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1. Inledning                                                                    
Innan lagen om anställningsskydd (LAS)  trädde i kraft hade svenska arbetsgivare rätt 1

att ”fritt antaga och avskeda arbetstagare” vilket betyder att arbetsgivarens tidigare 

självständigt kunde säga upp arbetstagare utan att ange några bakomliggande skäl.  2

Anställningsskyddet var vid den tiden reglerat i många kollektivavtal men genom att 

LAS trädde i kraft omfattades hela arbetsmarknaden av lagstiftningen. LAS bygger på 

huvudprincipen att en anställning normalt ska gälla tillsvidare och att ett 

anställningsavtal endast kan sägas upp om det föreligger saklig grund. Saklig grund för 

uppsägning regleras i 7 § LAS. I paragrafen anges att det enbart finns två skäl som kan 

utgöra saklig grund för uppsägning, vilka är arbetsbrist eller personliga skäl.  

Tillämpningen av de två uppsägningsskälen är till viss del lika men i vissa avseenden 

har lagstiftaren gett dem helt skilda rättsverkningar. Arbetsbrist omfattar 

företagsekonomiska- och verksamhetsrelaterade beslut där arbetsgivaren genom sin 

arbetsledningsrätt beslutar att göra förändringar i verksamheten medan personliga skäl 

avser förhållanden som går att hänföra till arbetstagaren personligen.  Uppdelningen 3

mellan arbetsbrist och personliga skäl kan utifrån ordalydelsen uppfattas som lätt att 

särskilja. Rent faktiskt uppkommer det dock en hel del situationer där det är svårt att 

bedöma vilket som är det, faktiska, bakomliggande skälet till uppsägningen.  

I de fall då arbetstagaren anser sig blivit uppsagd på felaktig grund exempelvis att en 

arbetstagare blivit uppsagd på grund av arbetsbrist men själv upplever att dess egentliga 

orsak går att härleda till denne personligen uppkommer fenomenet som benämns 

fingerad arbetsbrist. En av anledningarna till att fenomenet fingerad arbetsbrist har 

uppkommit beror på att arbetsbrist i regel utgör saklig grund, till skillnad från 

personliga skäl. Detta beror på att en arbetsgivare, vid uppsägning på grund av 

personliga skäl, behöver vidta flera och upprepade åtaganden innan denne kan säga upp 

en arbetstagare på grund av personliga skäl. Det är alltså utifrån arbetsgivarens 

 Lag (1982:80) om anställningsskydd.1

 32 § i svenska arbetsgivareföreningens stadgar.2

 Malmberg & Källström, 2017 s. 139.3
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perspektiv många gånger svårare att säga upp en arbetstagare på grund av personliga 

skäl. Därtill kommer att arbetstagaren vid denna situation har ett större inflytande i 

processen eftersom denne med rätt information från arbetsgivaren har möjlighet att 

ändra på sitt beteende vilket, i sig, kan medföra att möjligheten till uppsägning på grund 

av personliga skäl bortfaller. Situationen vid uppsägning på grund av arbetsbrist ger 

arbetsgivaren ett större utrymme att agera i det att denne i detta fall har en självständig 

beslutanderätt så länge det går att styrka de verksamhetsrelaterade skälen. 

När Arbetsdomstolen (AD) utreder om fingerad arbetsbrist föreligger eller inte så sker 

prövningen i två steg. Inledningsvis har arbetstagaren att göra det sannolikt att orsaken 

till uppsägningen beror på andra omständigheter än arbetsbrist, dvs bevisbördan, om än 

en sänkt sådan, ligger på arbetstagaren.  Om arbetstagarparten lyckas visa sannolika 4

omständigheter, så går bevisbördan över på arbetsgivaren som har att styrka, dvs. denne 

har inte någon sänkt bevisbörda, att uppsägningen beror på verksamhetsskäl och inte på 

faktorer som går att hänföra till arbetstagaren personligen.  

Den rättsliga regleringen bygger således på två skilda uppsägningsskäl med olika 

rättsverkningar. Utifrån en arbetsgivares perspektiv, är det således lättare att driva en 

uppsägningsprocess i en arbetsbristsituation eftersom det ger arbetsgivaren en större 

beslutanderätt än vid situationen med uppsägning på grund av personliga skäl. Hade 

bedömningen av saklig grund sett likadan ut för båda uppsägningsgrunderna skulle 

troligtvis fenomenet fingerad arbetsbrist inte föreligga. 

Ett övergripande syfte med lagen om anställningsskydd är att skydda arbetstagarens 

anställning och undvika felaktiga uppsägningar. Därutöver präglas svensk arbetsrätt av 

en stark grundläggande princip om arbetsgivarens arbetsledningsrätt.  Det är därför av 5

intresse att undersöka huruvida LAS ger arbetstagaren ett tillräckligt skydd i de 

situationer där orsaken till uppsägningen är tvivelaktig eller splittrad eller om 

arbetstagarens skydd inte tillgodoses tillräckligt. Medger lagen att anställningsskyddet 

 Se ex. AD 1985 nr 79.4

 Prop. 1981/81:71 s. 65.5
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och arbetsledningsrätten fungerar tillsammans i praktiken, eller tillåter lagstiftaren att 

en arbetsgivare har möjlighet att så att säga komma förbi anställningsskyddet genom 

sin arbetsledningsrätt? 

