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Sammanfattning 
 
Det finns ingen exakt definition av vad som utgör saklig grund för uppsägning vid sena 
ankomster. Detta på grund av att förhållandena på arbetsplatserna är mycket varierande. 
Syftet med denna uppsats var därför att redogöra för vad begreppet uppsägning på grund 
av personliga skäl innebär framförallt när det gäller sena ankomster. Vidare var syftet att 
närmare redogöra för rättsläget kring sena ankomster som uppsägningsgrund och vilka 
faktorer som påverkar bedömningen av detta. Den metod som använts är en traditionell 
juridisk metod, vilket inneburit en konsultation av rättskällorna. De rättskällor som 
använts är lag, förarbeten, praxis och doktrin. För att saklig grund ska anses föreligga 
krävs det att rekvisiten misskötsel, medvetenhet och skada är uppfyllda. Det finns även 
andra faktorer som arbetsdomstolen tar hänsyn till vid bedömningen om saklig grund 
föreligger. Det som framkom av uppsatsen var att faktorerna arbetstagarens ställning, 
arbetstagarens anställningstid och arbetsgivarens handlande var de som hade störst 
påverkan vid sakliggrund bedömningen. Det finns inget värde för exakt hur många sena 
ankomster som accepteras men det finns dock visa riktlinjer som kan följas för att 
underlätta bedömningen. 
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1. Inledning 
Detta inledande kapitel består av en kort introduktion till det valda ämnet och syftet med 
uppsatsen samt de frågeställningar som ligger till grund för denna. Vidare består kapitlet 
av en genomgång av det metodologiska tillvägagångssätt som använts. Avslutningsvis 
presenteras de avgränsningar som gjorts samt uppsatsens disposition.   
 

1.1 Introduktion 
Arbetsgivarens fria uppsägningsrätt har med tiden begränsats i en allt större omfattning, 
från att det till en början inte funnits några begränsningar till att på senare år omfattas av 
flertalet regler.1 Med uppsägning avses ett meddelande från den ena parten i ett 
anställningsavtal till den andra om att avtalet inte längre ska fortsätta att gälla.2 En 
visstidsanställning upphör då den på förhand bestämda anställningstiden går ut och kan i 
vanliga fall inte sägas upp dessförinnan. En tillsvidareanställning däremot upphör 
antingen genom att arbetstagaren säger upp sig själv eller att arbetsgivaren avslutar 
anställningen genom uppsägning eller avsked.3  
 
Enligt lagen om anställningsskydd, LAS,4 ska en uppsägning vara sakligt grundad för att 
få genomföras. Det finns två former av saklig grund, den ena är uppsägning på grund av 
arbetsbrist och den andra är uppsägning på grund av personliga skäl. Om en arbetstagare 
inte fullgör sina skyldigheter enligt anställningsavtalet kan det bli aktuellt med en 
uppsägning på grund av personliga skäl. En sådan uppsägning har sin grund i något 
förhållande som är hänförbart till arbetstagaren personligen.5  
 
Då en bedömning ska göras om huruvida det föreligger saklig grund för uppsägning 
måste en avvägning göras mellan arbetstagarens intresse av att behålla anställningen och 
arbetsgivarens intresse av att inte behöva acceptera förhållanden som har en negativ 
inverkan på verksamheten.6 Det är dock viktigt att poängtera att en uppsägning inte ska 
vidtas förrän övriga möjligheter7 prövats, en uppsägning skall ses som det yttersta medlet 
en arbetsgivare kan ta till när denne vill avsluta ett anställningsförhållande.8  
 
Det finns ingen självklar definition av vad begreppet saklig grund innebär, vilket gör det 
svårtolkat. I förarbeten framkommer det att det som skall anses som saklig grund skall 
vara beroende av utvecklingen och ändringar i rådande värderingar.9  
 

                                                 
1 Bylund, B., & Viklund, L., Arbetsrätt i praktiken, s.13ff 
2 Göransson, G.H., Arbetsrätten, s.59 
3 Lag om anställningsskydd 4§, SFS 2006:440 
4 Lag om anställningsskydd 7§, SFS 1982:80 
5 Prop. 1981/82:71, s.64ff 
6 Åhnberg, L., LAS-handboken, s.184f och AD 2004 nr 9 
7 Med övriga möjligheter avses omplacering och tillrättavisningar.  
8 Prop. 1981/82:71, s.64 
9 Op cit, s.64ff 
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Det är inte bara allvarliga brott mot anställningsavtalet som kan motivera ett skiljande 
från tjänsten, även situationer där det är svårt att tala om ett brott mot anställningsavtalet 
kan utgöra saklig grund för uppsägning.10 De uppsägningsgrunder som kan bli aktuella 
vid uppsägning på grund av personliga skäl är exempelvis arbetsvägran, ordervägran, 
illojalitet, samarbetssvårigheter, olovlig frånvaro, sen ankomst, våld, hot, andra brott och 
bristande kompetens.11 De flesta uppsägningsgrunder som baseras på personliga skäl är 
ofta av känslig och svårbedömd karaktär, sen ankomst är en av dessa.12 
 
Oftast tar arbetsgivaren upp flera olika händelser som arbetstagaren gjort sig skyldig till 
vid ett uppsägningsförfarande. Förseelserna är var för sig inte så allvarliga, men 
tillsammans gör de att arbetstagaren visat sig olämplig för anställningen. Motsvarande 
kan gälla när det gäller enstaka händelser av mer allvarlig karaktär, där frågan är om 
arbetsgivaren med fog kan anse att förtroendet för arbetstagaren är förbrukat. Ovan 
nämnda gör att det är mycket svårt för arbetstagare och arbetsgivare att veta var gränsen 
går för saklig grund.13 
 
Förarbetena innehåller i stort sett bara allmänna riktlinjer för hur en bedömning ska gå 
till. På grund av detta blir rättspraxis den ledande rättskällan när det gäller att bedöma vad 
som är saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl. Det har under årens lopp 
utvecklats en omfattande praxis i frågan. Problemet är inte att hitta ett fall som har 
likheter med det som är under bedömande, utan problemet sitter i att det är svårt att hitta 
en struktur i rättsfallen.14  
 

1.2 Syfte 
Som framkommit i inledningen finns det svårigheter med att definiera begreppet saklig 
grund. Det finns ingen definition av vad som utgör saklig grund utan detta är något som 
domstolen avgör i varje enskilt fall. Detta gör att det blir svårt att veta hur många sena 
ankomster en arbetstagare kan ha utan att bli uppsagd. Syftet med denna uppsats är att 
inom ramen för svensk rätt redogöra för vad begreppet uppsägning på grund av 
personliga skäl innebär framförallt när det gäller sen ankomst.  
 
Vidare är syftet att närmare redogöra för rättsläget kring sena ankomster som 
uppsägningsgrund med inriktning mot följande frågeställningar: 

• När utgör sen ankomst saklig grund för uppsägning? 
• Vilka olika faktorer påverkar bedömningen av huruvida uppsägningen är sakligt 

grundad?  
 

                                                 
10 Ny Juridik 3:07, s.12 
11 Prop. 1981/82:71, s.65f 
12 Andersson, A., Edström, Ö., & Zanderin, L., Arbetsrätt, s.117ff 
13 Ny Juridik 3:07, s.12 
14 Ibid 
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1.3 Metod 
Den metod som använts är en traditionell juridisk metod, vilket inneburit en konsultation 
av rättskällorna. De rättskällor som använts är lag, förarbeten, praxis och doktrin. För att 
finna information om det valda ämnet inleddes arbetet med en litteratursökning vid Luleå 
tekniska universitets biblioteks databas, där sökmotorn Lucia användes. Även den 
svenska nationella samkatalogen Libris användes för att hitta ytterligare litteratur. 
Sökningar har även gjorts inom de rättsvetenskapliga databaserna Norstedts Juridik, 
Karnov och Rättsbanken. För att få fram lämpligt material användes följande sökord: 
arbetsrätt, anställningsavtal, anställningsskydd, misskötsamhet, olovlig frånvaro, 
personliga skäl, sen ankomst och uppsägning. Sökorden har använts både enskilt och 
tillsammans i olika kombinationer. I så stor utsträckning som möjligt har primärkällor 
använts.  
 

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen är avgränsad till att endast behandla uppsägning på grund av personliga skäl, 
ingen vikt kommer att läggas vid begreppen uppsägning på grund av arbetsbrist eller 
avsked. Detta på grund av att dessa är helt andra ämnesområden som inte är relevanta för 
denna uppsats. Uppsatsen utgår ifrån grundformen av anställningsskydd, det vill säga 
tillsvidareanställning, därför kommer inte någon redogörelse att göras för de skillnader 
som kan finnas mellan olika anställningsformer avseende anställningsskyddet. Vid 
uppsägningssituationer aktualiseras en mängd formkrav för hur en uppsägning ska gå 
tillväga vilka endast kommer att beröras översiktligt i uppsatsen.  
 

1.5 Disposition 
Uppsatsen består av fem kapitel som alla bidrar till ökad förståelse för ämnesområdet och 
dess problem. I det andra kapitlet redogörs kort för den arbetsrättsliga historiken och 
tillkomsten av lagen om anställningsskydd. Det tredje kapitlet består av en utförlig 
presentation av uppsägning på grund av personliga skäl som utgör grunden för uppsatsen. 
Denna presentation görs utifrån lag, proposition, doktrin och rättspraxis. I det fjärde 
kapitlet redogörs för uppsägning på grund av sen ankomst där rättspraxis inom det valda 
området studeras ingående. I det femte kapitlet presenteras en diskussion av uppsägning 
på grund av sen ankomst inom ramen för uppsatsens syfte. Där redogörs även för 
uppsatsens slutsatser där det mer kortfattat och konkret framgår vad som framkommit av 
uppsatsen med hänsyn till syftet.  
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2. Arbetsrättslig historik 
Här redogörs för begreppet arbetsrätt och vilken betydelse arbetsrätten har på den 
svenska arbetsmarknaden genom en kort historisk redogörelse. Vidare presenteras 
bakgrunden till lagen om anställningsskydd och hur denna har tillkommit samt 
förändrats över tiden.    
 
