som 

meddelats med stöd av en lag finns särskilda föreskrifter som avviker från anställningsskydds-

lagen. I detta fall ska speciallagstiftningen tillämpas och har sålunda företräde framför LAS. I 

lagen om offentlig anställning (LOA)
28

 finns särskilda föreskrifter för arbetstagare hos riksda-

gen och dess myndigheter samt myndigheter under regeringen när det bland annat gäller upp-

hörande av anställning.
29

 Detta innebär att LOA ska tillämpas om arbetstagaren innehar an-

ställning där. 

 

  

                                                 

 
28

 Lag (1994:260) om offentlig anställning. 
29

 D´Oliwa. Anställning uppsägning avsked, s. 23. 
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3. Uppsägning från arbetsgivarens sida 
En uppsägning från arbetsgivarens sida kan antingen bero på arbetsbrist eller på förhållanden 

som hänför sig till den enskilde personligen. Begreppet arbetsbrist utgör en samlingsbeteck-

ning och omfattar alla typer av uppsägningar som inte är hänförliga till arbetstagaren person-

ligen. Arbetsbrist kan bero på att arbetsgivaren inte längre kan sysselsätta sina arbetstagare. 

Det kan också bero på att arbetsgivaren genomfört en driftinskränkning eller en omorganise-

ring av sin verksamhet.
30

 Detta kan ske utifrån ett lönsamhetsperspektiv.
31

 En uppsägning på 

grund av arbetsbrist hänför sig alltid till själva organisationen och därmed inte till arbetstaga-

ren personligen. En uppsägning som inte är hänförlig till arbetstagaren personligen anses höra 

till arbetsbristsituationerna. Detta gäller oavsett vilken uppsägningsgrund som arbetsgivaren 

har angivit. Det som är avgörande är vad som föreligger rent praktiskt. Är det fråga om en 

uppsägning på grund av arbetsbrist ska uppsägningen behandlas utifrån det. Föreligger det 

både uppsägning på grund av arbetsbrist och på grund av personliga skäl, kan arbetsgivaren 

välja vilken grund denne vill stödja uppsägningen på.
32

 

 

Uppsägning skiljer sig från avskedande på det sättet att avsked endast kan förekomma vid 

personliga skäl. Vid avskedande upphör anställningen med omedelbar verkan till skillnad från 

vid uppsägning, där anställningen upphör efter en viss uppsägningstid.
 33

 Det föreligger inte 

heller någon omplaceringsskyldighet för arbetsgivaren vid avskedande.
34

 Enligt LAS 18 § 

fösta stycket får avskedande ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot 

arbetsgivaren. Det ska sålunda vara fråga om något avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande 

som inte ska behöva tålas i ett anställningsförhållande. Avskedande bli tillämpligt i de fall där 

det inte är rimligt för arbetsgivare att ha kvar arbetstagaren ”en dag till”.
35

 

3.1 Uppsägning på grund av personliga skäl 
En uppsägning kan som ovan nämnts bero på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren 

personligen och kallas då för uppsägning på grund av personliga skäl. Situationer som kan 

utgöra grund för uppsägning på grund av personliga skäl är enligt förarbeten till lagen olovlig 

frånvaro, ordervägran, olämpligt uppträdande, sjukdom eller samarbetssvårigheter.
36

 Vidare 

kan även brott mot lojalitetsplikten, sen ankomst, trakasserier, brottsliga handlingar, bedri-

vande av konkurrerande verksamhet och onykterhet i tjänst utgöra grund för uppsägning på 

grund av personliga skäl.
37

 En uppsägning på grund av personliga skäl bör inte kunna ske 

enbart på grund av någon enstaka misskötsel eller olämpligt uppträdande av arbetstagaren, om 

inte misskötseln är så pass allvarlig att arbetstagaren visar sig klart olämplig för sitt arbete.
38

 

Det krävs att arbetsgivaren kan stödja uppsägningen på flera klart angivna förseelser. 

3.1.1 Underrättelse och varsel 
Enligt LAS 30 § första stycket ska en arbetsgivare som säger upp en arbetstagare på grund av 

personliga skäl underrätta arbetstagaren om uppsägningen. Underrättelsen ska lämnas till ar-

                                                 

 
30

 Andersson m fl., Arbetsrätt, s. 105. 
31

 D´Oliwa. Anställning uppsägning avsked, s. 135. 
32

 Ibid, s. 136. 
33

 Iseskog. Uppsägning av personliga skäl, s. 185. 
34

 Källström och Malmberg. Anställningsförhållandet, s. 157. 
35

 Hartzell och Iseskog. Anställningsavtalet, s. 230. 
36

 Prop. 1973:129, s. 124. 
37

 D´Oliwa. Anställning uppsägning avsked, ss. 115-120. 
38

 Prop. 1973:129, s. 124. 
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betstagaren senast två veckor innan uppsägningen ska äga rum.
39

 Arbetsgivaren är dessutom 

om arbetstagaren är fackligt organiserad skyldig att varsla den lokala fackliga organisationen 

när denne har för avsikt att säga upp arbetstagaren på grund av personliga skäl.
40

 Sådant var-

sel ska lämnas senast två veckor innan uppsägningen. Detta gäller oavsett om arbetsgivaren är 

bunden genom kollektivavtal med organisationen eller inte. Om arbetstagaren inte är fackligt 

ansluten och det inte finns något kollektivavtal föreligger ingen skyldighet för arbetsgivaren 

att varsla. Det är arbetsgivarens skyldighet att ta reda på arbetstagarens fackliga tillhörighet.
41

 

Varslet syftar till att arbetstagarsidan ska kunna påverka arbetsgivaren om den tilltänkta upp-

sägningen.
42

   

 

Den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör och arbetstagaren har till följd 

av den kommande uppsägningen rätt till överläggning med arbetsgivaren. Det krävs att en 

begäran om överläggning måste ha skett senast en vecka efter det att underrättelse eller varsel 

om uppsägningen lämnats.
43

 Vid överläggningen kan parterna komma fram till att den tänkta 

uppsägningen inte ska ske. På detta sätt undviks att tvister måste dras ända till domstol.
44

 Om 

överläggning har begärts får arbetsgivaren inte verkställa uppsägningen innan överläggningen 

har ägt rum.
45

 

3.1.2 Uppsägningsbeskedet 
Av LAS 8 § första stycket följer att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig. 

Uppsägningsbeskedet ska enligt paragrafens andra stycke även innehålla fullföljdshänvis-

ningar som anger vad arbetstagaren har iaktta om denne vill göra gällande att uppsägningen är 

ogiltig eller vill framställa ett skadeståndskrav.
46

 Uppsägningsbeskedet ska lämnas till arbets-

tagaren personligen. Om uppsägningsbeskedet inte kan lämnas till arbetstagaren personligen 

ska detta skickas till arbetstagaren i rekommenderat brev till dennes senast kända adress.
47

  

 

Enligt 9 § är en arbetsgivare skyldig att uppge de omständigheter som åberopats som grund 

för uppsägningen om arbetstagaren begär det. Denna uppgift behöver nödvändigtvis inte vara 

skriftlig, men om arbetstagaren begär det ska den vara skriftlig.
48

 Uppsägningen anses ske när 

arbetstagaren får ta del av uppsägningsbeskedet.
49

 De omständigheter som åberopats som 

grund för uppsägningen måste vara acceptabla. Detta innebär att omständigheterna måste vara 

relevanta till anställningsförhållandet. Uppsägningsskälen måste därutöver även vara reella.
50

 

Det innebär att de angivna skälen för uppsägningen verkligen måste föreligga.
51

 

3.1.3  Uppsägningstid 
En uppsägning som är sakligt grundad upphör efter en särskild uppsägningstid eller den tid 

som parterna har kommit överens om.
52

 Parter kan däremot inte komma överens om en upp-

                                                 

 
39

 D´Oliwa. Anställning uppsägning avsked, s. 102. 
40

 Prop. 1973:129, s. 173. 
41

 Englund och Lundén., Reglerna kring anställningen, s. 75. 
42

 Prop. 1973:129, s. 170. 
43

 Andersson m fl., Arbetsrätt, s. 135. 
44

 Prop. 1973:129, s. 171. 
45

 Prop. 1973:129, s. 176. 
46

 Prop. 1973:129, s. 129. 
47

 Källström och Malmberg. Anställningsförhållandet, s. 123. 
48

 Prop. 1973:129, s. 130. 
49

 D´Oliwa. Anställning uppsägning avsked, s. 103. 
50

 Källström och Malmberg. Anställningsförhållandet, s. 135. 
51

 Ibid, s. 136. 
52

 D´Oliwa. Anställning uppsägning avsked, s. 87. 
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sägningstid som understiger den uppsägningstid som lagen föreskriver.
53

 Uppsägningstidens 

längd är beroende av hur lång anställningstid arbetstagaren haft hos arbetsgivaren. Detta 

framgår av LAS 11 § andra stycket.
54

 När den uppsägningstid som gäller har löpt till sin ända 

upphör anställningen.
55

 Under uppsägningstiden har arbetstagaren rätt till lön och andra för-

måner.
56

 Detta gäller oavsett om arbetstagaren arbetar eller inte under uppsägningstiden.
57

 

Uppsägning av ett anställningsavtal medför att avtalet sägs upp i sin helhet. Det går således 

inte att endast säga upp en del av anställningsavtalet.
58
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 Hartzell och Iseskog. Anställningsavtalet, s. 82. 
54
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57

 Sigeman. Arbetsrätten, s. 208. 
58
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4. Saklig grund 
Enligt LAS 7 § första stycket framgår att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sak-

ligt grundad. En uppsägning ska inte enbart grunda sig på uppgifter som en arbetsgivare har 

känt till i mer än två månader innan underrättelse lämnats till arbetstagaren om uppsägningen. 

Detta framkommer av lagens 7 § fjärde stycket. Arbetsgivaren måste även enligt 7 § andra 

stycket fullgöra sin omplaceringsskyldighet för att en uppsägning ska anses sakligt grundad.  