1.1 Syfte och avgränsning 

Ämnet som behandlas i denna uppsats är arbetstagarpartens bevisbörda vid fingerad 

arbetsbrist. Arbetstagarpartens argumentation för att det föreligger fingerad arbetsbrist 

ska analyseras i syfte att jämföra hur argumenten har bemötts av motparten och därefter 

värderats av domstolen. Jag avser således att fastställa gällande rätt och analysera hur 

arbetstagarparten har argumenterat för att bevisa att det finns sannolika skäl för att 

arbetsbrist hos en arbetsgivare är fingerad. Min målsättning är att kartlägga när 

arbetstagarpartens bevisbörda har setts som tillräcklig, hur den har bemötts av 

arbetsgivarparten och hur domstolen har förhållit sig till om uppsägningen varit sakligt 

grundad eller inte.  

Arbetsgivarens perspektiv kommer inte att beröras mer än som en jämförelse med 

arbetstagarens bevisbörda. Därutöver avser jag att diskutera hur anställningsskyddet i 

LAS förhåller sig till arbetsledningsrätten och hur detta visar sig i Arbetsdomstolen 

(AD) s bedömning och uttalanden. Det frågeställningar som jag avser att besvara är: 

- Vad innebär sannolika skäl och vad krävs av arbetstagarens bevisning? 

- Vad får regleringen av  arbetstagarens bevisbörda för betydelse? 

Då det finns ett flertal rättsfall som behandlar frågan om fingerad arbetsbrist har jag 

valt att fokusera på AD s uttalanden och kommer därför inte att diskutera hur frågan har 

bedömts i lägre instanser. Därutöver har jag valt att enbart analysera de senare 

uttalandena för att med större säkerhet kunna fastställa hur AD behandlat frågan om 

fingerad arbetsbrist i nutid.  
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1.2 Metod                   

Inför redogörelse av gällande rätt har både en rättsdogmatisk och empirisk metod 

tillämpats. Rättsdogmatiken tillämpas för att tolka och systematisera den gällande 

rätten och därför har jag använt mig av flera rättskällor för att få en mer övergripande 

förståelse för rättsläget.  För att undersöka arbetstagarens argumentation vid prövning 6

av fingerad arbetsbrist har rättskällor som lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin 

studerats. Inledningsvis identifierade jag de rättskällor som jag ansåg var relevanta för 

att kunna fastställa gällande rätt och därigenom besvara mina frågeställningar. För att 

förstå fenomenet fingerad arbetsbrist är det viktigt att kartlägga begreppet saklig grund 

och skillnaden mellan arbetsbrist och personliga skäl. Därutöver har en del inläsning 

gjorts gällande arbetstagarens och arbetsgivarens bevisbörda vid fingerad arbetsbrist. 

Det material som har undersökts för promemorian är avgöranden där AD har behandlat 

frågan om fingerad arbetsbrist. Då det finns många rättsfall som berör fingerad 

arbetsbrist har jag valt att avgränsa mig till de senaste publicerade rättsfallen.  Valet av 

rättsfall utgår således ifrån avgörandedatum vilket innebär att jag började studera det 

senaste rättsfallet för därefter arbeta mig bakåt. För att välja ut relevanta rättsfall har jag 

använt mig av sökfunktionen i databaserna Zeteo och Karnov för att därefter 

kontrollera uppgifterna med Sören Ömans bok anställningsskyddspraxis från 2016.  

Totalt har tio rättsfall  studerats varv det tidigaste avgjordes år 2010 och det senaste 7

under år 2017. För att få en överblick för arbetstagarens argumentation i AD:s praxis 

har ett kodschema upprättats. I kodschemat har rättsfallen kategoriserats utifrån 

domstolens resonemang i domskälen. De koder som har använts för att kategorisera 

rättsfallen är: Har arbetstagaren visat på sannolika skäl?, Väljer AD att pröva 

arbetsbristen? Bedöms uppsägningen som sakligt grundad? Åberopas ett missgynnade 

skett utifrån DiskL /FLL? Finns ett tidssamband? Får arbetstagaren bifall för sin 

talan? 

 B. Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 2014, s. 31.6

 AD 2017 nr 58, AD 2017 nr 7, AD 2016 nr 21, AD 2015 nr 69, AD 2015 nr 65, AD 2015 nr 57, AD 7

2015 nr 12, AD 2012 nr 51, AD 2012 nr 47, AD 2012 nr 11.
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2. Arbetsledningsrätt 
En grundprincip inom svensk arbetsrätt är arbetsgivarens frihet att leda och fördela 

arbete, även kallat arbetsledningsrätten. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt bygger på 

den s.k. 29/29-principen , dvs. att arbetsgivaren har rätt att besluta om vilket arbete som  8

en arbetstagare är skyldig att utföra. Principen innebär också att arbetsgivaren har rätt 

att ensidigt fatta beslut som rör arbetstagarens arbetsuppgifter, prestation och 

arbetsskyldighet. Arbetsgivaren har således en ensam beslutanderätt för hur 

verksamheten ska bedrivas, hur många anställda som ska sysselsättas samt hur arbetet 

ska fördelas mellan arbetstagarna.  9

3. Saklig grund 

Regleringarna i LAS har medfört tydligare ramar för anställningsförhållandet där en av 

de viktigare förändringarna är kravet på saklig grund, dvs. det ställer krav på att 

arbetsgivaren ska kunna uppge skälen till en uppsägning eller ett avskedande.  Detta 10

till skillnad från arbetstagaren som när som helst under anställningstiden har 

möjligheten att säga upp sig själv och endast behöver ta hänsyn till den avtalade 

uppsägningstiden.  Detta innebär att en uppsägning utifrån lagstiftningen framförallt 11

ses som en ensidig handling från arbetsgivaren.  