Arbetsrätt är alla de lagar och regler som omger anställningsförhållandet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. Begreppet arbetsrätt innefattar även regler som gäller 
mellan arbetstagarorganisationer och arbetsgivare.15 Gemensamt för alla dessa regler är 
att de tillämpas inom arbetslivet. Det som kännetecknar den svenska arbetsrätten är att 
arbetsmarknadsorganisationer och förhandlingar har en stor betydelse.16 
 
Arbetsrättens historiska utveckling har betydelse för att skapa en förståelse för reglernas 
utformning. Under 1800-talet bildades de första fackföreningarna och arbetarna började 
organisera sig fackligt.17 Det gjorde att arbetarna fick ett mer jämställt förhållande till 
sina arbetsgivare.18 År 1898 bildades Landsorganisationen Sverige, LO. Allt detta ledde i 
sin tur till att även arbetsgivarna började organisera sig och Svenska 
Arbetsgivareföreningen, SAF, bildades år 1902.19 Fackföreningarna ville att 
arbetsgivarna skulle erkänna den fria förenings- och förhandlingsrätten. Det gjorde att 
kollektivavtalen växte fram och med tiden har de blivit mer och mer omfattande.20 
 
Den rättsliga regleringen på arbetsmarknaden påbörjades under mitten av 1900-talet då 
förhållandena på arbetsplatserna framstod som föråldrade. Politiska, sociala och 
ekonomiska förändringar satte sin prägel på det svenska samhället och arbetsgivarens rätt 
att fritt förfoga över sin arbetskraft ansågs vara ett mycket omodernt och auktoritärt 
förhållningssätt som krävde en reformering.21 
 
I början på 1900-talet slöt SAF och LO en första uppgörelse som kom att kallas 
decemberkompromissen. Denna innebar i huvudsak att arbetsgivaren äger rätt att leda 
och fördela arbetet samt att fritt anta och avskeda arbetstagare men att respektera 
arbetarnas rätt att organisera sig.22 I början av 1930-talet slog Arbetsdomstolen fast att ett 
anställningsavtal skulle kunna sägas upp efter en viss uppsägningstid samt att 
arbetsgivaren inte behövde uppge några skäl för uppsägningen.23  
 
År 1938 träffades ett nytt avtal mellan SAF och LO det så kallade Saltsjöbadsavtalet som 
innebar att arbetsgivaren skulle samråda med den aktuella fackföreningen och uppge 

                                                 
15 Adlercreutz, A., & Mulder, B.J., Svensk arbetsrätt, s. 17 
16 Bylund, B., & Viklund, L., Arbetsrätt i praktiken, s.13  
17 Ibid  
18 Adlercreutz, A., & Mulder, B.J., Svensk arbetsrätt, s. 17f 
19 Bylund, B., & Viklund, L., Arbetsrätt i praktiken, s.13f  
20 Adlercreutz, A., & Mulder, B.J., Svensk arbetsrätt, s. 20 
21 Bylund, B., & Viklund, L., Arbetsrätt i praktiken, s.13ff 
22 Sigeman, T., Arbetsrätten., s.16 
23 AD 1932 nr 100 
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skälen för en uppsägning.24 Principen om den fria uppsägningsrätten levde dock kvar 
men år 1964 gjordes en ändring i huvudavtalet som stadgade att en uppsägning skulle 
kunna prövas i ett skiljedomsförfarande och det var genom denna ändring som 
arbetsgivaren kom att åläggas ansvaret att visa att saklig grund förelåg vid uppsägning.25

  
 

Under 1970-talet påbörjades reformerna för att, genom lagstiftning, påverka arbetsrättens 
reglering och LAS, som tillkom år 1974 gjorde att anställningstryggheten ökades. 
Arbetsgivaren kunde inte längre fritt avskeda eller säga upp arbetstagare.26 År 1982 
ersattes anställningsskyddslagen av den nu gällande lag om anställningsskydd. Det blev 
då möjligt att avtala om provanställning samt korttidsanställning vid tillfällig 
arbetsanhopning utan stöd i kollektivavtal.27 
 
Syftet med LAS är att öka anställningstryggheten för de anställda.28 Detta ska uppnås 
genom att det finns en inskränkning i hur en arbetsgivare kan säga upp en arbetstagare 
och om arbetsgivaren bryter mot dessa regler leder det till hårda påföljder för denne. Det 
ska även vara långa uppsägningstider där arbetstagaren har rätt till bibehållen lön.29 
 
Anställningstryggheten för en arbetstagare ska öka desto längre arbetstagaren är kvar vid 
samma anställning. Lagen har även ett mycket brett användningsområde den är tillämplig 
på arbetstagare både inom den offentliga och privata sektorn, med några få undantag för 
personer i ledande ställning, familjemedlemmar och arbetstagare anställda i 
arbetsgivarens hushåll.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Adlercreutz, A., & Mulder, B.J., Svensk arbetsrätt, s. 22 
25 Göransson, G.H., Arbetsrätten, s. 55  
26 Bylund, B., & Viklund, L., Arbetsrätt i praktiken, s.16 
27 Göransson, G.H., Arbetsrätten, s. 55 
28 Prop. 1981/82:71, s.1   
29 Adlercreutz, A., & Mulder, B.J., Svensk arbetsrätt, s. 55f 
30 Lag om anställningsskydd 1§, SFS 2005:1193 
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3. Uppsägning på grund av personliga skäl 
Detta kapitel behandlar begreppet uppsägning på grund av personliga skäl, först kommer 
en presentation av den aktuella lagtexten. Vidare presenteras begreppet saklig grund och 
rekvisiten misskötsel, medvetenhet samt skada. Avslutningsvis redogörs för allmänna 
riktlinjer vid bedömningen, tvåmånadersregeln och arbetsgivarens lojalitetsplikt. 
 

3.1  LAS 7 § 
7§ 1 stycket: Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad.  

En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva  
att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig.   

 

3.2 Begreppet saklig grund 
Uttrycket saklig grund för uppsägning kommer från början från bestämmelserna om 
anställningsskydd i huvudavtalen, vilka upphävdes i samband med tillkomsten av LAS, 
innebörden är dock mycket strängare i LAS.31 Saklig grund föreligger i två situationer, 
den ena är där frågan hänför sig till arbetstagaren personligen och den andra är där 
arbetsbrist anges som grund för uppsägning.32  
 
I lagtexten har lagstiftaren endast bestämt att saklig grund för uppsägning inte föreligger 
om det skäligen kan krävas att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig, 
det vill säga omplacerar arbetstagaren.33 I lagen anges ingen tydligare definition av 
begreppet och lagstiftaren ansåg det inte som möjligt och inte heller lämpligt att försöka 
precisera detta.34  
 
Arbetsgivaren är tvungen att ange skälen för uppsägningen i samband med att besked om 
uppsägning lämnas. Vid ett domstolsförfarande kan inte arbetsgivaren åberopa någon 
annan grund för uppsägningen än den som getts i uppsägningsbeskedet, förutsatt att det 
inte handlar om händelser som inträffat efter uppsägningen.35 Det är viktigt att skälen är 
acceptabla, det vill säga att skälet har relevans för anställningsförhållandet. Någon tydlig 
definition av vad som är acceptabelt finns inte, däremot finns det definierat vissa skäl 
som inte är acceptabla för uppsägning.36  
 
Lagstiftaren har preciserat att övergång av verksamhet inte i sig utgör saklig grund för 
uppsägning. I förarbeten framgår det tydligt att uppsägning inte får ske på grund av att en 
arbetstagare inte vill vara med i en fackförening, inte heller angrepp på grundläggande 
medborgerliga rättigheter kan ses som saklig grund för uppsägning. Det som inte heller är 

                                                 
31
 Prop. 1981/82:71, s.64 

32 Op cit, s.64f 
33 Lag om anställningsskydd 7§, SFS 1994:1685,  AD 2005 nr 85 och AD 2009 nr 41 
34 Prop. 1981/82:71, s.65ff 
35 AD 1983 nr 89 och AD 2005 nr 17 
36 Källström, K., & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, s.133ff 
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acceptabla skäl för uppsägning är exempelvis kön, funktionshinder, civiltillstånd, 
familjeansvar eller havandeskap.37  
 
Sjukdom, skada eller ålder som gör att en arbetstagares arbetsförmåga blir nedsatt ses i 
regel inte som saklig grund för uppsägning förutsatt att arbetstagaren fortfarande kan 
utföra ett arbete som har betydelse för arbetsgivaren.38 De skäl som arbetsgivaren anger 
för en uppsägning ska vara relevanta och verkligen ha inträffat. Arbetsgivaren har 
bevisbördan och måste kunna visa att de påståenden som denne har är sanna.39 
 
Problematiken kring definitionen av begreppet har sin grund i att uppsägningsfallen är 
mycket varierande och förhållandena på arbetsplatserna är mycket skiftande. Det är 
viktigt att kunna ta hänsyn till de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall och detta 
talar emot att lagstiftaren på förhand skulle försöka ange hur fall av ett visst slag eller 
tillhörande en viss grupp skall bedömas. Lagstiftaren uttryckte att det fanns en risk med 
att rättsutvecklingen skulle komma att bindas på ett olyckligt sätt om lagtexten innehöll 
preciseringar på denna punkt.40 
 