4.1 Begreppet saklig grund 
Enligt LAS 7 § första stycket ska som ovan nämnts en uppsägning från arbetsgivarens sida 

vara sakligt grundad. Vad som avses med saklig grund är dock inte definierat i lagtexten. Lag-

stiftaren menar att det är omöjligt och även olämpligt att i lagtext uppställa någon generell 

precisering av begreppet saklig grund. Detta då uppsägningsfallen är så olika och förhållanden 

på arbetsplatser är så kraftigt varierande.
59

 En precisering av begreppet saklig grund skulle 

kunna medföra att rättsutvecklingen binds på ett felaktigt sätt. Det är därför nödvändigt att i 

varje uppsägningssituation göra en bedömning av de särskilda omständigheterna i det enskilda 

fallet för att avgöra om saklig grund föreligger. Det som i en situation kan utgöra saklig grund 

för uppsägning, behöver nödvändigtvis inte godtas som saklig grund i en annan situation.
60

 

Man får därför genom rättspraxis dvs. genom domarna från Arbetsdomstolen och förarbeten 

till lagen söka vägledning i vad uttrycket saklig grund innebär.
61

 Arbetsbrist utgör enligt för-

arbeten till lagen saklig grund för uppsägning.
62

  

 

Sakliggrundsbegreppet kan sägas bestå av tre kriterier:  

 Misskötsel 

 Medvetenhet 

 Skada 

4.1.1 Misskötsel 
Misskötselkriteriet innebär att arbetstagaren på något eller några sätt har misskött sina åtagan-

den enligt anställningsavtalet. Att inte följa de åtaganden som anställningsavtalet medför in-

nebär ett brott mot anställningsavtalet.
63

 Det kan handla om att arbetstagaren brutit mot sitt 

åtagande att följa ordningsregler, sitt arbetsåtagande, sitt lojalitetsåtagande eller mot sitt sam-

arbetsåtagande.
64

 Alla brott mot anställningsavtalet innebär misskötsel oavsett om de begås 

avsiktligt eller inte.
65

 

 

Det är alltid arbetsgivaren som har bevisbördan på att visa att arbetstagaren brutit mot anställ-

ningsavtalet och därmed har misskött sig. Det krävs därmed att arbetsgivaren är preciserad 

och kan bevisa att arbetstagaren har missköt sig.
66

 Det är därför viktigt att arbetsgivaren på 
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något sätt dokumenterar misskötseln.
67

 Det räcker inte med att en arbetsgivare påstår att en 

arbetstagare har misskött sig, utan denne måste också kunna bevisa sitt påstående om 

misskötseln. När det gäller samarbetssvårigheter kan det vara svårt för arbetsgivaren att be-

visa att arbetstagaren brutit mot sitt samarbetsåtagande. I detta fall kan bevisningen exempel-

vis utgöras av vittnesmål från andra arbetstagare eller arbetsledning för att styrka arbetsgiva-

rens påstående.
68

  

4.1.2 Medvetenhet 
Medvetandekriteriet innebär att en uppsägning på grund av personliga skäl inte får komma 

som en överraskning för arbetstagaren. Det ställs därför ett krav på att arbetstagaren måste 

vara medveten om att denne missköter sig.
69

 Det handlar sålunda om att arbetstagaren måste 

vara medveten om att denna har brutit mot anställningsavtalet, att arbetsgivaren inte accepte-

rar det felaktiga beteendet samt att arbetstagaren riskerar att bli uppsagd från sin anställning 

om denne inte ändrar sitt beteende.
70

 Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att det 

medvetandegjorts för arbetstagaren.  

 

Det gäller att en arbetsgivare i en uppsägningssituation kan bevisa att denna har varit konse-

kvent och markerat för arbetstagaren att denne inte accepterar ett visst beteende.
71

 Med kon-

sekvent avses att arbetsgivaren måste agera konsekvent i sitt sätt att utöva arbetsledning. Det 

innebär exempelvis att en chef som accepterat att en viss arbetstagare kommer för sent, även 

måste acceptera att andra arbetstagare också kommer för sent. En arbetsgivare måste därmed 

vara konsekvent i sitt sätt att agera mot olika typer av misskötsamheter.
72

 Om en arbetsgivare 

passivt accepterat en viss misskötsel i förhållande till en arbetstagare, innebär detta att arbets-

givaren inte kan säga upp en annan arbetstagare som agerat på liknande eller motsvarande 

sätt. En arbetsgivare måste därmed om denne accepterat en viss misskötsel deklarera att en ny 

ordning ska gälla för att denne ska kunna säga upp en arbetstagare. Arbetsgivaren måste där-

efter konsekvent tillämpa den nya ordningen och reagera mot den.
73

  

 

Arbetsgivaren måste också bevisa att arbetstagaren är medveten om att ett fortsatt beteende 

kan komma att resultera i en uppsägning från arbetsgivarens sida, om arbetstagaren inte änd-

rar sitt beteende. Arbetstagaren måste så att säga beredas möjlighet till att ändra sitt beteende 

innan en uppsägning kan bli aktuell. Om en arbetsgivare inte på ett tydligt sätt markerat att ett 

visst beteende inte accepteras innebär det att arbetstagaren inte är medveten om att denne 

missköter sig. Om en arbetsgivare är passiv och inte reagerar mot misskötsamheter, kan det 

tolkas som att arbetsgivaren aktivt accepterat ett visst beteende.
74

 En konsekvens av att en 

arbetsgivare inte har varit tydlig mot arbetstagaren, om att dennes beteende inte accepteras, är 

att det kan ses som en orsak till att arbetstagaren inte ändrat sitt beteende.
75

 

 

Medvetandegörandet hos arbetstagaren kan ske genom att arbetsgivaren håller ett kor-

rigeringssamtal med den arbetstagare som missköter sig. Vid detta samtal kan arbetsgivaren 

klargöra för arbetstagaren att dennes beteende inte accepteras, och att om beteendet inte änd-
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ras, kan anställningsavtalet komma att sägas upp. Arbetsgivaren kan även genom en tillsä-

gelse reagera mot ett visst beteende. En tillsägelse kan vara såväl skriftlig som muntlig, dock 

kan en skriftlig vara att föredra i bevishänseende. Det viktiga är att det står klart för arbetsta-

garen att denne kan komma att sägas upp om beteendet inte ändras.
76

 

 

Arbetsgivaren kan även använda sig av en erinran eller en varning. Genom en erinran kan 

arbetstagaren påminnas om att denne i sitt anställningsavtal har vissa skyldigheter. Arbetsta-

garen informeras även om att det är fråga om ett brott mot anställningsavtalet om denne inte 

fullgör sina skyldigheter, samt att det finns en lagstiftning som innebär att denne kan sägas 

upp om denne inte fullgör sina skyldigheter enligt anställningsavtalet. På detta sätt blir arbets-

tagaren informerad om att dennes anställning kan komma att sägas upp om denne inte ändrar 

sitt beteende, och att lagstiftningen inte ger denne ett obegränsat skydd.
77

 En erinran kan vara 

såväl muntlig som skriftlig. Men den bör vara skriftlig i de fall där misskötseln är så pass all-

varlig att arbetsgivaren överväger uppsägning om misskötseln fortsätter. Att använda sig av 

en skriftlig erinran är också något som är bra i bevishänseende där arbetsgivaren får ett bevis 

på att denne har medvetandegjort för arbetstagaren.
78

 Det är viktigt att en varning eller en 

erinran inte framstår som en bestraffningsåtgärd. Detta eftersom en arbetsgivare inte får vidta 

en disciplinär åtgärd om denne inte har stöd i lag eller kollektivavtal.
79

 Detta regleras i med-

bestämmande lagen (MBL) 62 §.
80

  

4.1.3 Skada 
Skaderekvisitet innebär att misskötseln måste ha inneburit skada för arbetsgivaren för att 

kunna utgöra saklig grund för uppsägning. Med skada avses inte endast ekonomisk skada. 

Som skada avses även beteenden som kan påverka arbetsmoralen hos andra arbetstagare eller 

att arbetstagaren har förlorat sitt förtroende hos arbetsgivaren. Skadan behöver därmed inte 

vara en ekonomisk mätbar skada.
81

 Mindre försyndelser kan också leda till skada om dessa 

upprepas. Det beror också på arbetets art där mindre slarv i en verksamhet kan vara särskilt 

allvarligt. Enstaka misskötsel från arbetstagaren som inte innebär någon direkt skada för ar-

betsgivaren är inte en tillräcklig skada för att kunna utgöra saklig grund för uppsägning.
82

  

 

Skaderekvisitet avgör sällan om saklig grund för uppsägning föreligger. Detta eftersom det 

ofta föreligger tillräcklig skada i ett uppsägningsförfarande när en arbetsgivare kan bevisa att 

en arbetstagare missköter sig, och denne agerat konsekvent och medvetandegjort för arbetsta-

garen om att denne riskerar att bli uppsagd om ett beteende fortsätter.
83

 Det räcker därför med 

att en arbetsgivare kan visa att arbetstagarens beteende har betydelse i eller för verksamhet-

en.
84

 

4.2 Tvåmånadersregeln 
Enligt LAS 7 § fjärde stycket framgår ”Om uppsägningen beror på förhållanden som hänför 

sig till arbetstagaren personligen, får den inte grundas enbart på omständigheter som arbets-
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givaren 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 uppsäg-

ningen” Undantag får ske från regeln i de fall arbetstagaren har begärt eller medgivit att ar-

betsgivaren dröjer med underrättelsen om uppsägningen. Undantag får även ske om det före-

ligger synnerliga skäl.
85

 Undantag ska dock tillämpas restriktivt.
86

 Regeln syftar till att en 

arbetsgivare som får kännedom om att en arbetstagare missköter sig bör reagera relativt om-

gående. Den syftar också till att få till stånd en snabb handläggning av uppsägningsärenden.
87

 

Regeln syftar vidare till att en arbetstagare som har misskött sig inte ska behöva sväva i en 

ovisshet huruvida den aktuella misskötseln kan komma att leda till att denne sägs upp.
88

 

 

Tvåmånadersregeln innebär, att en arbetsgivare som har till syfte att säga upp en arbetstagare 

på grund av personliga skäl, måste kunna stödja uppsägningen på en eller flera klart avgrän-

sade händelser inom den givna tidsfristen. Arbetsgivaren kan dock utöver den misskötsel som 

ligger inom tidsfristen även åberopa äldre händelser som grund för uppsägningen.
89

 Det finns 

dock ingen bestämd regel i lagen för hur dessa kan åberopas. Det som är avgörande är vilken 

typ av misskötsel det är frågan om.
90

 Tvåmånadersregeln är på detta sätt ingen preskriptions-

regel, utan snarare en reaktionsregel inom vilken tid en arbetsgivare måste ha reagerat mot en 

misskötsel. Med detta avses att misskötsamheter som arbetsgivaren känt till i mer än två må-

nader inte preskriberas, utan de kan åberopas senare om den uppsägningsutlösande händelsen 

har kommit till arbetsgivarens kännedom inom de två senaste månaderna.
91

 Tiden börjar löpa 

vid den tidpunkt då arbetsgivaren får kännedom om misskötseln. Med arbetsgivare avses även 

den tidpunkt som arbetsledningen får kännedom om misskötseln. Konsekvensen av att en ar-

betsgivare inte reagerat mot en händelse inom den givna tidsfristen är att händelsen inte kan 

utgöra saklig grund för uppsägning. Detta gäller även om händelsen är av en sådan art att den 

normalt skulle kunna utgöra saklig grund för uppsägning om arbetsgivaren hade reagerat mot 

den inom den givna tidsfristen.
92

 

4.2.1 Tvåmånadersregeln vid samarbetssvårigheter 
Vid samarbetssvårigheter som ofta är en misskötsel av pågående eller bestående karaktär till-

mäts tvåmånadersregeln inte någon särskild betydelse.
93

 I dessa fall behöver en arbetsgivare 

inte motivera en uppsägning med en händelse inom den givna tidsfristen, utan det räcker med 

att arbetsgivaren kan visa att oförmågan att samarbeta består när uppsägningen vidtas.
94

 Det 

har dock framhållits vid tillämpningen av tvåmånadersregeln att undantaget endast gäller för-

hållanden som i verklig mening är av fortlöpande karaktär. Vad som avses med förhållanden 

av fortlöpande karaktär är något som måste avgöras i det enskilda fallet.
95

 Möjligheten för en 

arbetsgivare att åberopa sådana omständigheter som grund för uppsägning, kvarstår så länge 

förhållandet består. En underlåtenhet att inte direkt åberopa sådana händelser förutsätter dock 
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att de inte för arbetstagaren kan tolkas som att arbetsgivaren avstått från att åberopa förhål-

landet som grund för uppsägning.
96

  