Att en uppsägning från arbetsgivarens sida kräver saklig grund finns formulerat i 7§ 2 

st LAS. Kravet på att det måste föreligga saklig grund för uppsägning, innebär att det, 

motsatsvis, har skapats ett förbud mot att arbetsgivare kan vidta uppsägningar som inte 

är sakligt grundade. Om arbetsgivaren bryter mot detta förbud kan arbetstagaren 

åberopa både ogiltigförklaring och/eller ett allmänt och ekonomiskt skadestånd.  12

Förutom i LAS finns det även skyddslagstiftningar mot felaktiga uppsägningar 

 AD 1929 nr 29.8

 Malmberg & Källström, 2017 s. 1919

 Malmberg & Källström, 2017 s. 141.10

 11 § LAS.11

 Tvistelösning s. 186.12
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formulerat i andra speciallagstiftningar som förtroendemannalagen (FML), 

diskrimineringslagen (DiskrL) och föräldraledighetslagen (FLL). Dessa 

sidolagstiftingar har som syfte att ge ett förstärkt skydd för de grupper av arbetstagare 

som i sitt arbete löper större risk för att utsättas för ett missgynnande på arbetsplatsen 

än andra arbetstagare. 

Vad som är att betrakta som saklig grund är inte preciserat i lagtexten utan det är istället 

framförallt genom praxis som ramarna för vad som är att betrakta som saklig grund har 

fastslagits. Anledningen till att lagstiftaren har valt att inte ge begreppet någon tydligare 

benämning i lagtext beror på två huvudsakliga utgångspunkter. För det första finns det 

idag en stor bredd på arbetsmarknaden vilket gör det svårt att skapa ett tillräckligt 

omfattande och preciserat begrepp. Dessutom har lagstiftaren ansett att saklig grund ska 

vara knutet till de specifika omständigheterna i det aktuella fallet. Alltså, eftersom alla 

uppsägningssituationer ser olika ut ska domstolen ha möjlighet att göra en individuell 

och samlad bedömning utifrån värdering av omständigheterna i det specifika ärendet. 

Den andra utgångspunkten är att domstolarna ska ha friheten att döma utifrån de 

rådande samhällsförhållandena och det finns därigenom ett syfte att saklig grund som 

begrepp ska fylla en rättsbildande funktion.   13

Även om det saknas en konkret definition framgår det av 7 § LAS att det bara finns två 

situationer när saklig grund kan föreligga. Den första situationen beror på ekonomiska 

eller organisatoriska skäl vilket går under begreppet arbetsbrist och den andra 

situationen är knuten till skäl som går att hänföra till arbetstagaren personligen sk. 

personliga skäl.  

 Andersson, Edström m.fl., 2016 s. 103.13
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2.1 Arbetstagarens skydd vid uppsägning 

Att säga upp en arbetstagare ska ses som den sista utvägen och saklig grund kan aldrig 

föreligga så länge arbetsgivaren har möjlighet att bevara en anställning. Detta bygger 

på att arbetsgivaren har en lojalitetsplikt gentemot sina arbetstagare.  Enligt 7 § 2 st 14

LAS är en uppsägning inte sakligt grundad så länge arbetsgivaren kan bereda 

arbetstagaren annat arbete hos sig. Arbetsgivaren är således skyldig att oavsett om det 

rör sig om en uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl se över alla 

möjliga omplaceringsmöjligheter. Innan beslut om uppsägning fattas måste 

arbetsgivaren alltid genomföra en omplaceringsutredning för att se över alla möjliga 

omplaceringsåtgärder.  Omplaceringsskyldighet sträcker sig dock endast till redan 15

befintliga tjänster vilket betyder att arbetsgivaren inte behöver skapa någon ny 

befattning för att undvika uppsägning.  Det är inte heller möjligt att arbetsgivaren vid 16

en arbetsbristsituation vidtar uppsägningar för säkerhets skull eller i förebyggande 

syfte.  För att kunna omplaceras krävs att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer 17

för att kunna bli aktuell för den lediga tjänsten. Dock har arbetstagaren rätt till en 

kortare introduktion, motsvarade vad som krävs för att introducera en nyanställd.  18

Utöver arbetsgivarens omplaceringsskyldighet finns det ytterligare ett skydd för 

arbetstagaren nämligen en företrädesrätt till återanställning. Företrädesrätten innebär att 

en anställd som blivit uppsagd har förtur till nya utlysta tjänster inom företaget. I 

enlighet med 25§ LAS kan arbetstagaren endast åberopa sin företrädesrätt i samband 

med att arbetsgivaren står inför att nyanställa. Förutsättningarna för att arbetstagaren 

faktiskt har rätt till företrädesrätt är att hen har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist 

 Malmberg & Källström, 2017 s. 141.14

Andersson, Edström m.fl., 2016 s.108. 15

 Se prop. 1973:129, se även AD 1986 nr 158.16

Malmberg & Källström, 2017 s. 151.17

 Malmberg & Källström, 2017 s. 15518
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och har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Detta innebär att arbetstagare som sagts 

upp på grund av personliga skäl inte omfattas av företrädesrätten.  19

Vid arbetsbristuppsägningar är det vanligt att det är fler än en enskild arbetstagare som 

sägs upp. Lagen har i denna del reglerat turordningen mellan dessa arbetstagare genom 

att de arbetstagare som har en längre anställningstid hos arbetsgivaren skyddas genom 

att dessa går före arbetstagare med kortare anställningstid. Bestämmelserna om 

turordning vid arbetsbristuppsägningar finns reglerat i 22 § LAS och bygger således på 

en sk. senioritetsregler eller sist-in-först-ut-princip.  20

2.2 Arbetsbrist                   
Arbetsbrist i verksamheten kan uppstå som ett resultat av förändringar i en 

arbetsgivares verksamhet. Dessa förändringar kan vara såväl företagsekonomiska som 

verksamhetsrelaterade vilka kan medföra att beslut måste tas rörande verksamheten i 

för arbetstagaren en negativ riktning. Inte heller begreppet arbetsbrist finns definierat i 

lagtext och på motsvarande sätt som begreppet saklig grund så har innebörden av detta 

begrepp främst tydliggjorts genom AD:s praxis.  I AD 1993 nr 101 resonerade 21

domstolen om vad som är att betrakta som arbetsbrist vid uppsägning. AD angav som 

exempel nedskärning-, ändring av inriktning- eller en omorganisering av verksamheten. 