I lagtexten finns ingen uttömmande beskrivning av alla tänkbara uppsägningsfall utan det 
är arbetsdomstolens uppgift att tolka varje fall och genom sina domar ge innehåll åt 
begreppet saklig grund och därigenom fylla en rättsbildande funktion.41 I förarbetena 
poängteras att det ligger nära till hands att söka ledning i den tidigare tillämpningen av 
kollektivavtalens motsvarande bestämmelse, men att detta inte är detsamma som att säga 
att innebörden av begreppet saklig grund bör förbli densamma som tidigare.42 
 
Innebörden av begreppet saklig grund är enligt lagstiftaren beroende av utvecklingen och 
av ändringar i rådande värderingar.43 Det finns dock vissa klarheter och det är att 
begreppet handlar om att en uppsägning på grund av personliga skäl måste vara 
motiverad, arbetstagaren måste genom sitt beteende ha visat att denne inte är lämplig för 
tjänsten ifråga eller att denne tydligt visar att den inte följer de ordningsföreskrifter som 
gäller på arbetsplatsen. För att tydliggöra begreppet saklig grund och hur det praktiskt 
tillämpas krävs det en genomgång av rekvisiten misskötsel, medvetenhet och skada. Alla 
dessa rekvisit måste vara uppfyllda för att det ska anses föreligga saklig grund för 
uppsägning.44 
 

3.2.1 Misskötsel 
Rekvisitet misskötsel handlar om att arbetstagaren på ett eller annat sätt skall ha misskött 
sig och brustit i sina skyldigheter i anställningsavtalet. Det krävs att misskötseln har skett 
flera gånger, det räcker inte med några enstaka fall av misskötsamhet för att det ska bli 
                                                 
37 Prop. 1981/82:71, s.66ff 
38 AD 2006 nr 57  
39 AD 2004 nr 85 
40 Prop. 1981/82:71, s.64f 
41 Åhnberg, L., LAS-handboken, s.184 
42 Prop. 1981/82:71, s.64 
43 Ibid 
44 Hartzell, L., & Iseskog, T., Anställningsavtalet, s.203ff 
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aktuellt med uppsägning.45 Har arbetstagaren under en längre tid skött sin anställning bra 
påverkar det bedömningen. Det är även viktigt att ta hänsyn till hur lång anställningstid 
arbetstagaren har. Det som anses som saklig grund för uppsägning för en person med kort 
anställningstid behöver inte ses som saklig grund för en person med lång anställningstid. 
Arbetsgivaren bör även ta hänsyn till arbetstagarens personliga och sociala förhållanden 
och se om det där finns någon förklaring till förseelserna samt försöka hjälpa 
arbetstagaren i en sådan situation.46  
 
Enligt Hartzell och Iseskog47 finns det åtminstone fem typer av skyldigheter som naturligt 
ingår i anställningsavtal och dessa måste arbetstagaren följa. Arbetstagaren har åtagit sig 
att utföra arbete. Detta innebär att arbetstagaren har en viss arbetsskyldighet, både ett 
kvantitativt och kvalitativt åtagande. Ett kvantitativt åtagande kan exempelvis vara att 
vara på arbetet mellan en viss tid, ett visst antal timmar och dagar per vecka. Ett 
kvalitativt åtagande handlar om att arbetstagaren ska utföra ett bra arbete som ger ett visst 
resultat.48  
 
Arbetstagaren har åtagit sig att följa de ordningsregler som gäller för verksamheten. 
Dessa regler ska anses som självklara för arbetstagaren och handlar om att denne ska 
passa tider, göra sjukanmälan när denne är sjuk och allmänt hålla en god ordning på 
arbetsplatsen. Det finns ordningsregler som dels är uttryckta klart och tydligt men även 
sådana som är underförstådda.49 
 
Arbetstagaren är skyldig att följa verksamhetens arbetsmiljöregler. Arbetsmiljöreglerna 
handlar om att arbetstagaren måste följa de säkerhetsföreskrifter som finns och använda 
den skyddsutrustning som är nödvändig för arbetet. Även de normer som omfattar den 
psykosociala arbetsmiljön hamnar under denna punkt.50 
 
Arbetstagaren ska samverka och samarbeta. Det är viktigt att arbetstagaren och 
arbetsgivaren är lojala mot varandra och samverkar för att nå de uppsatta målen. 
Arbetstagaren är även skyldig att samarbeta med sina arbetskamrater, chefer och annan 
personal som finns på arbetsplatsen men även med personer utanför arbetsplatsen såsom 
kunder och leverantörer.51 
 
Arbetstagaren ska vara lojal mot arbetsgivaren. Det är viktigt att arbetstagaren är lojal 
och inte har någon annan sysselsättning på sidan om arbetet som kan påverka 
arbetsgivaren negativt såsom en konkurrerande verksamhet eller någon förtroendeskadlig 
sysselsättning. Arbetstagaren är även skyldig att följa de sekretessregler som finns på 
arbetsplatsen. Det är dock viktigt att poängtera att arbetstagaren kan framföra konstruktiv 
kritik om denne vill försöka påverka olika beslut i verksamheten.52 

                                                 
45 Adlercreutz, A., & Mulder, B.J., Svensk arbetsrätt, s.163f 
46 Bylund, B., & Viklund, L., Arbetsrätt i praktiken, s.16 
47 Hartzell, L., & Iseskog, T., Anställningsavtalet, s.204f 
48 Ibid 
49 Ibid 
50 Ibid 
51 Ibid 
52 Ibid 
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Mycket av innehållet i dessa punkter kan arbetsgivare och arbetstagare själva avtala om, 
dock finns det vissa saker som inte går att avtala bort som exempelvis 
arbetsmiljöföreskrifter. För att kunna säga upp en arbetstagare krävs det att arbetsgivaren 
kan bevisa att denne brustit i anställningsavtalet. Det vill säga att det är arbetsgivarens 
sak att bevisa den påstådda misskötseln. Det kan särskilt poängteras att även om 
arbetsgivaren kan bevisa misskötsel är det inte säkert att saklig grund föreligger, det 
krävs även att de två andra rekvisiten, medvetenhet och skada, är uppfyllda.53 
 

3.2.2 Medvetenhet 
Arbetsgivaren kan inte säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl utan att ha 
försökt förändra dennes beteende genom tillrättavisningar eller tillsägelser.54 
Arbetsgivaren måste vara konsekvent i sitt agerande och såtillvida medvetandegöra alla 
arbetstagare om vad som inte är tillåtet i till exempel fråga om disciplinärt slarv. Det 
betyder att arbetsgivaren måste ställa samma krav på samtliga arbetstagare när det gäller 
misskötsamheter.55  
 
Det finns också ett krav på att en uppsägning på grund av personliga skäl inte får komma 
som en överraskning för arbetstagaren.56 Arbetsgivaren måste kunna bevisa att 
arbetstagaren varit medveten om att dennes beteende inte varit tillåtet och att om 
beteendet fortsätter leder det till uppsägning. Detta ska ingå som en naturlig del i 
arbetsgivarens arbetsledning. En arbetsgivare kan inte först passivt acceptera ett beteende 
för att sedan säga upp arbetstagaren på grund av samma beteende.57  
 
Det finns ett flertal rättsfall där saklig grund för uppsägning inte bedömts föreligga just 
på grund av att arbetsgivaren inte klargjort att beteendet inte var acceptabelt.58 Det är 
viktigt att arbetsgivaren medvetandegör arbetstagaren om de förseelser som arbetsgivaren 
inte accepterar för att försöka komma tillrätta med felen. Det kan många gånger vara 
lämpligt att lämna en skriftlig erinran för att det inte skall ske några missuppfattningar. 
Det vill säga att arbetsgivaren lämnar ett skriftligt dokument med ett förtydligande om att 
denne inte accepterar ett visst beteende.59 Arbetsgivaren får dock inte varna arbetstagaren 
på ett sådant sätt att varningen uppfattas som ett straff eller ett direkt hot.60  
 

3.2.3 Skada 
När en prövning ska göras om en förseelse har lett till att det ligger saklig grund för 
uppsägning ska en bedömning göras av om det skett någon ekonomisk skada, men också 
om det skadat arbetsmoralen eller förtroendet.61 Med anställningsavtalet följer vissa 
                                                 
53 Iseskog, T., Arbetsrätt för chefer, s.55f 
54 Prop. 1981/82:71, s.125 
55 Hartzell, L., & Iseskog, T., Anställningsavtalet, s.205f och AD 1981 nr 111 
56 Prop. 1981/82:71, s.125 
57 Hartzell, L., & Iseskog, T., Anställningsavtalet, s.206ff 
58 AD 1983 nr 159, AD 1990 nr 24, AD 1996 nr 10 och AD 1996 nr 82 
59 Iseskog, T., Arbetsrätt för chefer, s.55f  
60 AD 1980 nr 156 
61 Hartzell, L., & Iseskog, T., Anställningsavtalet, s. 210f  



Uppsägning på grund av personliga skäl 
 

10 

förpliktelser som arbetstagaren måste följa. En arbetstagare är tvungen att handla på ett 
sådant sätt att arbetsgivaren inte skadas utav dennes handlingar.62 Hur omfattande dessa 
förpliktelser är beror på vilken ställning arbetstagaren har, om denne innehar en 
förtroendeställning leder det naturligtvis till att denne får särskilda krav på sin 
skötsamhet.63  
 