4.3 Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet 
Av LAS 7 § andra stycket framgår att en uppsägning inte är sakligt grundad om det är skäligt 

att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Denna reglerar arbetsgi-

varens omplaceringsskyldighet. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet är en del av kravet på 

saklig grund och innebär, att en arbetsgivare som inte fullgör denna skyldighet inte har saklig 

grund för uppsägning. Skyldigheten för arbetsgivaren att omplacera arbetstagaren är tving-

ande och kan inte begränsas genom kollektivavtal.
97

  

Uppsägning av en arbetstagare ska vara den yttersta åtgärden som vidtas när alla andra möj-

ligheter att lösa problemet har uttömts. Arbetsgivaren ska därför innan denne överväger att 

säga upp en arbetstagare på grund av samarbetssvårigheter undersöka vilka möjligheter som 

finns att omplacera denne.
98

 Detta sker genom att arbetsgivaren upprättar en omplaceringsut-

redning. I omplaceringsutredningen undersöker arbetsgivaren vilka omplaceringsmöjligheter 

som finns. Omplaceringsskyldigheten omfattar alla typer av arbeten oavsett tillämpligt kollek-

tivavtalsområde och driftenhet.
99

 Omplaceringsutredningen ska därmed omfatta hela arbetsgi-

varens verksamhet.
100

 En omplacering bör främst ske till ett så likartat arbete som möjligt som 

faller inom ramen för anställningen. Arbetsgivaren är dock skyldig att undersöka om det inom 

verksamheten finns andra lediga tjänsten vilka kan ha andra villkor.
101

  

4.3.1 Omplaceringsmöjlighet 
Omplaceringsskyldigheten förutsätter att det finns något ledigt arbete som arbetstagaren kan 

omplaceras till. Detta kallas omplaceringsmöjlighet. En arbetsgivare är därmed inte skyldig 

att inrätta nya tjänster eller vidta omorganiseringar för att uppfylla sin omplaceringsskyldig-

het.
102

 Inte heller behöver en arbetsgivare friställa en annan arbetstagare för att uppfylla sin 

omplaceringsskyldighet.
103

 Omplaceringsmöjligheten innebär att en arbetsgivare inventerar 

vilka möjligheter denne har att omplacera en arbetstagare.
104

 Omplaceringsskyldigheten förut-

sätter även att arbetstagaren har tillräcklig kompetens för det aktuella arbetet. Det krävs där-

med att arbetstagaren uppfyller de minimikrav som ställs på det aktuella arbetet.
105

 Mini-

mikraven kan utgöras av utbildning och yrkeserfarenhet. Personlig förmåga och personlig 

lämplighet hör också till de minimikrav som kan uppställas för ett ledigt arbete.
106

  

4.3.2 Omplacering där det skäligen kan krävas 
Omplaceringsskyldigheten gäller endast i de fall där det skäligen kan krävas.

107
 Även om hu-

vudregeln är att omplaceringsskyldighet föreligger finns det situationer där det inte alltid är 

skäligt för arbetsgivaren att försöka omplacera arbetstagaren. Det innebär att omplacerings-

skyldighet i regel inte föreligger om man kan anta att misskötseln även kommer att före-
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komma i en annan typ av arbete.
108

 Samarbetssvårigheter utgör ett sådant fall där oförmågan 

att samarbeta kan göra sig gällande i alla olika lägen.
109

 I ett avgörande från Arbetsdomstolen 

där en arbetstagare sagts upp på grund av samarbetssvårigheter kom Arbetsdomstolen fram 

till att det inte ansågs skäligt för arbetsgivaren att omplacera arbetstagaren. Detta trots att det 

förelåg lediga befattningar som denne skulle kunna ha omplacerats till. Att Arbetsdomstolen 

ansåg att det inte var skäligt att omplacera arbetstagaren till dessa befattningar, hade sina or-

saker i att man hade anledning att anta att samarbetsproblem även skulle kunna komma att 

göra sig gällande även vid dessa befattningar.
110

 

 

När det gäller samarbetsproblem som uppstått på en arbetsplats är utgångspunkten att en ar-

betsgivare ska försöka omplacera den arbetstagare som inte kan samarbeta. Det finns dock 

situationer där en omplacering kanske inte leder till att problemen löser sig. Det kan vara situ-

ationer där samarbetsproblemen i väsentlig del kan hänföras till arbetstagaren personligen.
111

 

Samarbetssvårigheter utgör i normalfallet inte en grund för uppsägning. Samarbetsproblemen 

kan dock vara så pass svåra att de inte ens kan lösas genom en omplacering. I de fall samar-

betssvårigheterna uppstått mellan två arbetstagare kan det vara problematiskt att avgöra vem 

det är som bär skulden till det bristande samarbete. I en sådan situation är det tillräckligt att en 

arbetsgivare kan visa att en arbetstagare inte är utan skuld till de föreliggande samarbetspro-

blemen.
112

 Om arbetsgivaren kan visa att en av arbetstagarna inte är utan skuld, kan arbetsgi-

varen välja att säga upp den ena arbetstagaren och behålla den andre. Detta gäller även om det 

skulle visa sig att den andre arbetstagaren är mest ansvarig för problemen.
113

 

4.3.3 Omplaceringsskyldighet i mindre företag 
Arbetsgivarens skyldighet att försöka omplacera en arbetstagare föreligger i såväl stora som 

små företag. I ett mindre företag kan dock möjligheten att omplacera en arbetstagare på grund 

av samarbetssvårigheter vara begränsad. Det kan bero på att en arbetsgivare i ett mindre före-

tag endast förfogar över en arbetsplats och därmed inte har någon alternativ arbetsplats att 

omplacera arbetstagaren till. I mindre företag kan ett välfungerande samarbete vara en viktig 

förutsättning för verksamhetens framtid.
114

 Samarbetssvårigheterna kan också ha en mycket 

negativ påverkan på arbetets behöriga gång. Detta kan således leda till att en arbetsgivare i ett 

mindre inte kan lösa problemen på annat sätt än genom att säga upp arbetstagaren.
115

 Det in-

nebär att en arbetsgivare i ett mindre företag kan anses ha fog för uppsägning i en situation 

där man i ett större företag skulle kräva ytterligare åtgärder innan arbetsgivarens omplace-

ringsskyldighet anses vara uppfylld.
116

  

4.3.4 Arbetstagarens skyldighet att acceptera ett omplaceringserbjudande 
I de situationer där det föreligger en omplaceringsskyldighet för arbetsgivaren och det finns 

en eller flera tjänster som arbetstagaren kan omplaceras till, ska arbetsgivaren presentera 

dessa för arbetstagaren. Dessa tjänster ska vara så likvärdiga som möjligt, med hänsyn till 

arbetstagarens arbetsuppgifter och anställningsvillkor.
117

 Om det finns flera tjänster som ar-
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betstagaren kan komma att omplaceras till ska arbetsgivaren erbjuda ett så likvärdig arbete 

som möjligt med hänsyn till arbetstagarens tidigare arbete och anställningsvillkor.
118

 

Om en arbetsgivare erbjuder en arbetstagare ett omplaceringserbjudande i syfte att undvika en 

uppsägning på grund av samarbetssvårigheter är arbetstagaren skyldig att acceptera erbjudan-

det. Detta gäller om arbetstagaren inte utan godtagbara skäl kan avböja erbjudandet. Avböjer 

arbetstagaren ett omplaceringserbjudande som denne skäligen borde acceptera föreligger sak-

lig grund för uppsägning.
119

 Arbetsgivaren är därmed inte skyldig att erbjuda arbetstagaren 

annan omplacering om denne avvisar ett erbjudande som denne skäligen borde acceptera.
120
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5. Uppsägning på grund av samarbetssvårigheter 
Enligt förarbeten till lagen om anställningsskydd bör samarbetssvårigheter normalt inte kunna 

åberopas som grund för uppsägning.
121

 Samarbetssvårigheter kan dock utgöra grund för upp-

sägning om samarbetssvårigheterna är av mycket allvarlig art. Att det råder irritation mellan 

personer på en arbetsplats är i sig inte tillräckligt för att åberopa uppsägning på grund av sam-

arbetssvårigheter. Det krävs vidare att samarbetssvårigheterna är så svårartade att de på något 

sätt går ut över arbetsgivarens verksamhet. Det kan exempelvis vara på ett sådant sätt att arbe-

tet på en arbetsplats inte kan fungera friktionsfritt.
122

 En uppsägning är en mycket ingripande 

åtgärd för arbetstagaren och bör därför vidtas först när alla andra sätt att lösa samarbetspro-

blemen har uttömts. Det ställs därför ett krav på att en arbetsgivare i första hand försöker 

komma till rätta med problemen innan denne vidtar en så ingripande åtgärd som uppsägning.  

För att en uppsägning ska blir aktuell vid samarbetssvårigheter räcker det inte med en enstaka 

situation för att kunna åberopa saklig grund för uppsägning. Det krävs att arbetsgivaren kan 

åberopa klart dokumenterad olämplighet för att kravet på saklig grund ska anses vara upp-

fyllt.
123

  

5.1 Samarbetsåtagandet 
I det anställningsavtal som ingås mellan en arbetstagare och en arbetsgivare regleras parternas 

rättigheter och skyldigheter. Det kan handla om arbetstagarens skyldighet att utföra arbete, 

följa ordningsregler, följa säkerhetsföreskrifter och att vara lojal.
124

 I de flesta anställningsav-

tal som ingås mellan en arbetstagare och arbetsgivare medförs ofta ett åtagande för arbetstaga-

ren att samarbeta.
125

 Ett anställningsavtal är ett avtal om en relation. Detta innebär att avtalet 

inte endast reglerar arbetstagarens skyldighet att utföra arbete, utan parterna i avtalet ska även 

samarbeta med varandra.
126

 Samarbetsåtagandet innebär att man som arbetstagare enligt an-

ställningsavtalet är skyldig att samarbeta med arbetsledning, arbetskamrater och underställd 

personal.
127

 Arbetstagaren är även skyldig att samarbeta med kunder och tredje män.
128

 Även 

om samarbetsåtagandet inte är särskilt uttryckt i själva anställningsavtalet kan det ses som 

underförstått.
129

 Vad ett samarbetsåtagande innehåller är inget som lagen definierar.
130

 Detta 

innebär att varje arbetstagare är skyldig att samarbeta på det sätt som gäller på varje arbets-

plats. Det kan ses följa av den sedvänja som gäller på arbetsplatsen beträffande sättet att sam-

arbeta, vilket då också ska tillämpas på alla arbetstagare.  