Enligt AD är begreppet uppsägning på grund av arbetsbrist alltså inte begränsat till 

situationer när det föreligger bristande lönsamhet eller brist på arbetsuppgifter hos 

arbetsgivaren.  Enligt praxis kan alltså arbetsbrist även uppkomma som en följd av att 22

arbetsgivaren väljer att göra förändringar i verksamheten av olika anledningar.  23

Domstolen har uttalat att alla uppsägningar som inte går att hänföra till personliga skäl 

kan betraktas som uppsägning på grund av arbetsbrist. Detta uttalande innebär att en 

Andersson, Edström mfl., 2016 s.110.19

 Malmberg & Källström, 2017 s. 152.20

 Malmberg & Källström, 2017 s.142-143, se även AD 1986 nr 60.21

 AD 1994 nr 140.22

 Andersson, Edström mfl., 2016 s.105.23
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arbetsgivare kan anföra nästintill vilka verksamhetsrelaterade skäl som helst till grund 

för arbetsbrist så länge dessa inte kan hänföras till arbetstagaren personligen.  24

Arbetsbrist är alltså en rättsteknisk term som bygger på att arbetsgivaren genom sin 

arbetsledningsrätt är den som är bäst lämpad att bedöma hur verksamheten är mest 

lönsam.  Det framgår vidare av förarbetena till LAS att det är upp till arbetsgivaren att 25

bedöma om arbetsbrist föreligger i verksamheten eller inte, och vilka åtgärder som bör 

vidtas med anledning därav.    26

Genom sin arbetsledningsrätt ska arbetsgivaren således kunna fatta beslut om hur denne 

vill driva sin verksamhet och därför ska domstolen i regel inte pröva ett 

verksamhetsbeslut är riktigt eller inte.  Idag är det exempelvis vanligt att arbetsgivare 27

väljer att anlita bemanningsföretag vilket innebär att arbetsuppgifter som tidigare har 

utförts av ordinarie arbetstagare istället börjar utföras av externa arbetstagare. Även 

denna typ av omfördelningsbeslut av arbetskraft har ansetts utgöra saklig grund 

eftersom detta beslut ligger inom arbetsgivarens rätt att själv planera sin verksamhet.   28

Sammanfattningsvis anses reell arbetsbrist föreligga när arbetsgivaren väljer att göra 

nedskärningar eller förändringar i verksamheten. Det finns en del situationer när 

domstolen har kommit fram till att arbetsgivarens beslut vid en arbetsbristuppsägning 

inte levt upp till kravet på saklig grund. Detta skedde bl.a. i AD 2006 nr 92 då 

domstolen ansåg att arbetsgivaren inte hade visat att det förelåg arbetsbrist på 

arbetsplatsen och detta beroende på att man vare sig hade vidtagit några organisatoriska 

eller ekonomiska nedskärningar. 

 Se ex AD 2015 nr 57.24

 AD 1994 nr 140.          25

 Prop. 1973:129 med förslag till lag om anställningsskydd, m.m., s. 123.26

 Andersson, Edström mfl., 2016 s. 104.27

 Lunning och Toijer, Anställningsskyddet – en lagkommentar, s.493f, se även AD 2003 nr 4.28
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2.3 Personliga skäl                               

En uppsägning på grund av personliga skäl anses föreligga när orsaken till 

uppsägningen beror på omständigheter som kan hänföras till arbetstagaren personligen. 

Vad som är att betrakta som saklig grund för att en uppsägning på grund av personliga 

skäl ska kunna ske framgår inte heller av lagtexten. Utgångspunkten är dock att alla 

skäl som har en betydelse för anställningsförhållandet kan utgöra saklig grund så länge 

de är acceptabla och reella.   29

Innan en uppsägning på grund av personliga skäl kan genomföras ställs det höga krav 

på arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska kunna visa dels att arbetstagaren inte har skött sina 

arbetsuppgifter eller att denna har skadat verksamheten och dels att detta har sin grund i 

arbetstagaren som person. Vid en bedömning i domstol läggs fokus främst på 

arbetstagarens lämplighet för att få fortsätta sin anställning samtidigt som domstolen 

tittar på omständigheterna i det specifika fallet. Inför en uppsägning på grund av 

personliga skäl förväntas arbetsgivaren även ta ställning till faktorer såsom 

anställningstid och eventuellt tidigare misskötsamheter. Handlar det om en arbetstagare 

med längre anställningstid förväntas arbetstagaren tolerera mer än när det gäller en 

nyanställd.  Om arbetstagarens missköter sig vid ett enskilt tillfälle anses det inte 30

utgöra saklig grund utan det är först vid återkommande misskötsamheter som en 

uppsägning kan bli aktuellt.  Vidare måste arbetsgivaren göra arbetstagaren medveten 31

om sitt beteende och vilka konsekvenser det kan innebära.  Det finns alltså ett krav på 32

att arbetsgivaren ska göra det tydligt för arbetstagaren att ett visst beteende inte är 

acceptabelt på arbetsplatsen och att det kan innebära att denne inte kan arbeta kvar. 

 Malmberg & Källström, 2017 s.143.29

 Andersson, Edström m.fl., 2016 s. 121.30

 Prop. 1973:129, s.124.31

 Prop. 1973:129, s.124.32
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Att arbetstagaren har begått brott eller annan misskötsamt utanför arbetet innebär inte 

per definition att saklig grund föreligger. Avgörande är om arbetstagarens agerande har 

skadat dennes förtroende hos arbetsgivaren och om detta i sin tur kan påverka 

verksamheten. Enligt AD 2008 nr 20 utgör fängelsestraff i regel saklig grund för 

uppsägning.  