Vid varje fall görs en bedömning om huruvida arbetsgivaren tagit skada av förseelsen och 
om det finns någon risk för framtida skador. Skadas arbetsgivarens förhållande till kunder 
och leverantörer samt andra i omgivningen föreligger ett väsentligt åsidosättande av 
åtagandena i anställningsavtalet och i några fall leder detta till att den anställde 
omedelbart får lämna sin anställning.64  
 
Arbetsgivaren måste kunna bevisa att arbetstagarens beteende har gjort att verksamheten 
lidit skada på något sätt.65 Det är viktigt att arbetsgivaren i varje fall av olämpliga 
förseelser gör en prognos om arbetstagarens lämplighet. Arbetsgivaren bör göra en 
bedömning utifrån varje händelse huruvida arbetstagaren kommer att sköta sig i 
framtiden.66  
 
Rekvisitet skada är främst till för att arbetsgivaren inte ska kunna säga upp en 
arbetstagare på grund av småsaker som det egentligen inte finns någon direkt anledning 
att säga upp någon för.67 Om arbetsgivaren gått igenom begreppen misskötsel och 
medvetenhet på ett ordentligt sätt föreligger det i de flesta fall tillräcklig skada för 
uppsägning.68 
 

3.3 Allmänna riktlinjer vid bedömningen 
Uppsägning på grund av personliga skäl handlar om att arbetstagaren brustit i utförandet 
av sin del av den i anställningsavtalet avtalade arbetsprestationen. Ur ett avtalsrättsligt 
perspektiv skulle detta betraktas som ett avtalsbrott och om det var ett betydande brott 
skulle det leda till att den ena parten omedelbart kunde frigöra sig från åtagandena i 
avtalet. Det kan dock inte tillämpas i verkligheten men det finns vissa likheter i ett 
anställningsavtal.69 
 
Då en prövning skall ske huruvida det föreligger saklig grund är det alltid en avvägning 
mellan arbetstagarens intresse att få behålla anställningen och arbetsgivarens intresse av 
att få ett avslut på anställningsförhållandet. Det finns vissa omständigheter som har 
påverkan vid bedömningen om saklig grund för uppsägning föreligger.70 
 

                                                 
62 Prop. 1981/82:71, s.66ff 
63 Åhnberg, L., LAS-handboken, s.185 
64 Iseskog, T., Uppsägning på grund av personliga skäl, s.65f 
65 Hartzell, L., & Iseskog, T., Anställningsavtalet, s.210f   
66 Bylund, B., & Viklund, L., Arbetsrätt i praktiken, s.163 
67 Iseskog, T., Att vara anställd, s.105 
68 Hartzell, L., & Iseskog, T., Anställningsavtalet, s.210 
69 Andersson, A., Edström, Ö., & Zanderin, L., Arbetsrätt, s.118 
70 Ibid 
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3.3.1 Arbetsplatsens storlek 
Arbetsplatsens storlek är en faktor som påverkar bedömningen. Om arbetsplatsen är liten 
kan förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ses som mer personligt. I små 
företag är det även svårare att göra en omplacering då möjligheterna till detta är mindre 
än i ett stort företag. Små företag har oftast mindre resurser än större företag och kan 
därför ha svårt att klara av vissa problem.71  
 

3.3.2 Arbetstagarens ställning 
Arbetstagarens ställning och anställningens skärskilda beskaffenhet kan också påverka 
bedömningen.72 Det kan särskilt poängteras att en person som har någon form av 
förtroendeanställning har högre krav på sig och kan därför bedömas hårdare. Särskild 
hänsyn tas till om arbetstagaren har ett nära samarbete med företagsledningen eller har 
någon facklig förtroendeställning och därigenom fått ett särskilt förtroende. Det är även 
viktigt att arbetstagaren inte missbrukar det förtroende som denne fått.73  
 

3.3.3 Arbetstagarens anställningstid 
Hur lång anställningstid arbetstagaren har påverkar också bedömningen. Om 
arbetstagaren har lång anställningstid utan någon misskötsel har denne bättre 
förutsättningar ur ett anställningsskyddsperspektiv. En arbetstagare med kort anställning 
har inte samma rätt att göra anspråk på anställningstrygghet som en med lång 
anställningstid.74  
 

3.3.4 Arbetstagarens framtidsprognos 
Den fjärde omständigheten som har påverkan på bedömningen huruvida saklig grund 
föreligger är framtidsprognosen.75 Det vill säga hur arbetstagaren kan förväntas sköta sig 
i framtiden, vilka slutsatser som kan dras om arbetstagarens fortsatta lämplighet. Om 
misskötseln kan befaras återupprepas eller om det är att betrakta som en 
engångsföreteelse.76 
 

3.4 Tvåmånadersregeln 
I lagtexten återfinns den så kallade tvåmånadersregeln77, den kan endast tillämpas när 
uppsägningen grundas på en eller flera klart avgränsade händelser. Tvåmånadersregeln 
innebär att arbetsgivaren inte får åberopa sådan omständighet som varit känd för 

                                                 
71 AD 1978 nr 139 och AD 1979 nr 67 
72 AD 2006 nr 73 
73 Andersson, A., Edström, Ö., & Zanderin, L., Arbetsrätt, s.118, AD 1998 nr 22 och AD 2006 nr 73  
74 Prop. 1981/82:71, s. 65, AD 1996 nr 102 och AD 2006 nr 69 
75 AD 2004 nr 9 och AD 2006 nr 121 
76 Prop. 1981/82:71, s.65 och AD 2003 nr 70 
77 Lag om anställningsskydd 7§, SFS 1994:1685 
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arbetsgivaren längre än två månader ifrån det att arbetstagaren underrättats om 
uppsägningen.78 
 
Om arbetstagaren gör sig skyldig till en ytterligare förseelse, kan arbetsgivaren åberopa 
förseelser som är äldre än två månader så länge det finns någon händelse som har infallit 
under tvåmånadersfristen.79 Det är dock viktigt att händelserna inte blir alltför gamla för 
då har arbetsdomstolen en tendens att inte beakta dem.80  
 
Det kan många gånger vara svårt att se från vilken tidpunkt tvåmånadersregeln gäller, det 
avgörande är när arbetsgivaren får reda på omständigheten och inte när den faktiskt 
inträffar. Det finns dock undantag till tvåmånadersregeln, om förseelsen är svår att 
överblicka som exempelvis vid brottslighet börjar inte tiden räknas förrän arbetstagaren 
erkänt eller att det på något annat sätt officiellt konstaterats att misskötseln har ägt rum 
exempelvis genom att en domstol dömt i frågan.81  
 
Vid varaktiga förhållanden som samarbetssvårigheter och svår alkoholism har regeln 
endast en begränsad betydelse. Det är tillräckligt att svårigheterna har bestått under de två 
månaderna för att de ska få åberopas av arbetsgivaren.82 
 

3.5 Arbetsgivarens lojalitetsplikt 
Innan en uppsägning vidtas skall den aktuella situationen först försöka lösas genom till 
exempel omplacering, arbetsgivaren ska noga utreda och försöka finna en lösning innan 
en uppsägning vidtas. Arbetsgivaren anses därför ha en lojalitetsplikt gentemot 
arbetstagaren när en uppsägningssituation aktualiseras.83 Det står klart angivet i lagtexten 
men även i förarbetena att arbetsgivaren ska överväga alla andra möjligheter innan en 
uppsägning genomförs.84 
 
Lojalitetsplikten handlar om att arbetsgivaren måste upplysa arbetstagaren om de brister 
och missförhållanden som finns, det är extra viktigt i fall som gäller misskötsel som är av 
mindre allvarlig karaktär. Arbetsgivaren bör föra en dialog med berörd 
arbetstagarorganisation eller arbetstagare, där får båda sidor chansen att ge sin syn på 
saken. Arbetsgivarens skyldigheter vid en uppsägningssituation varierar beroende på 
vilken uppsägningsgrund som föreligger. Vid grov misskötsamhet från arbetstagarens 
sida kan skyldigheterna komma att begränsas.85 

                                                 
78 Prop. 1993/94:67, s.2 och AD 1991 nr 83 
79 Bylund, B., & Viklund, L., Arbetsrätt i praktiken, s.162 
80 AD 1978 nr 92  
81 Bylund, B., & Viklund, L., Arbetsrätt i praktiken, s.162 
82 AD 2005 nr 107 
83 AD 1977 nr 151 och AD 1979 nr 150  
84 Lag om anställningsskydd 7§, SFS 1994:1685, Prop. 1981/82:71, s.125 
85 Källström, K., & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, s.136 
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3.5.1 Arbetsgivarens arbetsledningsskyldighet 
Arbetsgivarens agerande är en faktor som påverkar bedömningen vid prövningen om 
saklig grund föreligger. Det krävs att arbetsgivaren har en utförlig dokumentation av 
misskötsamheten, att den berörda arbetstagare som tidigare nämnts blivit tydligt 
informerad om de brister och försummelser som ligger denne till last. Arbetsgivaren ska 
som tidigare uttryckts både ha sagt till och varnat arbetstagaren, så att denne blivit 
medveten om misskötsamheten. Viktigast av allt är att arbetstagaren även blivit medveten 
om att arbetsgivaren inte accepterar den.86 Arbetstagaren måste få möjlighet att ändra sitt 
beteende till det bättre.87    
  

3.5.2 Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet 
Arbetsgivaren har rätten att leda och fördela arbetet. Arbetsgivaren kan ensidigt 
bestämma om arbetstagarens arbetsskyldighet, det vill säga när och var denne ska utföra 
sina arbetsuppgifter och vilka arbetsuppgifter denne ska utföra.88 Arbetsgivaren har rätten 
att bestämma över bland annat organisationens arbetsmetoder, arbetstider, 
produktionssätt, omplacering och vissa anställningsförmåner.89  
 