 

En arbetsgivare som hävdar att en arbetstagare bryter mot sitt samarbetsåtagande måste kunna 

bevisa att arbetstagaren ”inte är utan skuld” till samarbetsproblemen. Detta innebär inte att en 

arbetsgivare måste visa vem som har mest skuld eller ursprunglig skuld till de föreliggande 

samarbetsproblemen. Det räcker med att arbetsgivaren kan visa att en arbetstagare ”inte är 

utan skuld” för att hävda att arbetstagaren bryter mot sitt samarbetsåtagande.
131

 Det innebär 
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att en arbetstagare kan komma sägas upp på grund av samarbetssvårigheter även om denne 

inte burit den huvudsakliga skulden till problemen.
132

 

5.1.1 Bevissvårigheter 
I många fall kan det vara mycket svårt att avgöra huruvida en arbetstagare bryter mot samar-

betsåtagandet och därmed också mot anställningsavtalet.
133

 Det är inte ovanligt när frågan 

avgörs i domstol att ord står mot ord och att parterna har olika uppfattningar i frågan. Det är 

också något som kan vara svårt att bevisa. När samarbetssvårigheter åberopas som grund för 

uppsägning i domstol är det vanligt att andra arbetstagare på arbetsplatsen hörts för att styrka 

arbetsgivarens åberopande.
134

 Detta kan även ske under sanningsförsäkran. Om en arbetsgi-

vare har vidtagit försök för att lösa samarbetsproblemen genom att anlita en utomstående kon-

sult kan den utredning som försöken resulterade i styrka att de rådande samarbetsproble-

men.
135

 

5.2 Vad samarbetssvårigheter kan bestå av 
Samarbetssvårigheter består av bristande samarbete mellan antingen arbetstagare eller arbets-

tagare och arbetsledning. Det kan sägas bestå av störningar som medför att ett arbete på en 

arbetsplats inte kan fungera friktionsfritt.
136

 Nedan följer exempel på vad som kan utgöra 

samarbetssvårigheter: 

 Arbetstagarens oförmåga eller ovilja att samarbeta 

Samarbetssvårigheter kan utgöras av en arbetstagares ovilja att samarbeta med sidoanställd, 

överordnad och underordnad personal. Det kan exempelvis vara en arbetstagares ovilja att 

samarbeta vad gäller utförandet av arbetsuppgifter.
137

 Oviljan att samarbeta kan även komma 

till uttryck genom att en arbetstagare vägrar att acceptera ett visst chefskap.
138

 

 Arbetstagarens beteende 

Arbetstagarens beteende kan vara den avgörande faktorn till att ett samarbete inte fungerar. 

Det kan exempelvis vara att en arbetstagare beter sig kränkande mot andra arbetstagare vilket 

gör att ett samarbete dem emellan blir svårt att uppnå.
139

 Det kan även komma till uttryck ge-

nom att arbetstagaren anklagar andra arbetstagare för att ha misskött sin tjänsteutövning eller 

för att ha stulit eller gjort sig skyldig till annan brottslighet, där beteendet kan utgöra en lås-

ning i själva samarbetet.
140

  

 Fortlöpande karaktär 

När samarbetssvårigheter åberopas som grund för uppsägning är det inte ovanligt att samar-

betssvårigheterna har bestått under en längre tid. Oftast är samarbetssvårigheterna av fortlö-

pande karaktär där problemen inte enkelt kan lokaliseras till en viss given tidpunkt. Samar-

betssvårigheterna utgöras ofta av ett bestående tillstånd där oförmågan att samarbeta varat 

under en längre tidsperiod, till skillnad från annan misskötsamhet som består av klart givna 

tidpunkter.
141
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5.2.1 Rätt att kritisera och ifrågasätta varandra 
I ett anställningsförhållande har både arbetstagaren och arbetsgivaren en långtgående rätt att 

kritisera och ifrågasätta varandra. Detta är något som kan ses som en viktig faktor för att 

uppnå goda arbetsförhållanden och goda arbetsresultat. Rätten att kritisera är också något som 

följer av en av grundprinciperna i Sveriges samhällssystem, nämligen yttrandefriheten. Hur 

långtgående en arbetstagares kritikrätt anses vara är något som följer av den ställning arbets-

tagaren intar hos arbetsgivaren. En arbetsgivare eller en arbetstagare är dock inte skyldiga att 

tåla hur långtgående kritik som helst. Kritik som innefattar hot är något som normalt inte ska 

behövas tålas i ett anställningsförhållande.
142

 Inte heller är uttalanden som anses vara hårda 

och kränkande något som ska behövas tålas i ett anställningsförhållande.
143

 

5.3 Bedömningen av samarbetssvårigheter 
När en arbetsgivare säger upp en arbetstagare på grund av samarbetssvårigheter bör en avväg-

ning göras mellan arbetsgivarens intresse av lugn och ro på arbetsplatsen och arbetstagarens 

behov av trygghet i anställningen.
144

 Utifrån arbetstagarens perspektiv är det av intresse att 

man istället för uppsägning finner en annan lösning på problemet. Detta kan ske genom att 

arbetsgivaren vidtar en omorganisering av verksamheten för att komma till rätta med proble-

men. Det kan också ske genom att arbetstagaren omplaceras till en annan tjänst. Utifrån ar-

betsgivarens perspektiv kan en uppsägning te sig som det enda alternativet när denna redan 

vidtagit åtgärder för att försöka lösa de rådande samarbetsproblemen.
145

 På en mindre arbets-

plats kan ett välfungerade samarbete vara avgörande för verksamhetens framtid och överlev-

nad.
146

 Det kan även ligga i andra arbetstagares intressen att de rådande samarbetsproblemen 

löser sig, vilket kan vara fallet om samarbetssvårigheterna ter sig mellan arbetstagarna eller 

om arbetstagarens beteende medför obehag på arbetsplatsen för andra anställda.
147

 

 

Vid bedömningen tas även hänsyn till den anställningstid som arbetstagaren haft hos arbetsgi-

varen. Detta innebär att desto längre en arbetstagare varit anställd, desto starkare är dennes 

anställningsskydd. Det kan därmed anses föreligga saklig grund för uppsägning för en nyan-

ställd arbetstagare, där det för en arbetstagare med längre anställningstid inte skulle föreligga 

saklig grund. I bedömningen vägs också in hur arbetstagaren tidigare skött sin anställning. 

Detta innebär att en enstaka misskötsel inte väger lika tungt i ett uppsägningsförfarande som 

upprepade förseelser.
148

 

 

Vid bedömningen av en uppsägning på grund av samarbetssvårigheter ska den inte inriktas så 

mycket på vad som förekommit i det enskilda fallet, utan bedömningen bör främst inriktas på 

hur arbetstagaren förväntas att sköta sig i framtiden. Det ska därmed dras en slutsats för ar-

betstagarens lämplighet att fortsätta sin anställning till följd av de föreliggande samarbetspro-

blemen.
149

 Om man kan anta att en arbetstagares beteende inte kommer att ändras innebär det 

att uppsägning kanske är det enda alternativet för att lösa samarbetsproblemen.  
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5.4 Arbetsgivaren ska försöka lösa samarbetsproblemen 
Vid uppkomna samarbetsproblem ska arbetsgivaren först och främst försöka lösa situationen 

innan denne vidtar en uppsägning av arbetstagaren. Arbetsgivaren har då ett krav på att utreda 

orsakerna till de motsättningar som föreligger samt försöka avhjälpa dem.
150

 Det kan ske ge-

nom att arbetsgivaren anlitar en utomstående konsult eller en psykolog för att försöka komma 

till rätta med problemen.
151

 Kravet på arbetsgivarens skyldighet att utreda orsakerna samt att 

avhjälpa problemen kan vara större i de fallen om arbetstagaren har speciella svårigheter och 

om arbetsgivaren bär ett stort ansvar för den uppkomma situationen. Har arbetstagaren en 

längre anställningstid och förfogar arbetsgivaren över betydande resurser ställs det högre krav 

på arbetsgivaren i detta läge.
152

  

 

I ett mindre företag kan dock möjligheterna att lösa problemen vara mer begränsade till skill-

nad från större eller medelstora företag. Det beror främst på att en arbetsgivare i en mindre 

verksamhet oftast förfogar över mindre resurser för att kunna lösa de uppkomna problemen. 

Samarbetssvårigheter kan oftast lösas genom att arbetstagaren omplaceras till andra arbets-

uppgifter eller till en annan tjänst. Har en omplacering vidtagits av en arbetstagare och pro-

blemen trots detta fortsätter, kan det i vissa fall bli aktuellt med ytterligare en omplacering av 

arbetstagaren. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet sträcker sig dock inte hur långt som 

helst, utan det finns en gräns för hur långt arbetsgivarens omplaceringsskyldighet sträcker sig. 

Gränsen är inte angiven i lagen.
153
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5.5 Rättsligt sakligt grundad uppsägning 
Det krävs som ovan redovisats att en uppsägning på grund av samarbetssvårigheter måste vara 

sakligt grundad. En uppsägning är således sakligt grundad när samtliga kriterier är uppfyllda, 

misskötselkriteriet, medvetandekriteriet och skadekriteriet.
154

 Även om dessa tre kriterier är 

uppfyllda är en uppsägning inte rättsligt sakligt grundad. Arbetsgivaren måste även iaktta den 

så kallade tvåmånadersregeln när denne vidtar en uppsägning. Därefter måste arbetsgivaren 

ha fullgjort sin omplaceringsskyldighet för att kravet på saklig grund ska anses uppfyllt. Det 

är alltid arbetsgivaren som ska bevisa att kravet på saklig grund är uppfyllt.
155

 Nedan visas en 

uppställning av vad som krävs för att en uppsägning ska anses rättsligt sakligt grundad: 

Begreppet saklig grund 

 

 Misskötsel: 

Arbetstagaren måste ha missköt något av sina åtaganden i anställningsavtalet. 

 Medvetenhet:  

Arbetstagaren måste vara medveten om att denne missköter något av sina åtaganden i sitt 

anställningsavtal och att denne kan komma att sägas upp om beteendet inte ändras. 

 Skada:  

Misskötseln måste ha inneburit skada för arbetsgivaren. 

 

1. Tvåmånadersregeln 

En uppsägning får inte enbart grunda sig på omständigheter som arbetsgivaren känt till i 

mer än två månader innan underrättelse lämnats om uppsägningen till arbetstagaren.  

2. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet 

För att uppsägning ska anses sakligt grundad krävs det att arbetsgivaren uppfyller sin 

omplaceringsskyldighet. Detta gäller endast i de situationer där det skäligen kan krävas. 
156
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6. Saklig grund i rättstillämpningen vid samar-
betssvårigheter 
Arbetsdomstolen är en specialdomstol vilken prövar arbetsrättsliga tvister. Arbetsrättsliga 

tvister är tvister som rör förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. En stor mängd 

avgöranden prövade av Arbetsdomstolen utgörs av tvister mellan arbetstagare och arbetsgi-

vare i fråga om kravet på saklig grund varit uppfyllt vid uppsägning från arbetsgivarens sida. 

När samarbetssvårigheter åberopas som grund för uppsägning är det inte ovanligt att en ar-

betsgivare även åberopar andra brott mot anställningsavtalet samtidigt. Samarbetsproblem har 

som tidigare nämnts oftast ett samband med en ovilja hos arbetstagaren att acceptera ett visst 

chefskap eller en ovilja att utföra arbete.
157

  

 

Nedan kommer det att redogöras kort för hur Arbetsdomstolen har dömt i fråga om kravet på 

saklig grund varit uppfyllt vid uppsägning på grund av samarbetssvårigheter. Domarna har 

valts ut av fall där Arbetsdomstolen i det ena fallet kom fram till att kravet på saklig grund 

varit uppfyllt, och ett andra fall där kravet på saklig grund inte var uppfyllt inom varje nedan 

presenterad kategori. Om kravet på saklig grund inte anses uppfyllt kan domstolen förklara 

uppsägningen ogiltig. En längre redogörelse kommer att göras beträffande AD 1989 nr 129 

och AD 2006 nr 27. 