En uppsägning på grund av en arbetstagares nedsatta arbetsförmåga, ålder eller 

sjukdom utgör i regel inte saklig grund. Anledningen till detta är att lagstiftaren vill 

minska risken för att en delad arbetsmarknad växer fram, där yngre arbetstagare 

prioriteras framför äldre eller sjuka arbetstagare. Detta är en av anledningarna till att 

turordningsregeln finns eftersom den skyddar äldre arbetstagare från att hamna i tidig 

arbetslöshet.  Saklig grund för uppsägning kan dock föreligga om arbetstagaren på 33

grund av sjukdom inte kan utföra arbete av betydelse hos arbetsgivaren. Som ett led i 

arbetsgivarens lojalitetsplikt måste arbetsgivaren först ha vidtagit alla möjliga 

omplacering- och rehabiliteringsåtgärder innan en arbetstagare kan sägas upp på grund 

av sin sjukdom. Arbetsgivaren ska alltså först ha visat på en målsättning av att kunna ha 

kvar arbetstagaren i verksamheten.  Om arbetstagarens tillstånd inte förväntas bli 34

bättre, dvs. att nedsättningen av arbetsförmågan är stadigvarande och inte förväntas bli 

bättre i framtiden, kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren på grund av personliga 

skäl.  35

Vid tvist om en uppsägning på grund av personliga skäl är riktig eller inte ställer 

domstolen förhållandevis stränga krav på arbetsgivarens bevisning. I exempelvis AD 

1987 nr 12 hade arbetsgivaren valt att säga upp en lokalvårdare eftersom denne hade 

kommit för sent till jobbet upprepade gånger. Uppsägningen ogiltigförklarades eftersom 

domstolen ansåg att det krävdes en starkare bevisning från arbetsgivaren för att visa på 

misskötsamhetens innebörd och omfattning.   36

 Prop. 1981/82:71, s.66.33

 Se ex AD 1978 nr 139. 34

Andersson, Edström m.fl., 2016 s. 119.35

 Gellner och Sydolf, 2005  s. 187. 36
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Det kan konstateras att saklig grund för uppsägning i detta fall förutsätter en lång rad 

åtgärder där arbetsgivaren, innan en eventuell uppsägning, ska kunna bevisa att denne 

har vidtagit alla möjliga åtgärder för att arbetstagarens anställning ska kvarstå. I likhet 

med uppsägning på grund av arbetsbrist ska uppsägning på grund av personliga skäl ses 

som det sista alternativet för en arbetsgivare. Det är fullt möjligt för en arbetsgivare att 

åberopa flera grunder av personlig natur vid en uppsägning förutsatt att denna beaktar 

de regler som framkommer av 7 § 4 st. LAS dvs. tvåmånadersregeln.  

2.3.1 Något om avsked                                      

I de fall där arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden hos arbetsgivaren kan ett 

avsked bli aktuellt.  Ett avsked innebär att anställningen avbryts omedelbart vilket får 37

konsekvensen att arbetstagaren skiljs från sin anställning utan någon uppsägningstid. 

Skälet bakom ett avsked kan överensstämma med skälen för en uppsägning på grund av 

personliga skäl och bedömningen utgår i stället ifrån hur grov handlingen i relation till 

hur mycket arbetstagarens agerande har skadat arbetsgivaren.  38

2.4 Rättsföljder                 

Eftersom de olika uppsägningsskälen har olika rättsverkningar har arbetsgivaren 

möjlighet att ta tillbaka en uppsägningsgrund för att i stället ange ett annat 

uppsägningsskäl. Anledningen till att detta är möjligt beror på att rättsverkningarna ser 

olika ut i det fall arbetstagaren vill ogiltigförklara uppsägningen.  I AD 2000 nr 35 sa 39

arbetsgivaren först upp arbetstagaren på grund av personliga skäl för att därefter ta 

tillbaka uppsägningen och istället åberopa arbetsbrist. Detta godkändes av domstolen 

och de valde därför att inte pröva frågan om huruvida arbetsbristen var fingerad eller 

inte eftersom arbetsgivaren hade visat på reell arbetsbrist. Av praxis har det däremot 

 LAS 18 §.37

 Malmberg & Källström, 2017 s.163.38

 Prop. 1973:129, s.120.39
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framkommit att arbetsgivaren inte får åberopa båda grunderna.  Arbetsgivaren måste 40

alltså slutligen ha bestämt sig för vilken grund uppsägningen baseras på innan den 

verkställs.  Om en uppsägning inte anses vara sakligt grundad kan den ogiltigförklaras 41

i enlighet med 34 § LAS. Detta betyder att om en arbetstagare anses ha blivit felaktigt 

uppsagd från sin anställning kan det innebära att arbetstagaren kan få tillbaka sin 

anställning.  42

2.5 Summering saklig grund              

Den centrala skillnaden mellan arbetsbrist och personliga skäl är motiven till 

uppsägningen. Motivet för uppsägning på grund av arbetsbrist baseras alltid på beslut 

som rör verksamheten, vilken arbetstagaren sällan har något inflytande i. Detta skiljer 

sig alltså från motivet vid uppsägning på grund av personliga skäl eftersom bakgrunden 

till beslutet i detta fall alltid utgår från den enskilda arbetstagarens förutsättningar eller 

beteende. De två uppsägningsgrunderna har olika rättsverkningar med påföljd att 

innebörden för saklig grund ser olika ut. Vid en uppsägning på grund av personliga skäl 

bedöms saklig grund beroende på omständigheterna. Det betyder att uppsägningen 

bedöms som antingen sakligt grundad eller inte sakligt grundad. Detta skiljer sig från 

rättsverkningen vid arbetsbrist då utgångspunkten alltid är att uppsägningen är sakligt 

grundad som en följd av att arbetsgivaren har rätt att självständigt besluta om hur 

verksamheten ska drivas.  Därutöver är bestämmelserna utformade så att personliga 43

skäl aldrig kan utgöra den verkliga grunden så länge det föreligger reell arbetsbrist.  44