Det är av yttersta vikt att arbetsgivaren innan denne säger upp någon prövar om det finns 
någon möjlighet till omplacering av arbetstagaren.90 Arbetsgivarens omplaceringsrätt 
utgör ett moment i rätten att leda och fördela arbetet. Det föreligger ingen saklig grund 
för uppsägning om inte arbetsgivaren utrett möjligheterna till omplacering av den berörda 
arbetstagaren.91  
 
Arbetsdomstolen har slagit fast att arbetsgivaren ska göra en mycket noggrann utredning 
av omplaceringsmöjligheterna och om det är möjligt omplacera arbetstagaren.92 
Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet begränsas till vad som är skäligt, det vill säga att 
en omplacering ska föregås av vad som är skäligt.93 Arbetstagaren kan inte kräva att 
arbetsgivaren ger arbetstagaren ett arbete som denne saknar kvalifikationer för eller 
inrättar en ny tjänst.94  
 
Arbetsgivaren ska försöka omplacera arbetstagaren då denne inte kan rå för sin 
misskötsamhet och då det kan antagas att de problem som arbetstagaren orsakat kommer 
att försvinna vid en omplacering. Omplacering är främst aktuellt vid 
samarbetssvårigheter och när arbetstagaren inte klarar av sitt arbete. 95 Enligt Hartzell och 

                                                 
86 AD 1998 nr 107 och AD 2001 nr 14 
87 AD 2006 nr 121 och AD 2007 nr 33 
88 Källström, K., & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, s.212 
89 Rönnmar, M., Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet, s.46 
90 AD 2001 nr 60 
91 Iseskog, T., Uppsägning på grund av personliga skäl, s.191ff 
92 AD 1999 nr 10 och AD 2003 nr 14 
93 AD 1993 nr 80 och AD 1996 nr 144 
94 Iseskog, T., Uppsägning på grund av personliga skäl, s.191ff och AD 2006 nr 110 
95 Hartzell, L., & Iseskog, T., Anställningsavtalet, s. 211ff 



Uppsägning på grund av personliga skäl 
 

14 

Iseskog96 har inte arbetsgivaren någon omplaceringsskyldighet i fall där arbetstagaren är 
orsaken till misskötsamheten. 
 
Arbetsgivaren måste utreda om det finns några omplaceringsmöjligheter inom 
verksamheten, det kan vara både inom ramen för den bestående anställningen men det 
kan även vara i form av en annan anställning. Det är dock inte nödvändigt att denne 
omplacerar andra för att fullgöra omplaceringsskyldigheten, inte heller att arbetsgivaren 
inrättar någon ny befattning.97  

                                                 
96 Hartzell, L., & Iseskog, T., Anställningsavtalet, s. 211ff 
97 AD 2004 nr 40 
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4. Uppsägning vid sen ankomst 
I detta kapitel görs, främst genom att studera rättspraxis, en fördjupning i ämnet sen 
ankomst som saklig grund för uppsägning. Först ges en presentation av sen ankomst, 
därefter redogörs för faktorer som har betydelse vid bedömningen av om saklig grund 
föreligger. Slutligen redogörs för arbetsgivarens lojalitetsplikt. 
 

4.1 Begreppet sen ankomst 
Misskötsamhet kan exempelvis bestå av sena ankomster till arbetsplatsen. Sådan olovlig 
frånvaro kan ha en varierande karaktär och bero på många olika orsaker, det kan handla 
om allt från rent slarv till arbetsvägran. Reglerna om att arbetstagaren ska passa 
arbetstiderna kan finnas i kollektivavtal, särskilt uttryckta på en viss arbetsplats eller som 
dolda klausuler i anställningsavtalet98. 
 
Om det föreligger saklig grund ska som tidigare nämnts prövas utifrån om arbetstagaren 
trots det inträffade är lämplig för sin tjänst.99 Molin100 anser att det är viktigt att 
arbetsgivaren gör en tydlig dokumentation över de gånger arbetstagaren kommit för sent 
där det tydligt framgår när det skett och exakt hur många minuter eller timmar det rör sig 
om varje gång. Sen ankomst kan ske vid dagens början eller vid lunchen, det kan även 
handla om att den anställde gått hem för tidigt vid arbetsdagens slut.101 
 
Som tidigare uttryckts måste arbetsgivaren klargöra för arbetstagaren att denne inte 
accepterar att arbetstagaren inte passar tider. Det är då viktigt att klargöra för 
arbetstagaren när arbetstiden börjar och slutar och vilka övriga tider som ska följas.102 
Arbetsgivaren måste, som tidigare nämnts, vara konsekvent i sitt handlande vad gäller 
arbetstiderna, samma regler ska gälla för samtliga anställda på arbetsplatsen. Det kan inte 
tolereras i ett fall för att sedan inte accepteras i ett annat.103 Sen ankomst är oftast en 
uppsägningsgrund som åberopas med andra förseelser och har därför varit föremål i ett 
flertal domar. 
 

4.2 När utgör sen ankomst saklig grund?  
Domstolen tar hänsyn till olika faktorer vid bedömningen om saklig grund för 
uppsägning anses föreligga. När arbetsgivaren menar att sena ankomster skall utgöra 
saklig grund ska det förekomma ett stort antal förseelser för att saklig grund ska anses 
föreligga. Enstaka sena ankomster anses i regel inte utgöra saklig grund för uppsägning, 
förutsatt att det inte går att visa på att frånvaron orsakat allvarligare skada på 
verksamheten. Det finns några fall där det rör sig om enstaka förseelser men då krävs det 

                                                 
98 Iseskog, T., Uppsägning på grund av personliga skäl, s.65f 
99 Åhnberg, L., LAS-handboken, s.186f, AD 2003 nr 70 och AD 2004 nr 9 
100 Molin, A., Att avsluta en anställning, s.113 
101 Ibid 
102 Ibid 
103 AD 1997 nr 138 
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att arbetsgivaren lidit stor ekonomisk skada av förseningarna.104 Detta krävs även då de 
sena ankomsterna upprepats vid ett flertal tillfällen.105 Sena ankomster som varit orsakade 
av ursäktliga omständigheter och som inte orsakat någon skada för arbetsgivaren, borde 
inte ens om de upprepas ett flertal gånger utgöra saklig grund.106  
 
I AD 1981 nr 140 hade en livsmedelsarbetare kommit för sent i samband med lunchen 
och arbetspassets början mer än 249 gånger under en tvåårsperiod. Den största delen av 
förseningarna var mindre än sex minuter men i en fjärdedel av tillfällena var 
tidsöverdraget längre och kunde vara upp till fyra timmar. Arbetsgivaren hade varnat 
arbetstagaren både muntligt och skriftligt ett antal gånger utan någon förbättring. 
Arbetstagaren hade även omplacerats från skiftarbete till dagarbete utan resultat. 
Domstolen ansåg att det inte rådde något tvivel om att uppsägningen var sakligt grundad. 
Därmed ansågs 249 sena ankomster utgöra saklig grund för uppsägning och i och med 
detta är den övre gränsen för hur många gånger en arbetstagare kan vara sen passerad. 
 
Det behöver dock inte röra sig om mer än 200 förseningar för att saklig grund ska anses 
föreligga. I AD 1975 nr 4 räckte det med fyra förseelser för att arbetstagaren skulle bli 
uppsagd. En flygvärdinna hade kommit för sent fyra gånger till fyra olika flygningar. 
Arbetsdomstolen ansåg att saklig grund förelegat, då flygvärdinnan vållat stor ekonomisk 
skada för företaget. 
 

4.3 Faktorer av betydelse vid bedömningen 
Som tidigare framgått är det viktigt att väga in sådana förhållanden som att arbetstagaren 
har lång anställningstid, vilken befattning denne har, att denne inte har misskött sig 
tidigare och framtidsprognos eftersom dessa faktorer har betydelse vid sakliggrund 
bedömningen.107 
 

4.3.1 Arbetstagarens ställning 
Hänsyn tas till arbetstagarens arbetsuppgifter, en arbetstagare med utåtriktade 
arbetsuppgifter bedöms i regel hårdare eftersom denne i regel orsakar större skador för 
arbetsgivaren.108 Arbetsdomstolen tar hänsyn till om de sena ankomsterna påverkat 
arbetstagarens tjänsteutövning. Enligt Bylund och Viklund109 ses det allvarligare på 
misskötsamheten desto känsligare och viktigare tjänsteposition som arbetstagaren har. 
Det är viktigt att ta hänsyn till är om det uppstått någon skada för arbetsgivaren och hur 
stor den är.110 
 

                                                 
104 Andersson, A., Edström, Ö., & Zanderin, L., Arbetsrätt, s.124 
105 Molin, A., Att avsluta en anställning, s.113ff 
106 AD 1962 nr 22 och 1986 nr 124 
107 Prop. 1981/82:71, s.125 
108 Molin, A., Att avsluta en anställning, s.114 
109 Bylund, B., & Viklund, L., Arbetsrätt i praktiken, s.222 
110 Ibid 
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Även i praxis har de visat sig att arbetstagare med viktiga positioner har uppfyllt 
rekvisitet misskötsel, även om det inte handlat om något stort antal förseningar. I AD 
1976 nr 4 ansågs det att arbetstagaren kunde göra sig skyldig till misskötsel genom såväl 
antalet förseningar som genom sin position på företaget. Arbetstagaren arbetade som 
taxichaufför och hade kommit för sent till arbetet vid nio tillfällen. Då arbetstagaren hade 
en sådan position att dennes beteende med flertalet sena ankomster kunde äventyra 
medlemskapet i taxiägarföreningen gjorde det att domstolen bedömde att det förelåg 
saklig grund för uppsägning.  
 