6.1 Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet 
En arbetsgivare är som tidigare nämnts i avsnitt 4.3 skyldig enligt LAS 7 § andra stycket att 

fullgöra sin omplaceringsskyldighet innan kravet på saklig grund anses uppfyllt. Åsidosätter 

eller brister en arbetsgivare i denna skyldighet kan en uppsägning förklaras ogiltig då saklig 

grund inte föreligger.
158

  

 

I AD 1993 nr 215 hade en arbetstagare sagts upp bland annat på grund av samarbetssvårighet-

er. Samarbetsproblemen hade sin grund i arbetstagaren som person där denne fick utbrott mot 

andra arbetstagare och mot arbetsledning. Arbetsgivaren hade vidtagit ett flertal omplacering-

ar av arbetstagaren i syfte av att undvika en uppsägning. Detta ledde dock inte till någon för-

ändring av arbetstagarens beteende. Arbetstagaren avvisade även flera erbjudanden utan nå-

gon skälig anledning. Arbetsdomstolen kom fram till att arbetsgivaren hade fullgjort sin om-

placeringsskyldighet. Uppsägningen var sakligt grundad.  

 

I AD 1989 nr 98 hade en arbetstagare blivit uppsagd på grund av samarbetssvårigheter. Frå-

gan i målet var om arbetsgivaren hade fullgjort sin omplaceringsskyldighet. Arbetstagaren 

hade avvisat flera omplaceringserbjudanden vilket ledde till att arbetsgivaren hade beordrat 

denne en annan tjänst. Arbetstagaren hade vägrat att inställa sig på detta arbeta varmed ar-

betsgivaren inledde uppsägningsförfarandet. Arbetsgivaren i målet var en kommun vilken 

förfogade över flera omplaceringsmöjligheter. Arbetsdomstolen kom i målet fram till att ar-

betsgivaren inte uttömt sina möjligheter till att omplacera arbetstagaren. Saklig grund för upp-

sägning förelåg inte. 

6.2 Arbetsgivarens skyldighet att lösa samarbetsproblemen 
En arbetsgivare ska som tidigare nämnts i avsnitt 5.4  försöka lösa de föreliggande samarbets-

problemen. Detta kan ske genom att arbetsgivaren påtalar bristerna för arbetstagaren och 
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uppmanar denne att ändra sitt beteende.
159

 Det kan också ske genom omplacering av arbetsta-

garen. Underlåter en arbetsgivare sin skyldighet att försöka lösa samarbetsproblemen kan det 

resultera i att uppsägningen inte anses sakligt grundad.
160

  

 

I AD 1998 nr 108 hade en arbetstagare sagts upp bland annat på grund av samarbetsproblem. 

Den fråga som Arbetsdomstolen behandlade var om uppsägningen var sakligt grundad. Ar-

betsdomstolen kom i målet fram till att det var visat att det under en längre tid förelegat sam-

arbetsproblem mellan arbetstagaren och annan personal. Det var även visat att arbetstagaren 

var utan skuld till de uppkomna samarbetsproblemen. Samarbetsproblemen hade sedan en 

längre tid tillbaka varit kända för arbetsledningen, dock utan att de vidtagit några åtgärder i 

syfte att lösa problemen. Arbetsgivaren hade varken påpekat för arbetstagaren eller erinrat 

arbetstagaren i syfte att denne skulle ändra sitt beteende. Arbetstagaren hade därmed inte fått 

någon möjlighet till att ändra sitt beteende. Arbetsdomstolen kom fram till att arbetsgivaren 

inte hade gjort tillräckliga försök för att lösa samarbetsproblemen. Uppsägningen var inte sak-

ligt grundad. 

 

I AD 1999 nr 162 hade en arbetstagare sagts upp på grund av samarbetssvårigheter. Arbets-

domstolen kom fram till att det rådde betydande samarbetsproblem mellan arbetstagaren och 

övrig personal. Arbetstagaren hade varit medveten om att denne hade en del i de samarbets-

problem som förelåg. Arbetstagaren hade även varit medveten om att det kunde resultera i en 

uppsägning om denne inte ändrade sitt beteende. Arbetsgivaren hade dessutom vid flera till-

fällen försökt att omplacera arbetstagaren utan att komma till rätta med problemen. Då arbets-

givaren endast förfogade över en annan arbetsplats och dess möjligheter att lösa problemen 

genom en omplacering var begränsad, ansåg Arbetsdomstolen att arbetsgivaren hade gjort vad 

som kunde krävas för att undvika en uppsägning. Saklig grund för uppsägning förelåg. 

6.3 Arbetsgivarens skyldighet att medvetandegöra 
En uppsägning ska som tidigare nämnts i avsnitt 4.1.2 inte komma som överraskning för ar-

betstagaren.
161

 Det krävs därför att en arbetsgivare på ett konsekvent sätt gör arbetstagaren 

medveten om denne missköter sig, samt att om arbetstagaren inte ändrar sitt beteende, riskerar 

denne att bli uppsagd från sin anställning.
162

 En konsekvens av att en arbetsgivare inte full-

gjort denna skyldighet kan leda till att en uppsägning förklaras ogiltig då saklig grund inte 

föreligger.  

 

I AD 1983 nr 159 hade en arbetstagare sagts upp bland annat på grund av samarbetssvårighet-

er. Samarbetssvårigheterna kom till uttryck genom att arbetstagaren uppträtt olämpligt mot 

kunder och även visat en oförmåga att samarbeta med en annan arbetstagare. I målet var det 

klarlagt att det förelåg allvarliga samarbetsproblem mellan arbetstagaren och dennes kollega 

samt att arbetstagaren var utan skuld till problemen. Arbetsgivaren hade under ett flertal sam-

tal med arbetstagaren uppmanat denne att ändra sitt beteende, dock endast i allmänna ordalag. 

Arbetsdomstolen kom fram till att arbetsgivaren inte på ett tydligt sätt markerat för arbetstaga-

ren att följderna av ett fortsatt beteende kan komma att leda till en uppsägning. Uppsägningen 

ansågs inte sakligt grundad. 
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I AD 2006 nr 112 hade en arbetstagare sagts upp bland annat på grund av samarbetssvårighet-

er. Arbetsgivaren hade haft flera samtal med arbetstagaren om de rådande samarbetsproble-

men, dock utan att någon bestående förbättring skedde. Även en senare chef hade haft flera 

samtal med arbetstagaren och redogjort för problemen. Detta ledde inte till någon förbättring 

från arbetstagarens sida. Företaget hade anlitat en utomstående utredare i syfte att utreda orsa-

kerna till problemen. Av utredningen, där cirka 8 personer och arbetstagaren intervjuades, 

framgick det att det förelåg allvarliga samarbetsproblem samt att aktuell arbetstagare var or-

saken till dem. Detta diskuterades även med arbetstagaren. Arbetsdomstolen kom fram till att 

det vid flera tillfällen klarlagts för arbetstagaren att det förekom störningar i samarbetet mel-

lan denne och andra arbetstagare samt att arbetsgivaren såg mycket allvarligt på dennes bete-

ende. Uppsägningen var sakligt grundad. 

6.4 Bedömningen av tvåmånadersregeln 
En uppsägning som grundar sig på förhållanden som hänför sig till den enskilde personligen 

får enligt LAS 7§ fjärde stycket inte enbart grunda sig på omständigheter som arbetsgivaren 

känt till i mer än två månader innan varsel eller underrättelse lämnats om uppsägningen.
163

 

Tvåmånadersregeln kan dock komma att inte tillmätas någon särskild betydelse vid samar-

betssvårigheter då dessa oftast utgörs av ett bestående tillstånd.
164

 En underlåtenhet att inte 

direkt åberopa samarbetssvårigheter förutsätter dock att de inte för arbetstagaren kan tolkas 

som att arbetsgivaren avstått från att åberopa förhållandet som grund för uppsägning.
165

  

 

I AD 2009 nr 30 hade en arbetstagare sagts upp på grund av samarbetsproblem. Arbetsgivaren 

hade som grund för uppsägningen inte åberopat någon specifik händelse som faller inom två-

månadersfristen från när underrättelse lämnades om uppsägningen. Arbetsgivaren hävdade att 

det var fråga om samarbetsproblem av bestående karaktär som varat under flera års tid. I fallet 

hade arbetsdomstolen att utreda vilken rättslig betydelse det hade då det förflutit nio månader 

från att arbetstagaren underrättades om uppsägningen tills det att uppsägning skedde. Orsaken 

till den tid som hade förflutit mellan underrättelsen och uppsägningen berodde på att över-

läggningar hade skett i syfte att nå en uppgörelse. Någon sådan kom dock parterna inte fram 

till. Arbetsdomstolen kom i målet fram till att arbetsgivaren inte hade åsidosatt tvåmånaders-

regeln i 7 § fjärde stycket. Det hade således stått klart för arbetstagaren under den tid som 

förflutit mellan underrättelse och uppsägning att arbetsgivaren ville avsluta dennes anställ-

ning. Tiden mellan underrättelsen och uppsägningen hade berott på tidskrävande handlägg-

ningar och inte på grund av att arbetsgivaren varit passiv i handläggningen. Arbetsdomstolen 

ansåg att det inte fanns skäl för arbetstagaren att tro att arbetsgivaren avstått från att fullfölja 

uppsägningsförfarandet.  Uppsägningen var sakligt grundad. 

6.5 Samarbetsproblem av allvarlig art 
När en arbetsgivare åberopar samarbetssvårigheter som grund för uppsägning är det inte till-

räcklig att det råder irritation mellan arbetstagare eller mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

Det krävs att samarbetsproblemen är av allvarlig art för att kunna utgöra saklig grund för upp-

sägning.
166
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I AD 1990 nr 112 hade en arbetstagare sagts upp bland annat på grund av samarbetssvårighet-

er. Enligt arbetsgivaren hade oförmågan att samarbeta bestått under cirka ett års tid. Samar-

betssvårigheterna förelåg enligt arbetsgivaren mellan arbetstagaren och underställd, överställd 

och sidoordnad personal. Arbetsdomstolen kom fram till att det rådde motsatsförhållanden 

mellan arbetstagaren och annan anställd personal. Arbetsdomstolen ansåg dock att det inte var 

fråga om samarbetssvårigheter av allvarlig art, utan ansåg att det var fråga om motsatsförhål-

landen som normalt ska kunna tålas på en arbetsplats. Trots rådande meningsskiljaktigheter 

fungerade samarbetet för arbetets utförande och gick sålunda inte ut över arbetsgivarens verk-

samhet. Uppsägningen var inte sakligt grundad. 

 

I AD 1984 nr 52 hade en arbetstagare sagts upp bland annat på grund av samarbetssvårighet-

er. Samarbetsproblemen hade bestått under cirka tio års tid och kom till uttryck genom att 

arbetstagaren inte kunde samarbeta med sin närmaste chef, underställd personal och kunder. 