 Lunning & Toijer, 2006, s. 324.40

 AD 1980 nr. 133 och AD 1994 nr. 122.41

Glavå,1999, s. 289.42

 Gellner och Sydolf, 2005 s. 188.43

 AD 1995 nr 149, AD 2000 nr 35, AD 2003 nr 29, AD 2004 nr 52, AD 2008 nr 46, AD 2008 nr 50, AD 44

2012 nr 11, AD 2012 nr 51.
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4. Fingerad arbetsbrist                         
Det framgår av regleringen i LAS och dess tillämpning att arbetstagare har ett starkare 

skydd vid uppsägning på grund av personliga skäl än vid arbetsbrist. Eftersom det krävs 

mer av arbetsgivaren vid personliga skäl kan det leda till att arbetsgivaren väljer att 

kringgå detta genom att istället åberopa arbetsbrist. Har arbetsgivaren åberopat 

arbetsbrist när det verkliga skälet för uppsägningen istället är att hänföra till 

arbetstagaren personligen har det uppstått fingerad arbetsbrist.   45

Fenomenet fingerad arbetsbrist omfattar de situationer när en arbetsgivare uppger 

arbetsbrist som en slags täckmantel för att bli av med en enskild arbetstagare. 

Arbetsgivaren uppger således felaktiga motiv för uppsägningen av arbetstagaren.  Om 46

en arbetsgivares uppsägningsskäl bygger på felaktiga grunder ska de enligt förarbetena 

inte godtas och då ska fallet istället prövas utifrån den verkligen grunden dvs. 

personliga skäl. Förarbetena ger dock ingen klar instruktion för hur frågan om fingerad 

arbetsbrist ska prövas vilket innebär att AD:s rättstillämpning framförallt bygger på 

tidigare praxis.   47

En av anledningarna till att det inom arbetsrätten talas om fingerad arbetsbrist beror på 

att grunderna för personliga skäl, till skillnad från arbetsbrist i regel inte utgör saklig 

grund för uppsägning, vilket utifrån arbetsgivarens perspektiv kan ses som en svårare 

process. Anledningen till att arbetsgivaren väljer att uppge ett felaktigt skäl kan bero på 

att arbetsgivaren har brustit i sin dialog med arbetstagaren. Därutöver kan det vara så 

att det inte heller har funnits tillräckliga skäl för att en uppsägning på grund av 

personliga skäl skulle vara aktuell. 

 Lunning och Toijer, 2006, s.490 f.45

 Glavå,1999 s.327.46

 Prop. 1973: 129 s. 123 och Prop. 1981/82:71 s.65.47
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I AD 1994 nr 140 diskuterade AD skillnaden mellan fingerad arbetsbrist och “vanlig” 

arbetsbrist. I rättsfallet uttryckte domstolen att bedömningen om vad som är arbetsbrist 

ska göras av arbetsgivaren eftersom det är denne som känner sin verksamhet bäst. Det 

är först när arbetsgivaren angett en felaktig grund dvs. att de angett arbetsbrist när de i 

själva verket hade andra skäl bakom uppsägningen som det talas om fingerad 

arbetsbrist. I rättsfallet framgick det även att i de fall när arbetsgivaren inte lyckas 

styrka reell arbetsbrist ska AD istället döma utifrån den verkliga grunden dvs. 

personliga skäl.   48

För att arbetsbrist ska bedömas som fingerad har AD uttalat att det bara kan finnas ett 

bakomliggande skäl dvs. ett skäl, relaterat till arbetstagaren personligen. För att 

arbetsbristen ska ses som fingerad behöver den alltså bedömas som overklig då den 

använts som ett medel för kringgå det andra uppsägningsskälet. Men, om det de facto 

föreligger reell arbetsbrist hos arbetsgivaren kan fallet aldrig dömas utifrån skäl som 

går att hänföra till arbetstagaren personligen.  Det betyder att personliga skäl aldrig 49

bedöms som den verkliga grunden så länge det kan konstateras att arbetsbrist 

föreligger. Det kan vidare tolkas som att verklig arbetsbrist står över personliga skäl i 

domstolens bedömning. Givetvis måste arbetsgivaren därutöver följa de regler som 

gäller för omplacering och turordning för att uppsägningen ska kunna godtas.  50

4.2 Uppsägningar med en delad motivbild 

Det finns en del situationer där domstolen har behövt ta ställning till flera skäl dvs. när 

det utöver arbetsbrist har framkommit ytterligare skäl som går att härleda till 

arbetstagaren personligen. I AD 1976 nr 26 sades en arbetstagare upp på grund av 

arbetsbrist. Arbetstagarsidan menade att uppsägningen var felaktig eftersom det hade 

funnits konflikter mellan den uppsagde och dennes chef och att den verkliga grunden 

således inte var arbetsbrist, utan personliga skäl. Domstolen uttalade att det är svårt att 

 Lunning och Toijer, 2006 s. 387.48

 AD 1995 nr 149, AD 2000 nr 35, AD 2003 nr 29, AD 2004 nr 52, AD 2008 nr 46, AD 2008 nr 50, AD 49

2012 nr 11, AD 2012 nr 51.