Ett annat rättsfall111 där en arbetstagare har ansetts ha en känslig position är när denne 
varit anställd vid lokaltrafiken. Arbetstagaren har kommit för sent till arbetet i en stor 
utsträckning. Enligt arbetsdomstolen var det inte någon tvekan om att misskötsamheten 
var sådan att den kan utgöra saklig grund för uppsägning.112 
 
En anställd som under en jourtjänstgöring lämnar sin arbetsplats ses som en mycket 
allvarlig förseelse av domstolen. Arbetstagaren var anställd som föreståndare på ett 
inackorderingshem för alkoholskadade personer. Arbetsdomstolen ansåg att arbetstagaren 
gjorde sig skyldig till mycket allvarlig försummelse på grund av att arbetstagaren hade en 
ansvarsfull position. Domstolen ansåg därför att saklig grund för uppsägning och även för 
avskedande förelåg.113  
 
Det finns i varje anställningsförhållande anledning att se strängt på sådan misskötsamhet 
som upprepade sena ankomster till arbetsplatsen utgör.114 Lokaltrafiken, taxiverksamhet 
och vården är yrkesområden som enligt praxis är särskilt känsliga för sådana störningar 
som uppstår när arbetstagare kommer för sent till arbetet. Därför är det extra viktigt att 
arbetstagare vid sådana yrken passar tiderna.  
 

4.3.2 Arbetstagarens anställningstid 
Av praxis kan det utläsas att anställningstiden spelat en viss roll när arbetstagarna 
bedömts, en lång anställningstid gör att arbetstagaren bedöms lindrigare i vissa fall. Trots 
att arbetstagaren haft ett stort antal sena ankomster har arbetsdomstolen ansett att det inte 
förelegat saklig grund för uppsägning. 
 
I AD 1996 nr 102 har en arbetstagare blivit uppsagd bland annat på grund av att denne 
inte passat arbetstiderna. Arbetstagaren har vid ett tiotal tillfällen kommit för sent i 
samband med arbetsdagens början och i samband med lunchen. Arbetsgivaren har 
vidtagit åtgärder för att försöka komma till rätta med problemen men dessa har varit 
resultatlösa. Arbetsdomstolen ansåg inte att det fanns några tecken på att denne på något 
allvarligt sätt skulle ha åsidosatt sina arbetsuppgifter. Det har heller inte framkommit att 
dennes beteende har lett till någon särskild skada för verksamheten. Arbetsdomstolen har 
även tagit hänsyn till att arbetstagaren varit anställd i 21 år hos arbetsgivaren. 

                                                 
111 AD 1994 nr 129 
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113 AD 1980 nr 52 
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Arbetsdomstolen ansåg därför inte att misskötseln var så pass allvarlig att det fanns saklig 
grund för uppsägning. 
 
I ett annat rättsfall115, där en arbetstagare misskött arbetstiderna och kommit för sent 
flertalet gånger, blev arbetstagaren friad bland annat på grund av att denne hade lång 
anställningstid. Detta trots att arbetsgivaren flera gånger hade sagt till om att 
arbetstagaren måste bättra sig. Domstolen ansåg inte att det förelåg någon saklig grund 
för uppsägning, de tog hänsyn till att arbetstagaren arbetat hos företaget 15 år och att 
denne betraktats som kunnig.116  
 
AD 1982 nr 121 handlar om en arbetstagare som har sagts upp från sin anställning som 
tryckeribiträde på grund av personliga skäl. Arbetstagaren har bland annat vid 30 
tillfällen kommit för sent till arbetet. Arbetstagaren hade en lång anställningstid på 
företaget och hade varit anställd i 18 år. Arbetsdomstolen ansåg att de förhållanden som 
kan åberopas till stöd för uppsägningen inte har sådan tyngd att det väger upp det 
avsevärda intresse som arbetstagaren har av att få behålla sin anställning. De ansåg även 
att arbetstagarens beteende kunde förbättras i framtiden och tog hänsyn till dennes långa 
anställningstid. Arbetsdomstolen ansåg därför att de 30 sena ankomsterna inte utgjorde 
saklig grund för uppsägning.  
 
Praxis visar på att då en arbetstagare har längre anställningstid hos arbetsgivaren gör det 
att bedömningen kan blir mer fördelaktig för denne. Detta på grund av att arbetstagaren 
har arbetat flera år hos arbetsgivaren utan att missköta sig.  
 

4.3.3 Arbetstagarens framtidsprognos 
När arbetstagaren har upprepade sena ankomster gäller som utgångspunkt för 
bedömningen, att uppmärksamheten ska riktas in mer på de framtida möjligheterna till ett 
fungerande arbete och möjligheterna till en förbättring hos arbetstagaren än på förseelsen 
i sig.117 Misskötsamheten ska inte heller bero på allmänt slarv eller likgiltighet utan vara 
ett tecken på nonchalans för att saklig grund ska föreligga.118 Det måste ske en mycket 
noggrann bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. 119 
 
I AD 1996 nr 31 var det en anställd åt en kommun som bland annat kommit för sent ett 
flertal gånger och med anledning av detta blivit uppsagd på grund av personliga skäl. 
Arbetstagaren hade fortlöpande kommit och lämnat arbetet som det passat denne. 
Kommunen påtalade vikten av att denne håller sig till gällande arbetstider både muntligt 
och skriftligt, men utan resultat. Domstolen ansåg inte att arbetstagaren skulle kunna 
förbättra sitt beteende i framtiden på grund av att arbetstagaren har haft sen ankomst 
nästan varenda dag under flera års tid. Det är inte fråga om vanligt slarv med 

                                                 
115 I AD 1993 nr 150 
116 Ibid 
117 SOU 1973:7, s.179f. 
118 Andersson, A., Edström, Ö., & Zanderin, L., Arbetsrätt, s.124 
119 SOU 1993:32, s.346f 



Uppsägning vid sen ankomst 
 

19 

arbetstiderna utan en medveten fördröjning därför ansåg domstolen att uppsägningen 
varit sakligt grundad.  
 
En arbetstagare som haft 17 sena ankomster och även påträffats sovande en gång under 
arbetstid ansågs inte kunna förbättra sitt beteende i framtiden. Arbetstagaren hade fått 
både muntliga tillsägelser och skriftliga erinringar. Arbetsgivaren hade även omplacerat 
arbetstagaren utan att någon bättring hade skett.120 På grund av detta ansåg domstolen att 
arbetstagaren visat misskötsamhet i betydande grad och det framstår därför som mindre 
troligt att arbetstagaren skulle passa tiderna på ett acceptabelt sätt i framtiden. 
Arbetsdomstolen ansåg därför att uppsägningen var sakligt grundad. 
 

4.3.4 Arbetstagarens handlande 
Om arbetstagaren inte håller arbetstiderna och dessutom försöker vilseleda arbetsgivaren 
genom att fuska med arbetstiderna, ses det som en försvårande omständighet för 
arbetstagaren.121  
 
AD 2000 nr 64 handlar om en anställd på ett pappersbruk som vid tre tillfällen lämnade 
arbetsplatsen för tidigt, en gång med en och en halv timma och två gånger med tre 
timmar. De anställda redovisade själv sin arbetstid och arbetstagaren ändrade i 
lönesystemet för att få lön för dessa timmar. Domstolen ansåg inte att den olovliga 
frånvaron var skäl nog för uppsägning eftersom det rörde sig om en testkörning av 
maskinerna vid de tillfällen då arbetstagaren varit frånvarande. Däremot ansågs det 
faktum att arbetstagaren ändrat i lönesystemet vara ett allvarligt åsidosättande av det 
förtroende som företagets system för redovisning av löner byggde på, därför ansågs 
saklig grund för uppsägning föreligga.  
 

4.4 Arbetsgivarens lojalitetsplikt 
Arbetsgivaren bör göra arbetstagaren uppmärksam på sådan misskötsamhet som enligt 
arbetsgivarens uppfattning har betydelse för att anställningsförhållandet ska fungera. En 
uppsägning ska aldrig framstå som överraskande eller omotiverad.122 Det är viktigt att 
arbetsgivaren handlar handfast och konsekvent. En arbetsgivare kan förlora i domstol om 
handläggningen visar att det kan antas att denne själv inte sett speciellt allvarligt på 
förfarandet. Det handlar främst om två situationer som arbetsgivaren bör vara noggrann 
med. Den ena är att arbetsgivaren inte tillåter att en viss praxis utvecklats i företaget123, 
den andra är att agera konsekvent. Brister arbetsgivaren i detta kan arbetsgivaren få en 
fällande dom mot sig i arbetsdomstolen.124 Det krävs också att arbetsgivaren varnar 
arbetstagaren och om det är skäligt, ser vilka omplaceringsmöjligheter som finns.125 
 

                                                 
120 AD 1993 nr 130 
121 Molin, A., Att avsluta en anställning, s.113ff 
122 Prop. 1981/82:71, s.125 
123 AD 1997 nr 138 och AD 2006 nr 22 
124 AD 1999 nr 80 och AD 2004 nr 9 
125 Andersson, A., Edström, Ö., & Zanderin, L., Arbetsrätt, s.124 
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4.4.1 Arbetsgivarens skyldighet att medvetandegöra 
Det är viktigt att arbetsgivaren ser en uppsägning som den sista utvägen. Innan en 
uppsägning kan bli aktuell ska arbetsgivaren försöka ändra på arbetstagarens beteende 
genom att ge tydligare instruktioner.126 Det krävs att arbetsgivaren försökt lösa problemet 
på annat sätt än genom uppsägning, annars kan det leda till att domstolen inte godkänner 
uppsägningen om det kommer till rättslig prövning trots att det handlar om en grov 
misskötsamhet.127 
 