Problemen kom även till uttryck genom att arbetstagaren vägrade att acceptera ett visst chef-

skap. Detta visade sig genom att arbetstagaren inte ville samarbeta med sin chef när det gällde 

arbetets utförande. Denne chef hade förklarat att denne tänkte sluta sin anställning om arbets-

tagaren blev kvar på arbetsplatsen. Arbetstagaren hade tilldelats både en skriftlig och en 

muntlig varning bland annat på grund av bristande samarbetsförmåga. Varningarna ledde 

dock inte till någon förbättring. Arbetsdomstolen kom fram till att samarbetssvårigheterna var 

att betrakta som allvarliga. Arbetstagaren bar dessutom ett stort ansvar till de rådande samar-

betssvårigheterna. Uppsägningen var sakligt grundad (dock inte enbart på grund av samar-

betsproblemen). 

6.6 Arbetstagarens fortsatta lämplighet 
När en domstol har att avgöra om saklig grund för uppsägning föreligger ska bedömningen 

inriktas på hur arbetstagaren förväntas att sköta sig i framtiden. Den ska därmed inte inriktas 

så mycket på vad som förekommit i det enskilda fallet, utan på de slutsatser man kan dra av 

arbetstagarens lämplighet av de föreliggande samarbetsproblemen.
167

 

 

I AD 1989 nr 99 hade en arbetstagare sagts upp bland annat på grund av samarbetssvårighet-

er. Samarbetsproblemen grundades i arbetstagarens negativa inställning till förändringar i 

arbetsuppgifter. Vid bedömningen av arbetstagarens fortsatta lämplighet för arbetet kom Ar-

betsdomstolen fram till att arbetstagarens attityd mot de nya arbetsuppgifterna gav viss tve-

kan, men att det inte med säkerhet gick att dra den slutsatsen att arbetstagaren inte skulle 

komma att rätta sig efter de rådande reglerna. Uppsägningen var inte sakligt grundad. 

 

I AD 1990 nr 18 hade en arbetstagare sagts upp bland annat på grund av samarbetssvårighet-

er. Samarbetsproblemen kom till uttryck genom att det förelåg motsättningar i form av kon-

troverser mellan arbetstagaren och arbetsledningen. De kom även till uttryck genom uppträ-

den och bråk. Arbetstagaren hade vid ett flertal gånger uttryckt sig sårande och nedlåtande till 

arbetsledningen. Samarbetsproblemen hade fått återverkningar för arbetets utförande och ar-

betsdomstolen kom fram till att ett fortsatt samarbete mellan arbetstagaren och övriga perso-

nalkategorier framstod som omöjligt. Uppsägningen var sakligt grundad. 
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6.7 Redogörelse för AD 1989 nr 129 – saklig grund för upp-
sägning förelåg 
I AD 1989 nr 129 hade en arbetstagare sagts upp från sin tjänst som redaktör på en tidning 

bland annat på grund av samarbetsproblem. Vid tidningen arbetade endast fyra anställda. 

Samarbetsproblemen uppstod en kort tid efter att arbetstagaren hade anställts och kom till 

utryck genom att arbetstagaren inte kunde samarbeta med chefredaktören och den ansvariga 

utgivaren. Arbetstagaren hade även uttalat sig nedsättande, kränkande och varit hotfull mot 

andra arbetstagare på arbetsplatsen. Arbetstagaren hade även vägrat ansvarige utgivare att 

granska tidningsmaterial före publicering. Problemen hade bland annat lett till att en arbetsta-

gare tvingats sjukskriva sig. Andra arbetstagare på arbetsplatsen upplevde det som omöjligt 

att samarbeta med arbetstagaren eftersom denne var aggressiv. Arbetstagaren hade tilldelats 

två skriftliga varningar vid två olika tillfällen på grund av samarbetsproblemen. En arbets-

grupp i syfte att lösa konflikterna hade tillsats, varpå problemen inte gick att lösa. I målet 

hade andra arbetstagare hörts för att redogöra över samarbetsproblemen, vilka bekräftat de 

åberopade orsakerna till uppsägningen. 

 

Arbetsdomstolen kom fram till att ett fortsatt samarbete mellan aktuell arbetstagare och andra 

arbetstagare framstod som omöjligt. Arbetsdomstolen klargjorde att parter i ett anställnings-

förhållande har en rätt att kritisera varandra, men att av vad som framkommit går utöver vad 

som ska behövas tålas i ett anställningsförhållande. Att arbetsgivaren skulle tvingas skilja de 

arbetstagare som arbetstagaren inte kunde samarbeta med, var något som ansågs som en tvek-

sam åtgärd i syfte att avhjälpa problemen. Detta då arbetstagaren även haft kontroverser med 

andra personer inom tidningens riksförbund. Uppsägningen ansågs saklig grundad. 

 

Analys av AD 1989 nr 129 

Arbetsdomstolen ansåg i domen att samarbetsproblemen var att betrakta som allvarliga. Sam-

arbetsproblemen ansågs som allvarliga då samarbetet på arbetsplatsen inte kunde fungera på 

ett tillfredsställande sätt. Annan arbetstagare hade dessutom tvingats sjukskriva sig på grund 

av arbetstagarens beteende. Situationen var sådan att ett samarbete mellan arbetstagaren och 

andra anställda framstod som omöjligt. Det hade medvetandegjorts för arbetstagaren att denne 

var orsaken i de rådande samarbetsproblemen genom varningar. Trots detta hade det inte lett 

till någon förbättring från arbetstagarens sida. Arbetsgivaren hade även försökt att lösa pro-

blemen genom att tillsätta en arbetsgrupp, dock utan resultat. Det kan sålunda konstateras att 

arbetsgivaren i målet hade vidtagit alla de åtgärder som behövs för att komma till rätta med 

problemen. Att det inte fanns någon omplaceringsmöjlighet för arbetsgivaren var också visat. 

Även om det skulle finnas någon tjänst som arbetstagaren skulle kunna komma att omplaceras 

till är det dock tveksamt om utgången hade blivit en annan. Arbetstagaren hade trots allt ge-

nom de varningar som tilldelats honom fått kännedom att denne hade en del i de samarbets-

problem som förelåg och detta utan att någon förbättring hade skett.  

6.8 Redogörelse för AD 2006 nr 27 – saklig grund för uppsäg-
ning förelåg 
I AD 2006 nr 27 hade en arbetstagare som varit anställd som sjuksköterska hos kriminalvår-

den sagts upp på grund av samarbetssvårigheter. Samarbetsproblemen hade bestått under flera 

års tid och hade sin orsak i arbetstagarens beteende. Arbetstagaren hade svårt att samarbeta 

såväl med arbetskamrater som med överordnad personal. Samarbetsproblemen kom till ut-

tryck genom grundlösa anklagelser, beskyllningar och misstänkliggöranden mot andra arbets-

kamrater. Problemen hade lett till att andra arbetstagare som arbetade tillsammans med arbets-

tagaren hade valt att sluta sina anställningar på grund av att de upplevde det som omöjligt att 



26 

 

samarbeta med denne. Problemen hade medfört ett osunt psykosocialt arbetsklimat som på-

verkade arbetstrivseln negativt. Andra arbetstagare kände sig otrygga och oroliga över att bli 

grundlöst anklagade av arbetstagaren. Problemen betecknades som allvarliga och bestående.   

6.8.1 Medvetandegörande 
Arbetsgivaren hade vid ett möte där arbetstagaren och dennes arbetskamrater varit närvarande 

diskuterat de föreliggande samarbetsproblemen. Vid mötet medvetandegjordes arbetstagaren 

om att denne var orsak till de rådande samarbetsproblemen. Även genom samtal med arbets-

tagaren hade det klargjorts för denne att dennes agerande inte accepterades.  Myndigheten 

hade även klargjort för arbetstagaren om att denne övervägde att vidta arbetsrättsliga åtgärder 

om dennes beteende inte ändrades. Detta hade inte lett till någon förbättring från arbetstaga-

rens sida.  

6.8.2 Bedömningen av tvåmånadersregeln 
Arbetsgivaren hade som grund för uppsägningen inte åberopat någon eller några enstaka hän-

delser i tiden som kunde rymmas inom den tidsfrist som LAS 7 § fjärde stycket anger. Ar-

betsgivaren hävdade i målet att det var fråga om ett bestående tillstånd sedan många år till-

baka. Arbetstagaren hade bland annat yrkat att uppsägningen skulle förklaras ogiltig enligt 7 § 

fjärde stycket. Detta eftersom uppsägningen hade grundats på förhållanden som arbetsgivaren 

hade känt till i mer än två månader innan underrättelse lämnats om uppsägningen. Arbets-

domstolen slog i denna dom fast hur tvåmånadersregeln ska komma att tillämpas vid samar-

betssvårigheter av fortlöpande karaktär. Arbetsdomstolen uttalade att den så kallade tvåmåna-

dersregeln i 7 § fjärde stycket inte utgör något hinder mot att en arbetsgivare stödjer en upp-

sägning på sedan länge pågående samarbetsproblem.  

6.8.3 Arbetsgivarens försök att komma till rätta med problemen 
Arbetsgivaren hade genomfört flera omorganiseringar för att försöka komma till rätta med 

samarbetssvårigheterna mellan berörd arbetstagare och annan personal. Omorganiseringarnas 

syfte var att minska kontaktytorna och därmed också samarbetsproblemen. Arbetsgivaren lät 

också en utredare utreda personalkonflikten och dess orsaker. Utredningen visade att arbetsta-

garen hade en påtaglig negativ inverkan på arbetsklimatet. Möten hade hållits i syfte att för-

söka komma till rätta med samarbetsproblemen, dock utan resultat. 

 

Arbetsgivaren hade även vidtagit flera åtgärder för att försöka lösa samarbetsproblemen. Ar-

betstagaren hade bland annat erbjudits en frivillig uppgörelse genom ett förmånligt pensions-

förslag. Detta erbjudande hade arbetstagaren avvisat. Vidare genomförde även arbetsgivaren 

en omplaceringsutredning där ett omplaceringserbjudande presenterades för arbetstagaren. 

6.8.4 Arbetstagarens fortsatta lämplighet 
De personalkonflikter som förelåg mellan arbetstagaren och övrig personalkategorier hade 

medfört oacceptabla samarbetssvårigheter. Arbetsdomstolen kom i målet fram till att ett fort-

satt samarbete framstod som omöjligt. Detta då arbetsgivaren hade försökt att komma till rätta 

med problemen, utan att någon förändring skett av arbetstagarens beteende. Detta hade sna-

rare lett till att samarbetsproblemen hade trappats upp. Samarbetsproblemen hade sin grund i 

arbetstagarens beteende och det fanns inte skäl att tro att arbetstagarens beteende skulle 

komma att förändras.  

6.8.5 Samarbetssvårigheterna hade gått ut över arbetsgivarens verksamhet 
Samarbetsproblemen hade gått ut över arbetsgivarens verksamhet. Detta visade sig genom att 

andra arbetstagare på arbetsplatsen hade uttryckt oro och ovilja av att arbeta med arbetstaga-

ren. Detta eftersom denne när som helst skulle kunna komma att anklaga dem för något. 
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Andra arbetstagare hade även avslutat sina anställningar på grund av arbetstagaren och de 

vägrade dessutom att utföra arbetsuppgifter tillsammans med arbetstagaren. 