 7 § LAS.50
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avgöra om konflikter mellan den anställde och chefen funnits innan uppsägningen eller 

om det uppstått efteråt. Vidare kunde AD konstatera att det inte är ovanligt att det 

uppstår konflikt i samband vid en arbetsbristuppsägning och att det därmed är svårt att 

bedöma om det var konflikten som var skälet för att uppsägningen vidtogs. AD 

bedömde att arbetsgivaren hade bevisat att reell arbetsbrist förelåg och uppsägningen 

bedömdes därmed som sakligt grundad.  

AD 2000 nr 31 är också ett rättsfall där domstolen behövde ta ställning till huruvida  

fanns ett samband mellan de två uppsägningsgrunderna eller inte. Företaget hade sagt 

upp en platschef där arbetsbrist åberopats som grund. Syftet med uppsägningen var att 

minska kostnaderna i företaget eftersom det hade ställts inför en del förluster. 

Arbetsgivaren menade att platschefen genom sin inkompetens var bidragande till 

förlusterna. Arbetsgivaren kunde visa att det fanns ekonomiska problem och det därför 

fanns skäl till att säga upp platschefen. I rättsfallet framgår det tydligt att bakgrunden 

till uppsägningen går att hänföra till arbetstagaren personligen eftersom platschefen 

pekades ut som orsaken till den bristande lönsamheten. Däremot kunde arbetsgivaren 

ändock visa att det utifrån företagsekonomiska perspektivet var riktigt att säga upp 

platschefen. Domstolen ansåg att arbetsgivaren oavsett hade behövt säga upp 

platschefen på grund av det ekonomiska läget och bedömde uppsägningen som sakligt 

grundad. AD förtydligade dock vikten av att arbetsgivaren ska kunna styrka 

arbetsbristens riktighet. 

Ett liknade scenario framkom i AD 2004 nr 52 där en arbetstagare ansåg sig blivit 

uppsagd på felaktiga grunder. Arbetstagaren hade under en under lunch berättat om 

kommande bonusutbetalningar vilket arbetsgivaren gett arbetstagaren en varning för då 

det sågs som en överträdelse av företagets sekretessbestämmelser. Arbetsgivaren 

varande om att detta beteende skulle kunna leda till en uppsägning på grund av 

personliga skäl och valde därefter att förändra arbetstagarens arbetsuppgifter. Kort 

därpå genomfördes en verksamhetsförändring inom bolaget vilket resulterade i att 

arbetstagaren tillsammans med fyra andra kollegor sades upp på grund av arbetsbrist. 

AD bedömde att det förelåg arbetsbrist och att det var skälet för att arbetstagaren sagts 
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upp. Det saknades alltså betydelse av att det  fanns ytterligare skäl bakom anställningen 

som gick att hänföra till arbetstagaren personligen. Till arbetstagarens fördel uttalade 

AD att det fanns ett stark tidssamband mellan de två uppsägningarna. Att arbetsgivaren 

dessutom hade valt att ändra på arbetstagarens arbetsuppgifter talade för att det fanns 

andra skäl bakom uppsägningen. AD kunde därmed bekräfta att arbetstagaren hade 

lyckats visa på sannolika skäl men att det inte spelade någon roll eftersom 

arbetsgivaren hade lyckats styrka reell arbetsbrist.  

Av dessa tre rättsfall kan det konstateras att det inte alltid är lätt att skilja på vilken av 

de två uppsägningsgrunderna som varit avgörande för att arbetsgivaren väljer att 

avsluta anställningen. Det är alltså inte helt ovanligt att det finns en splittrad motivbild 

mellan de två uppsägningsskälen dvs. att uppsägningen går att hänföra till både 

arbetsbrist och personliga skäl.  Rättsfallen bekräftar också synsättet om att arbetsbrist 51

till viss del står över eventuella personliga skäl dvs. att om det föreligger reell 

arbetsbrist så spelar det ingen roll om det fall fler bakomliggande skäl. Gemensamt för 

de tre rättsfallen är att det eventuellt, om misskötsamheten upprepats, funnits skäl för 

att säga upp arbetstagaren på grund av personliga skäl. Att arbetsgivaren då istället 

väljer hänföra uppsägningen till en rådande arbetsbrist synes därmed inte helt oväntad. 

Eftersom det handlar om enskilda uppsägningar är frågan om dessa verkligen hade 

behövt vidtas och att arbetsgivaren, använder en ekonomisk förlust eller en 

omorganisation ”passa på” att avsluta arbetstagare som de inte vill ha kvar i 

verksamheten.  

 Ds 2002:56.51
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5. Bevisbörda vid fingerad arbetsbrist 

Det normala processkravet, dvs att vardera parten har att styrka de omständigheter som 

ligger till grund för deras respektive påstående har, i vissa områden inom arbetsrätten  

bedömts behöva sänkas. Alltså, i vissa fall har endera parten tilldelats en sänkt 

bevisbörda. Vid bedömning av fingerad arbetsbrist använder sig AD av en s.k. delad 

bevisbörda vars syfte är att ställa högre krav på arbetsgivarens bevisning. Syftet med 

denna bevisregel är dels att förhindra att arbetsgivaren vidtar felaktiga uppsägningar 

och dels att förstärka arbetstagarens skydd.  Som berörts i tidigare avsnitt utreder AD i 52

regel inte arbetsbrist eftersom verksamhetsbeslut ska gå i linje med 

arbetsledningsrätten.  För att domstolen ska bedöma frågan om fingerad arbetsbrist bör 53

det finnas skäl som visar på att ett verksamhetsbeslut kan ha fattas på felaktiga grunder.  