De närmare krav som ställs på klargöranden från arbetsgivarens sida är beroende av 
omständigheterna i varje enskilt fall, men som regel krävs att arbetstagaren åtminstone 
fått en tillsägelse eller liknande om att dennes anställning kan äventyras om beteendet 
fortsätter.128 Det har framkommit i flera rättsfall att misskötsamheten bedöms hårdare om 
den upprepats efter att arbetstagaren blivit tillsagd, varnad eller på något annat sätt 
uppmärksammad om att beteendet inte är acceptabelt. Även mindre allvarliga förseelser, 
såsom enstaka sena ankomster, kan utgöra tillräcklig grund för uppsägning om 
förseelserna upprepas efter det att arbetsgivaren klarlagt att beteendet inte tolereras.129  
 
30 sena ankomster och för tidig hemgång ett tiotal gånger under en ettårsperiod har i 
praxis inte ansetts utgöra saklig grund. Sammanlagt handlade förseningarna om mellan 
25 och 26 timmar. Arbetsdomstolen grundade främst sin bedömning på att arbetsgivaren 
inte vidtagit nödvändiga åtgärder. Arbetsgivaren hade aldrig varnat arbetstagaren om att 
det kunde bli aktuellt med uppsägning utan bara upplyst denne om vilka arbetstider som 
gällde. På grund av detta ansåg de inte att arbetsgivaren hade använt tillräckligt med kraft 
och tydlighet mot arbetstagarens frånvaro.130   
 
I AD 1987 nr 52 hade en städerska som varit anställd åt en kommun, misskött sina 
arbetstider. Domstolen ansåg även i detta fall att arbetsgivaren inte hade gjort tillräckligt 
för att komma tillrätta med problemet och ansåg därför inte att saklig grund för 
uppsägning förelåg. 
 
Ett rättsfall där arbetsgivaren anses ha gjort tillräckligt för att upplysa arbetstagaren om 
risken med dennes sena ankomster är AD 2000 nr 12. Det handlade om en truckförare 
som bland annat kommit för sent flera hundra gånger. Arbetstagaren förlorade sin 
anställning bland annat på grund av de sena ankomsterna. Domstolen ansåg att 
arbetstagaren borde ha varit väl medveten om att dennes misskötsel kunde leda till 
uppsägning, då arbetsgivaren påtalat detta flera gånger. Arbetsgivarens tillsägelser 
ignorerades av arbetstagaren och dennes beteende fortsatte trots att denne varit medveten 
om risken att förlora arbetet. Domstolen ansåg därför att förseelserna var så pass 
allvarliga att det fanns skäl för uppsägning. 
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127 Åhnberg, L., LAS-handboken, s.187 
128 AD 1986 nr 160 och AD 2002 nr 44 
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Det har fastslagits att arbetsgivaren måste uppmärksamma arbetstagaren om att dennes 
anställning kan vara i fara om denne inte ändrar sitt beteende. Arbetsgivaren bör påtala 
för den anställde, helst både muntligt och skriftligt, att denne måste passa tiderna bättre 
för att undvika en uppsägning.  
 

4.4.2 Arbetsgivarens skyldighet att agera konsekvent 
Den arbetsgivare som när det gäller olika förseningar väljer att inta en relativt passiv 
position och inte gör någonting åt att arbetstagare kommer för sent kan riskera att ett 
oacceptabelt beteende därigenom blir acceptabelt i organisationen. Ett sådant beteende 
kan det sedan vara svårt att få bort och komma tillrätta med.131 
 
AD 1995 nr 16 handlar om flera arbetstagare vid ett catering-företag, som misskött sina 
arbetstider vid fem tillfällen. Arbetstagarna hade gått hem för tidigt från arbetet och låtit 
arbetskamraterna stämpla ut för dem och därigenom hade de även erhållit lön för dessa 
timmar då de inte varit närvarande. Domstolen kom fram till att de ansvariga hade 
beviljat de anställda tillstånd att lämna sitt arbete i förtid. Det har inte framkommit något 
i målet som visar på att arbetsgivaren ingripit eller på annat sätt reagerat när anställda gått 
hem för tidigt. Arbetsdomstolen ansåg därför att arbetstagarna hade haft grund för att 
uppfatta det som att de fick gå hem i förtid när det inte fanns mer arbete att utföra eller 
med andra ord att de hade tillåtelse till detta. Arbetsdomstolen ansåg på grund av detta att 
det inte förelåg någon saklig grund för uppsägning. 
 
I rättsfallet AD 1981 nr 111 har 110 sena ankomster inte setts som saklig grund för 
uppsägning trots att arbetsgivaren flera gånger har haft samtal med arbetstagaren och 
uppmanat denne att bättra sig men utan resultat. Arbetsdomstolen ansåg att uppsägningen 
var ogiltig bland annat därför att det på arbetsplatsen var vanligt att arbetstagarna kom 
några minuter för sent. Det var flera anställda som hade kommit för sent utan att det skett 
någon åtgärd från arbetsgivaren. Domstolen tog även hänsyn till att arbetstagaren 
förbättrat sig på flera punkter.  
 
Rättsfallen visar att trots att arbetstagaren har över 100 sena ankomster så har det inte 
ansetts föreligga saklig grund på grund av att arbetsgivaren inte varit konsekvent med vad 
denne accepterar och inte accepterar. 
 

4.4.3 Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet 
Arbetsgivaren bör alltid överväga om en omplacering är en lösning på problemen. En 
sådan omplaceringsskyldighet förutsätter till en början att det är skäligt att kräva att 
omplacering ska komma ifråga. Någon omplacering kommer oftast inte ifråga vid 
allvarligare misskötsamhet eller när det handlar om en medveten misskötsel från 
arbetstagarens sida. Det som är viktigt att utvärdera är om arbetstagarens beteende låter 
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sig förändras genom en omplacering. En omplacering förutsätter vidare att det finns ett 
ledigt arbete att omplacera arbetstagaren till.132  
 
I AD 1999 nr 13 har en arbetstagare sagts upp från sin anställning som chaufför bland 
annat på grund av sena ankomster. Arbetsgivaren hade gett arbetstagaren skriftliga 
erinringar och påpekat att denne måste förbättra sin tidspassning och att det annars kunde 
leda till att dennes anställning kunde äventyras, men trots detta fortsatte misskötseln. 
Domstolen ansåg att uppsägningen var sakligt grundad på grund av att arbetsgivaren både 
sagt till och erinrat arbetstagaren. Det var inte heller skäligt att arbetsgivaren skulle ha 
undersökt möjligheterna till omplacering eftersom domstolen ansåg att arbetstagaren 
troligtvis inte skulle ha bättrat sig.  
 
Bristande respekt för olika regler på arbetsplatsen utgör enligt arbetsdomstolen 
misskötsamhet av sådant slag att det saknas skäl att tro att en omplacering skulle avhjälpa 
problemet. På grund av detta anser arbetsdomstolen ofta att det inte är skäligt att kräva att 
arbetsgivaren ska omplacera arbetstagaren.133 Om omplaceringsmöjligheter saknas, eller 
en omplacering med hänsyn till omständigheterna framstår som oskälig är nästa steg att 
säga upp arbetstagaren på grund av personliga skäl.134  
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5. Diskussion och slutsats 
Detta kapitel består av en diskussion av uppsägning på grund av sen ankomst inom 
ramen för uppsatsens syfte. För att underlätta för läsaren och göra detta mer 
överskådligt har diskussionen delats upp i underrubriker, tydligt kopplade till syftet. 
Vidare presenteras de slutsatser som dragits utifrån diskussionen och avslutningsvis 
presenteras förslag till fortsatt forskning.  
 

5.1 När sen ankomst utgör saklig grund 
Sen ankomst handlar om när arbetstagaren inte håller arbetstiderna under arbetsdagen. 
Vanligtvis står det inget skrivet i anställningsavtalet om att arbetstagaren ska passa tider 
utan det är något som ses som en dold klausul i anställningsavtalet. Att komma för sent är 
förmodligen något som alla gör någon gång och oftast har det då förklarliga orsaker. På 
grund av detta utgör inte några enstaka fall av sen ankomst någon saklig grund för 
uppsägning. Det finns dock fall där endast några få sena ankomster har lett till 
uppsägning då det gett uttryck för att den anställde saknar ansvarskännande.  
 
Det är alltid en avvägning mellan arbetsgivarens och arbetstagarens intresse när en 
bedömning görs huruvida uppsägningen med anledning av sena ankomster är giltig. 
Arbetsdomstolen har vid bedömningen, som oftast handlar om huruvida det föreligger 
saklig grund för uppsägning eller inte, uttalat att det handlar om att göra en prognos.  
 
Domstolen har valt att fokusera på vilka slutsatser som kan dras inför framtiden och inte 
på vad som har hänt. Detta gör att domstolen i varje enskilt fall försöker se på 
arbetstagarens fortsatta lämplighet och dennes möjligheter till att utföra ett bra arbete. 
Det finns flertalet faktorer som domstolen tar hänsyn till när de ska bedöma om saklig 
grund föreligger. 
 

5.2 Faktorer som påverkar bedömningen 
Det är svårt att göra några generaliseringar utifrån den praxis som finns när det gäller 
sena ankomster, men vissa punkter går att fastställa. Det finns fall där fyra sena 
ankomster krävts och det finns fall där det handlat om över 250 sena ankomster. Om en 
arbetstagare har färre än fyra sena ankomster torde det inte anses föreligga saklig grund 
och har arbetstagaren över 250 sena ankomster borde det anses föreligga saklig grund.  
 