 

Analys av AD 2006 nr 27 

I målet var visat att samarbetsproblemen var av allvarlig art. Detta framkom av att andra ar-

betstagare inte kunde samarbeta med arbetstagaren och dessutom inte vågade vistas på den 

avdelning där arbetstagaren arbetade. Samarbetsproblemen hade även lett till att andra arbets-

tagare slutat sina anställningar på grund av arbetstagaren. De försök arbetsgivaren vidtagit i 

syfte att försöka komma till rätta med problemen genom omorganiseringar och genom att ha 

tillsatt en utredare för att försöka utreda problemen, hade inte lett till någon förbättring. Ar-

betstagaren hade varit medveten om att denne var orsaken till de problem som förelåg. Ar-

betsgivaren hade även medvetandegjort arbetstagaren att dennes beteende inte accepterades 

samt att arbetstagaren kunde komma att sägas upp om någon förbättring inte skedde. Arbets-

givaren hade i målet gjort vad denne kunnat för att försöka undvika en uppsägning av arbets-

tagaren. Att det inte skedde någon förändring av arbetstagarens beteende trots tillsägelser från 

arbetsgivaren visade på att arbetstagarens beteende inte senare heller skulle komma att för-

ändras.  
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7. Analys 
– När en uppsägning på grund av samarbetssvårigheter är sakligt grundad. 

 

Samarbetssvårigheterna ska vara av allvarlig art 

Det finns ingen precisering av vad som utgör samarbetssvårigheter av allvarlig art. Det är nå-

got som är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Situationer där samarbetssvå-

righeterna kan anses vara av allvarlig art är när problemen medför att ett arbete på en arbets-

plats inte kan fungera friktionsfritt. De kan även anses vara av allvarlig art när problemen har 

gått ut över arbetsgivarens verksamhet. Det kan vara situationer där ett samarbete mellan ar-

betstagaren och andra arbetstagare eller arbetsledningen framstår som omöjligt. Sådant var 

fallet i AD 2006 nr 27 där andra arbetstagare inte vågade vistas på den avdelning där arbetsta-

garen arbetade. Andra arbetstagare hade även i detta avgörande valt att sluta sina anställningar 

på grund av arbetstagaren. Även i AD 2006 nr 112 tog Arbetsdomstolen i sitt domskäl upp 

frågan huruvida det förelåg allvarliga samarbetsproblem. I detta mål hade andra arbetstagare 

hörts och uppgett att det förelåg allvarliga problem i samarbetet mellan arbetstagaren och 

andra medarbetare. De hade uppgett att de kände sig kränkta av arbetstagaren som många 

gånger uppträdde otrevligt. Arbetsdomstolen kom i denna dom fram till att samarbetsproble-

men hade medfört allvarliga störningar på arbetsplatsen. Problemen var i målet därmed att 

anse som allvarliga. Att andra anställda på en arbetsplats där det förelegat samarbetssvårig-

heter har valt att avsluta sina anställningar på grund av att samarbetet inte fungerade kan tyda 

på att samarbetssvårigheterna är att betrakta som allvarliga. Detta då dessa arbetstagare 

kanske inte såg någon annan lösning på de rådande samarbetsproblemen än att sluta sina an-

ställningar. Även att andra anställda uppgett att ett samarbete på arbetsplatsen framtår som 

möjligt kan också tyda på att samarbetssvårigheterna är av allvarlig art.  

 

Uppsägning på grund av samarbetssvårigheter kan som ovan redovisats utgöra saklig grund 

för uppsägning när samarbetssvårigheterna är av allvarlig art. Det innebär att det inte är till-

räckligt att det råder meningsskiljaktigheter mellan arbetstagare och arbetsledning eller annan 

arbetstagare. Inte heller kan det faktum att det råder irritation i ett anställningsförhållande 

utgöra saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren måste trots allt kunna acceptera vissa sär-

drag hos sina anställda.  Parter i ett anställningsförhållande har dessutom en rätt att kritisera 

och ifrågasätta varandra. Detta är något som även följer av yttrandefriheten. Det finns dock en 

gräns för hur långtgående denna kritikrätt får anses vara. Det kan inte i ett anställningsförhål-

lande krävas att en arbetsgivare eller arbetstagare ska tåla hur lågtgående kritik som helst. 

Kritik som är nedsättande eller som innefattar hårda kränkningar eller hot har Arbetsdomsto-

len i AD 1989 nr 129 fastslagit inte är något som ska behöva tålas i ett anställningsförhål-

lande.  

 

Att det råder meningsskiljaktigheter eller motsättningar i ett anställningsförhållande kom Ar-

betsdomstolen i AD 1990 nr 112 fram till inte var tillräckligt för att kunna utgöra saklig grund 

för uppsägning på grund av samarbetssvårigheter. Det måste anses vara en självklarhet att 

parter i ett anställningsförhållande inte alltid kan dela samma åsikter eller värderingar om ex-

empelvis hur en arbetsuppgift bör utföras. I målet hade meningsskiljaktigheterna inte heller 

gått ut över arbetsgivarens verksamhet. Samarbetet mellan arbetstagarna fungerade trots att de 

rådde delade meningar om vissa saker. Är det fråga om motsatsförhållanden som visade sig i 

AD 1989 nr 129 där arbetstagarens beteende medförde att ett samarbete i princip var omöjligt 

blev utgången något helt annat. I målet var det dessutom fråga om en mindre arbetsplats där 

ett väl fungerande samarbete var av stor betydelse.  
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Arbetstagarens fortsatta lämplighet 

När samarbetssvårigheter åberopas som grund för uppsägning ska bedömningen inriktas på 

arbetstagarens fortsatta lämplighet för arbetet till följd av det inträffade. Det innebär att man 

ska dra en slutsats för hur arbetstagaren kan komma att sköta sig i framtiden. Om det finns 

skäl att tro att arbetstagarens beteende inte kommer att förändras så föreligger saklig grund för 

uppsägning på grund av samarbetssvårigheter. I AD 1989 nr 99 förelåg samarbetssvårigheter 

som var att betrakta som allvarliga. Trots att samarbetssvårigheterna var att betrakta som all-

varliga förelåg inte saklig grund för uppsägning. Detta eftersom det inte med säkerhet gick att 

fastställa att arbetstagarens beteende inte kunde komma att förändras. I två andra avgöranden 

från Arbetsdomstolen AD 2006 nr 27 och AD 1989 nr 129 kom Arbetsdomstolen fram till att 

det inte fanns skäl att tro att arbetstagarnas beteende skulle komma att ändras. Detta eftersom 

ett fortsatt samarbete framstod som omöjligt. Det krävs därmed inte endast att samarbetssvå-

righeterna är av allvarlig art för att kunna utgöra saklig grund för uppsägning, utan det ska 

även finnas anledning att tro att arbetstagarens beteende inte kommer att förändras.  

 

Om en arbetstagare tidigare visat oförmåga att samarbeta med andra arbetstagare eller övrig 

personal kan det finnas skäl att anta att arbetstagarens beteende inte kommer att ändras. Det 

faktum att när samarbetssvårigheter åberopas som grund för uppsägning har problemen oftast 

bestått under en längre tidsperiod, och arbetsgivaren har innan denne åberopat samarbetspro-

blemen som grund för uppsägning oftast har försökt att lösa problemen utan att någon förbätt-

ring skett. Detta kan tyda på att arbetstagaren har getts tillfälle till att ändra sitt beteende. Om 

en arbetstagare inte har ändrat sitt beteende trots tillsägelser från arbetsgivaren innan denne 

vidtagit en uppsägning, kan detta tolkas som att arbetstagaren inte senare heller kommer att 

ändra sitt beteende. Arbetstagaren har då fått tillfälle att ändra sitt beteende innan en uppsäg-

ning vidtas och det kan då även tolkas som att arbetstagarens beteende inte senare kommer att 

förändras.  

 

Samarbetssvårigheterna ska ha gått ut över arbetsgivarens verksamhet 

Samarbetssvårigheterna måste i någon grad ha gått ut över arbetsgivarens verksamhet för att 

kunna utgöra saklig grund för uppsägning. I AD 2006 nr 27 där en arbetstagare hade sagts upp 

på grund av samarbetssvårigheter hade dessa gått ut över arbetsgivarens verksamhet. I detta 

avgörande hade samarbetssvårigheterna lett till att andra arbetstagare inte ville vistas på den 

avdelning där arbetstagaren arbetade då dessa kände sig oroliga över att bli grundlöst ankla-

gade för saker. Andra arbetstagare hade även valt att sluta sina anställningar på grund av ar-

betstagaren. Även i AD 1989 nr 29 hade samarbetssvårigheterna gått ut över arbetsgivarens 

verksamhet. Detta visade sig genom att andra arbetstagare upplevde det som omöjligt att ar-

beta med arbetstagaren och även genom att en arbetstagare hade tvingats sjukskriva sig på 

grund av situationen på arbetsplatsen. Det kan konstateras att samarbetssvårigheterna har gått 

ut över arbetsgivarens verksamhet när andra arbetstagare blir drabbade av samarbetsproble-

men. I både AD 1989 nr 29 och AD 2006 nr 27 medförde samarbetssvårigheterna att det i 

princip blev omöjligt för övriga arbetstagare att samarbeta med aktuell arbetstagare. Att andra 

arbetstagare valt att sluta sina anställningar och även tvingats sjukskriva sig på grund av att 

samarbetet inte fungerade tyder på att samarbetsproblemen hade gått ut över arbetsgivarens 

verksamhet. Detta kan även påverka arbetsgivarens verksamhet på det sättet att arbetet kan bli 

ineffektivt då arbetsgivaren måste lägga resurser på att lösa samarbetssvårigheterna istället för 

att fokusera på verksamhetens lönsamhet.  
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Vad en arbetsgivare behöver iaktta när denne säger upp en arbetsta-
gare på grund av samarbetssvårigheter 
 

Medvetandegörande 

Vad gäller kravet på saklig grund innefattar begreppet tre kriterier. Alla dessa kriterier måste 

vara uppfyllda för att en uppsägning ska vara saklig grundad. När det gäller medvetenhetskri-

teriet måste arbetsgivaren på ett konsekvent och tydligt sätt markerat för arbetstagaren att 

dennes beteende inte accepteras samt att, om beteendet inte ändras, så kan anställningsförhål-

landet komma att sägas upp. Det räcker därmed inte med att en arbetsgivare endast i allmänna 

ordalag uppmanar en arbetstagare att ändra sitt beteende för att det ska anses som klarlagt för 

arbetstagaren. Arbetsgivaren måste på ett tydligt sätt ha markerat för arbetstagaren om vilka 

konsekvenser det kan få om denna inte ändrar sitt beteende. Även om det förekommer allvar-

liga samarbetssvårigheter ställs kravet hårt på att en arbetsgivare måste ha klargjort för arbets-

tagen om vilka konsekvensen ett fortsatt beteende kan få. Konsekvensen av att en arbetsgivare 

inte klargjort för en arbetstagare är att uppsägningen inte kan anses sakligt grundad. Detta 

konstaterade Arbetsdomstolen i AD 1983 nr 159.  