Det bör poängteras att det även finns andra faktorer som kan påverka bedömningen. 
Arbetstagarens ställning och vilket yrke denne har är en faktor. Arbetsdomstolen 
bedömer de sena ankomsterna hårdare om arbetstagaren har någon form av arbete där 
denne har en ständig kontakt med människor och dessa påverkas av arbetstagarens sena 
ankomster. Arbetstagare som har ett arbete där de har relativt liten kontakt med andra 
människor har bättre förutsättningar för att lyckas i domstol. Det kan anses självklart att 
tidspassning och frånvaro är av olika vikt inom olika yrken.  
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Arbetsdomstolen fäster även stor vikt vid om skadan för arbetsgivaren varit stor och då 
framförallt den ekonomiska skadan. Vid dessa fall räcker det med endast några få sena 
ankomster för att saklig grund ska anses föreligga. Särskilt stor risk för ekonomisk skada 
finns inom sådana yrken där arbetstagaren har hand om stora grupper av människor, 
exempelvis inom resebranschen och framförallt inom flyget. Där kan det kosta mycket 
för arbetsgivaren om denne tvingas senarelägga ett flyg eller rent av ställa in avgången på 
grund av en sen ankomst.  
 
Anställningstiden är en faktor som påverkar hur arbetsdomstolen bedömer. Detta kan 
uttryckas på det sättet att anställningsskydd inte är någonting som gäller för en 
arbetstagare, utan någonting som denne tjänar ihop under tiden som den arbetar hos 
arbetsgivaren. Det som kan uttydas ur praxis är att 15 år är att betrakta som en lång 
anställningstid hos arbetsgivaren och att anställningsskyddet därmed är relativt stort.  
 
Det tas även hänsyn till om det funnits någon tidigare misskötsamhet hos arbetstagaren 
under anställningstiden. Om det rör sig om ett felaktigt agerande vid enstaka tillfällen, ser 
arbetsdomstolen detta som ursäktliga omständigheter. Arbetsdomstolen beaktar om det är 
ett konsekvent handlande som ständigt upprepas av arbetstagaren och om denne anses 
kunna förbättra sitt beteende i framtiden. 
 
Om arbetstagaren både missköter arbetstiden och fuskar så att denne får ut lön för den 
tiden den är frånvarande utgör det saklig grund för uppsägning. Endast tre gånger med 
sen ankomst har i dessa fall ansetts tillräckligt för att utgöra saklig grund för uppsägning. 
 
Den faktor som domstolen verkar lägga störst vikt vid är om tillsägelser eller skriftliga 
erinringar förekommit. När en arbetstagare inte uppträder på det sätt som arbetsgivaren 
med fog förväntar sig krävs det att arbetsgivaren försöker göra någonting åt detta. Det 
som är helt avgörande i dessa fall är att arbetstagaren måste få chans att förbättra sig och 
ändra på sitt beteende.  
 
En arbetstagare som handlar fel bör mötas av en fråga om hur arbetsgivaren på bästa sätt 
ska kunna bistå arbetstagaren för att denne ska kunna ändra sitt felaktiga beteende. Om 
beteendet återupprepas eller fortsätter, måste arbetsgivaren tydliggöra att arbetstagarens 
agerande inte är acceptabelt. Arbetsgivaren ska tidigt vidta åtgärder som klargör dels 
vilka regler arbetstagaren har att följa samt dels en upplysning om att fortsatta 
förseningar kan leda till att dennes anställning kan äventyras om denne inte bättrar sig.  
 
Arbetstagaren bör efter detta få möjlighet att försöka rätta till de brister som 
arbetsgivaren påtalat. Misskötsamheten ska anses som betydligt allvarligare om den 
upprepas efter en skriftlig erinran eller andra tillsägelser. Arbetsgivaren bör i detta 
sammanhang för att betona allvaret och för att försäkra sig om att arbetstagaren verkligen 
har uppfattat vad arbetsgivaren menar, använda sig av en skriftlig tillrättavisning eller 
erinran. Arbetsgivaren ska inte ge en skriftlig varning eftersom det kan uppfattas som en 
disciplinär åtgärd, avsikten ska istället vara att åstadkomma en förbättrad situation. 
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Arbetsdomstolen har inte angett hur många gånger en arbetsgivare bör tillrättavisa en 
arbetstagare innan det är möjligt att säga upp denne. Vissa förfaranden anses så allvarliga 
att arbetsgivaren inte behöver tillrättavisa någon enda gång. I andra fall krävs det att 
arbetsgivaren är mycket tydlig och följer de steg som omnämnts ovan. 
 
Ytterligare en faktor som är av betydelse är att arbetsgivaren inte handlar på sådant sätt 
att arbetstagaren kan få intryck av att den inträffade händelsen inte är allvarlig. 
Konsekvensen kan i sådant fall bli att arbetsdomstolen inte anser att det föreligger saklig 
grund för uppsägning. Allt som arbetsgivaren har accepterat kan göra att det i domstol ses 
som praxis på arbetsplatsen och därför dömer domstolen till fördel för arbetstagaren. 
 
Det som inte har framstått som någon stor påverkansfaktor vid bedömningen om 
huruvida saklig grund för uppsägning föreligger är omplacering. Det är ovanligt att 
domstolen kräver att arbetsgivaren ska göra en omplacering när det handlar om sen 
ankomst. Detta på grund av att det är något som arbetstagaren är orsaken till och därför 
anses inte omplacering som skäligt att utkräva av arbetsgivaren. Det är i de flesta 
situationer inte heller troligt att arbetstagaren skulle ändra sitt beteende om denne blev 
omplacerad eftersom de sena ankomsterna oftast inte beror på arbetsplatsen eller 
arbetsuppgifterna. 
 
Arbetsplatsens storlek visade sig inte heller ha någon avsevärd betydelse vid sena 
ankomster. Detta på grund av att det främst påverkar omplaceringsmöjligheterna och 
dessa var inte heller aktuella vid sen ankomst. Arbetsdomstolen kan dock fästa viss vikt 
vid att en stor arbetsgivare ofta har avsevärda resurser att avsätta för att ta hand om 
personalarbetet och att större krav därför bör ställas på hanteringen. Detta tyder på att en 
arbetstagare som är anställd hos ett större företag har ett starkare anställningsskydd än en 
som är anställd hos ett mindre.  
 

5.3 Slutsats 
Av avgöranden från arbetsdomstolen framgår att upprepade fall av för sen ankomst under 
vissa förhållanden kan utgöra saklig grund för uppsägning. Arbetsdomstolen lägger 
däremot inte stor vikt vid hur många gånger eller hur många minuter som det handlar om 
när arbetstagare kommit för sent. Det är viktigt att varje fall granskas utifrån sina 
enskildheter och att en bedömning görs efter omständigheterna där.  
 
En slutsats som kan dras är att en arbetstagare som inte passar tiderna och dessutom ser 
till att få lön för tiden kan räkna med att bli uppsagd på grund av personliga skäl, förutsatt 
att det inte är praxis på arbetsplatsen. Vidare har domstolen vid bedömningen av om det 
finns förutsättningar för uppsägning på grund av personliga förhållanden i flera fall fäst 
vikt vid arbetstagarens anställningstid hos arbetsgivaren. Det som framkommer i praxis är 
att 15 år anses som en lång anställningstid. Det tas även viss hänsyn till arbetstagarens 
framtidsprognos och hur denne kommer att sköta sig i framtiden.  
 
Domstolen tar även hänsyn till vilka arbetsuppgifter arbetstagaren har och om 
arbetstagarens beteende har påverkat andra människor. Det tas också hänsyn till om 
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arbetstagaren orsakat stor ekonomisk skada för arbetsgivaren. Mycket stora ekonomiska 
skador leder oftast till uppsägning. 
 
I rättsfallen finns flera olika exempel på att en arbetstagare med färre sena ankomster kan 
bli uppsagd medan en arbetstagare med fler kan få behålla anställningen. Av 
arbetsdomstolens bedömning dras slutsatsen att en arbetstagare kan komma för sent 
många gånger så länge arbetsgivaren inte påpekar detta och framför att denne inte 
accepterar detta. När arbetsgivaren inte säger någonting när arbetstagaren kommer för 
sent ses det som att denne accepterar detta och det kan därför inte vara någon giltig 
uppsägningsgrund. 
 
Trots att det har varit många förseningar har domstolen ändå inte ansett att uppsägningen 
varit sakligt grundad just på grund av arbetsgivarens agerande. Detta är den faktor som 
väger tyngst när arbetsdomstolen gör sin bedömning. 
 
Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att en arbetstagare aldrig kan vara säker på att 
det går att komma för sent ett visst antal gånger utan att riskera sin anställning. Det finns 
inget värde för exakt hur många sena ankomster som accepteras. Det finns dock visa 
riktlinjer som kan följas för att underlätta bedömningen. Förhoppningsvis kan denna 
uppsats bidra med lite klarhet kring problematiken med uppsägning på grund av sena 
ankomster och vilka faktorer som påverkar bedömningen av detta. 
 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Utifrån denna uppsats finns möjligheter att vidareutveckla detta uppsatsämne genom att 
undersöka toleransen av sena ankomster mellan olika företag, hur det skiljer sig mellan 
olika arbetsplatser. Detta skulle kunna genomföras med hjälp av intervjuer med olika 
arbetsgivare och se hur dessa ser på detta. Ett annat förslag är att undersöka hur det 
skiljer sig mellan den privata och offentliga sektorn och om det är mer accepterat inom 
det ena området.  
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