 

Eftersom det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att arbetstagaren gjorts medveten om 

vilka följder ett fortsatt beteende kan få, är det därför klokt att arbetsgivaren använder sig av 

en erinran eller en varning. På detta sätt informeras arbetstagaren om att ett visst beteende inte 

accepteras och att anställningsavtalet kan komma att sägas upp om denne inte ändrar sitt bete-

ende. Det är dock inte ett krav på att en arbetsgivare måste ha använt sig av en erinran eller en 

varning för att det ska anses som klarlagt att arbetstagaren gjorts medveten. Det kan anses 

som klarlagt även om arbetsgivaren endast genom samtal muntligt kommunicerat med arbets-

tagaren. Detta konstaterades i AD 2006 nr 27 där arbetsledningen vid ett flertal tillfällen hade 

förklarat för arbetstagaren att dennes beteende inte accepterades, och att myndigheten över-

vägde att vidta arbetsrättsliga åtgärden om beteendet fortsatte. I detta fall hade även möten 

hållits där samarbetsproblemen hade diskuterats, där det framgick att arbetstagaren var orsa-

ken till problemen. Vid detta möte var övrig personal och aktuell arbetstagare närvarande och 

arbetstagaren hade därmed blivit medveten om att denne var orsaken till problemen.  

 

Av de nämnda rättsfallen kan den slutsatsen dras att kravet på att arbetstagaren har gjorts 

medveten tillmäts relativt stor betydelse när Arbetsdomstolen avgör fallet. Detta kan tyda på 

att det är viktigt att arbetstagaren förstår vilka konsekvenser ett fortsatt beteende kan få. En 

uppsägning ska som ovan nämnts inte komma som en överraskning för arbetstagaren, om då 

en arbetstagare inte förstått att dennes anställning kan komma att upphöra, innebär det att 

uppsägningen kommer som en överraskning. Om en arbetstagare har gjorts medveten om att 

dennes anställning kan komma upphöra om denne inte ändrar sitt beteende, innebär det att 

arbetstagaren har getts tillfälle till förbättring. Om då arbetstagaren fortsätter att missköta sig 

kan det inte anses vara skäligt att en arbetsgivare ska behöva ha kvar en anställd som inte 

förmår att samarbeta.  

 

Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet  

Även om samarbetssvårigheterna är av allvarlig art och det kan konstateras att arbetstagaren 

gjorts medveten om att anställningen kan komma att bringas upphöra, är en uppsägning inte 

sakligt grundad om arbetsgivaren kan bereda arbetstagaren ett annat arbete hos sig. Arbetsgi-

varens omplaceringsskyldighet finns reglerad i LAS 7 § andra stycket. Arbetsgivaren ska där-

för innan denne säger upp en arbetstagare vidta en omplaceringsutredning för att undersöka 

vilka omplaceringsmöjligheter som finns. Detta förutsätter dock att det föreligger en omplace-

ringsskyldighet. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet gäller enbart där det skäligen kan 
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krävas. När det gäller samarbetssvårigheter vilka i många fall är hänförliga till arbetstagarens 

som person är det inte säkert att en omplacering kommer att lösa problemen. 

 

 I AD 1987 nr 144 kom Arbetsdomstolen fram till att det inte ansågs skäligt för arbetsgivaren 

att omplacera arbetstagaren trots att det fanns lediga tjänster hos arbetsgivaren. I denna dom 

kom Arbetsdomstolen fram till att samarbetsproblemen kunde komma att uppstå även i dessa 

tjänster. Det ansågs därför inte föreligga någon omplaceringsskyldighet för arbetsgivaren.   

Omplaceringsskyldigheten förutsätter att det finns något ledigt arbete och att arbetstagaren 

uppfyller de minimikrav som ställs på det lediga arbetet. Minimikraven utgörs av yrkeserfa-

renhet, utbildning, personlig förmåga och lämplighet.  

 

I AD 2006 nr 112 uppkom frågan om arbetsgivaren hade uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. 

I verksamheten fanns en ledig tjänst vilken bland annat uppställde ett krav på god social för-

måga. Arbetet skulle innebära att arbetstagaren skulle ha kontakt med samma arbetskamrater 

som denne tidigare inte kunnat samarbeta med. Arbetstagaren ansågs därför inte leva upp till 

de minimikrav som ställdes på denna tjänst då denne saknade god social förmåga. Vad som 

kan utläsas av denna dom är att en arbetstagare som föranlett svåra samarbetssvårigheter på 

arbetsplats inte kan anses lämplig för en tjänst som innebär många kontakter med tidigare 

arbetstagare. Det var i domen klarlagt att det förekom störningar i arbetstagarens samarbete 

med andra anställda. Det var därmed visat att arbetstagaren saknade god social förmåga. Det 

kan tilläggas att arbetstagaren i denna dom även saknade den yrkeserfarenhet som ställdes på 

arbetet.  

 

Samarbetssvårigheter kommer i många situationer till uttryck genom att arbetstagare emellan 

inte kan komma överens. Det kan i sådana situationer vara svårt att avgöra vem det är som bär 

det största ansvaret till att samarbetet inte fungerar. Det kan därmed inte skäligen krävas att en 

arbetsgivare i en sådan situation ska tvingas att säga upp båda eller alla de arbetstagare som 

inte förmår att samarbeta med varandra. I en sådan situation räcker det således med att en ar-

betsgivare kan visa att en arbetstagare inte är utan skuld till problemen för att kunna säga upp 

en av den arbetstagare som inte kan samarbeta. I AD 1989 nr 129 hade en arbetsgivare sagt 

upp en arbetstagare på grund av samarbetssvårigheter. Arbetstagaren hade i målet haft kon-

troverser med andra arbetstagare på arbetsplatsen vilket ledde till att ett samarbete mellan dem 

framstod som omöjligt. Det var en liten arbetsplats och det fanns ingen annan möjlighet att 

lösa problemen än att skilja arbetstagaren eller dennes kolleger från sina tjänster. Arbetsdom-

stolen kom i målet fram till att det inte ansågs som skäligt för arbetsgivaren att behöva byta ut 

de andra anställda som arbetstagaren inte kunde samarbeta med, utan arbetsgivaren hade sak-

lig grund för uppsägning av arbetstagaren. 

 

Tvåmånadersregeln 

I avgöranden från Arbetsdomstolen har det klarlagts att tvåmånadersregeln som finns reglerad 

i LAS 7 § fjärde stycket inte behöver tillmäts någon särskild betydelse vid samarbetssvårig-

heter. Detta förutsätter dock att samarbetssvårigheterna är av fortlöpande karaktär eller utgörs 

av ett bestående tillstånd. Att tvåmånadersregeln inte ska tillmäts någon särskild betydelse när 

det gäller samarbetssvårigheter kan ses som en viktig förutsättning för att en arbetsgivare ska 

kunna säga upp en arbetstagare som inte samarbetar. Om tvåmånadersregeln skulle komma att 

tillmätas betydelse i ett uppsägningsförfarande vid samarbetssvårigheter skulle det kunna leda 

till att en arbetsgivare inte kan bevisa att samarbetssvårigheterna är av allvarlig art. Detta då 

meningsskiljaktigheter och motsatsförhållanden inte godtas som samarbetssvårigheter av all-

varlig art. Detta visade sig bland annat i AD 1990 nr 112. Det är även av betydelse att regeln 

inte tillmäts någon särskild betydelse eftersom samarbetssvårigheter i många fall är svårighet-
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er som bestått under en längre tid. De kan därmed inte helt enkelt lokaliseras till en bestämd 

tidpunkt. Det är därmed av stor betydelse för en arbetsgivare att regeln inte tillmäts någon 

särskild betydelse eftersom denne då kan åberopa samarbetssvårigheter som varat en längre 

tid. 

En förutsättning för att en arbetsgivare ska kunna åberopa samarbetssvårigheter är dock att det 

inte från arbetstagarens sida kan tolkas som att arbetsgivaren avstått från att fullfölja uppsäg-

ningsförfarandet. I AD 2009 nr 30 uppkom frågan om att den tid som förflutit mellan under-

rättelsen och uppsägningen kunde tolkas som att arbetsgivaren avstått från att fullfölja upp-

sägningsförfarandet. Det var dock inte fråga om att arbetsgivaren varit passiv utan orsaken var 

tidskrävande handläggningar. Detta kan tyda på att en arbetstagare inte ska behöva sväva i en 

ovisshet huruvida dennes beteende kan utgöra grund för uppsägning.   
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8. Resultat 
Samarbetssvårigheter kan utgöra saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl. Det 

krävs dock att samarbetssvårigheterna är av allvarligt art och att de i någon grad har gått ut 

över arbetsgivarens verksamhet. Vad som är att betrakta som samarbetssvårigheter av allvar-

lig art är något som måste avgöras i det enskilda fallet och är beroende av omständigheterna. 

Lagen om anställningsskydd (LAS) vilken reglerar en arbetsgivares rätt att säga upp en ar-

betstagare på grund av samarbetssvårigheter, uppställer ett krav på att en uppsägning från 

arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad.  Begreppet saklig grund är dock inte definierat i 

lagtexten utan är beroende av de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet. Av den 

mängd avgöranden från Arbetsdomstolen framgår det att en arbetsgivare i ett uppsägningsför-

farande, på ett tydligt sätt måste ha klargjort för arbetstagaren att dennes anställning kan 

komma att bringas upphöra om dennes beteende inte ändras. En uppsägning på grund av per-

sonliga skäl ska inte komma som en överraskning för arbetstagaren. Detta innebär att arbets-

tagaren måste vara medveten om allvaret i situationen. Det är alltid arbetsgivaren som har 

bevisbördan för att arbetstagaren gjorts medveten. Arbetsdomstolen är hård när det gäller kra-

vet på att arbetstagaren ska ha varit medveten om att denne missköter sig samt att anställ-

ningsavtalet kan komma att upphöra om beteendet fortsätter. Det innebär att en uppsägning 

kan komma att ogiltigförklaras av domstolen om denne kommer fram till kravet på medveten-

het inte är uppfyllt.  

 

Det krävs vidare att en arbetsgivare som avser att säga upp en arbetstagare på grund av sam-

arbetssvårigheter först och främst måste ha försökt komma till rätta med problemen. Det in-

nebär att en arbetsgivare måste försöka lösa samarbetssvårigheterna innan en uppsägning vid-

tas.  Lagen uppställer ett krav på att en arbetsgivare måste fullgöra sin omplaceringsskyldig-

het innan en uppsägning är sakligt grundad. Brister en arbetsgivare i denna skyldighet kan 

uppsägningen förklaras ogiltig av domstolen. Detta eftersom uppsägningen då inte är sakligt 

grundad. Arbetsgivarens skyldighet att försöka omplacera en arbetstagare som inte samarbetar 

gäller dock enbart där det skäligen kan krävas. Detta innebär att om man kan anta att samar-

betsproblemen kan komma att göra sig gällande även i ett annat arbete, föreligger inte någon 

omplaceringsskyldighet för arbetsgivaren. Arbetstagaren är dessutom skyldig att acceptera ett 

omplaceringserbjudande. Avvisar en arbetstagare ett omplaceringserbjudande som denne utan 

godtagbara skäl borde antagit anses arbetsgivaren ha uppfyllt sin omplaceringsskyldighet och 

saklig grund för uppsägning föreligger. 

 

Det räcker dock inte enbart med att samarbetssvårigheterna är av allvarlig art och att de har 

gått ut över arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagaren måste vara utan skuld till problemen, 

och vara medveten om vilka konsekvenser ett fortsatt beteende kan få. Därefter måste arbets-

givaren ha fullgjort sin omplaceringsskyldighet om en sådan föreligger. Det måste även finnas 

skäl att anta att arbetstagarens beteende inte kommer att förändras för att saklig grund för 

uppsägning ska anses föreligga vid samarbetssvårigheter.  
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