Vid en rättslig prövning av fingerad arbetsbrist inleds processen med att arbetstagaren 

ska kunna visa på sannolika skäl för att uppsägningens verkliga skäl går att hänföra till 

arbetstagaren personligen. Om arbetstagaren inte lyckas visa på sannolika skäl får 

arbetsgivaren rätt och uppsägningen bedöms då som sakligt grundad. Om arbetstagaren 

istället lyckas fullgöra sin bevisbörda, går bevisbördan över till arbetsgivaren som då 

har att styrka att arbetsbristen är verksamhetsrelaterad. Det betyder således att så länge 

arbetsgivaren har kunnat ge en trovärdig bild av skälen bakom arbetsbristen spelar det 

ingen roll om arbetstagaren innan har kunnat vissa på sannolika skäl eller inte. 

Anledningen till detta är att regleringen inte tar hänsyn till att det utöver arbetsbristen 

kan ha funnits personliga skäl.   54

 Gellner och Sydolf, 2005 s. 185.52

 Lunning & Toijer, 2006, s. 460.53

Gellner och Sydolf, 2005 s.190.54
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Om en arbetstagare åberopar fingerad arbetsbrist vid en enskild uppsägning istället för 

en kollektiv uppsägning finns det starkare skäl för AD att pröva fallet.  Därutöver har 55

domstolen även uttalat att det bör göras en noggrannare bedömning i det fall 

arbetstagaren befinner sig i en mer utsatt situation, exempelvis som för en arbetstagare 

som är facklig förtroendevald.  56

Om domstolen känner sig osäkra på arbetsgivarens bevisning kan de som ett sista steg 

välja att pröva arbetsbristen. Detta är något som domstolen generellt inte gör utan en 

prövning sker först när det föreligger starka sannolika skäl. Om arbetsgivaren inte kan 

ge en trovärdig bevisning för att arbetsbristen är verksamhetsrelaterad ska situationen 

prövas utifrån arbetstagarens bevisning.  Arbetsgivaren förväntas då kunna lägga fram 57

en ny bevisning utifrån regleringarna för personliga skäl. 

Beviskravet vid fingerad arbetsbrist uttrycktes för första gången i det sk. 

Kolmårdenfallet  från 1979. I rättsfallet uttalade AD att arbetstagarparten genom sin 58

egen bevisning ska ha möjligheten att påverka och öka kravet på arbetsgivarens 

bevisning. Detta betyder att beviskravets styrka bygga på att ju mer sannolikt 

arbetstagarparten kan visa att en uppsägning orsakats av omständigheter som går att 

hänföra till arbetstagaren personligen, desto större krav kommer att ställs på 

arbetsgivarens bevisning.  Det uttalades i Kolmårdenfallet att syftet med regleringen är 59

att bevissvårigheter inte ska hindra en arbetstagare från att angripa en uppsägning som 

använts som en täckmantel för andra omständigheter. Därutöver har det i förarbetena 

till LAS uttalats att det större ansvaret vid en uppsägningssituation ska ligga på 

arbetsgivaren och att det således är lämpligt att det ska ställas högre krav på dennes 

bevisbörda.  60

 Andersson, Edström mfl., 2016 s.105.55

 Prop. 1974:88 s. 159.56

 AD 1976 nr 111.57

 AD 1976 nr 26.58

 Gellner och Sydolf, 2005 s.189.59

 Gellner och Sydolf, 2005 s. 187.60
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5.2 När har arbetstagaren kunnat visa på sannolika skäl och fått bifall för 
sin talan?                       

Som berörts tidigare finns det få rättsfall där arbetstagaren har fått bifall till sin talan 

om fingerad arbetsbrist. Ett rättsfall som prövades kort efter att LAS trädde i kraft var 

AD 1976 nr 28. Fallet gällde ett biträde som arbetade på en revisionsbyrå och som 

sades upp på grund av arbetsbrist med anledning av att arbetsgivaren hade för avsikt att 

lägga ner sin verksamhet. Biträdet kunde under processen bevisa att arbetsgivaren var 

missnöjd med delar av arbetstagarens arbete med bokföringen. Därutöver kunde 

arbetstagaren visa på att arbetsgivaren, efter att uppsägningen verkställts, fortsatt att  

bedriva sin verksamhet på ett liknande sätt. AD kunde här konstatera att arbetsgivaren 

inte hade vidtagit några förändringar som låg i linje med anförd nedskärning. Genom 

att domstolen prövade fallet och arbetsbristen konstaterades även att de felaktigheter 

som funnits i arbetstagarens arbete inte var tillräckliga allvarliga för att hen inte skulle 

kunna arbeta kvar. Uppsägningen bedömdes således som inte sakligt grundad.  

Ett annat rättsfall där domstolen bedömt en arbetsbristuppsägning som fingerad var i 

AD 1991 nr 136. I det här målet hade arbetstagare haft en negativ inställning till att 

delta i utbildningstillfällen för ett nytt datasystem. Då arbetstagaren starkt motsatt sig 

till att delta i utbildningen valde arbetsgivaren att omplacera arbetstagaren. När 

arbetstagaren inte ville bli omplacerad sades hen upp på grund av arbetsbrist. 

Bakgrunden till detta vara att arbetsgivare ansåg att arbetstagaren saknade tillräckliga 

kvalifikationer eftersom hen valt att inte delta i utbildningen. I AD:s bedömning lade de 

stor vikt vid att uppsägningen inte var hänförbar till arbetsbrist eftersom de från början 

inte hade som syfte att göra förändringar i verksamheten. Domstolen bedömde således 

att den verkliga grunden bakom uppsägningen gick att hänföra till arbetstagaren 

personligen. Uppsägningen bedömdes därmed som inte sakligt grundad.  

I AD 1996 nr 7 blev en arbetstagare uppsagd på grund av arbetsbrist. I detta rättsfall 

hade arbetstagaren, efter att ha samtalat med sitt fackförbund, invänt mot att 

arbetsgivaren valde att ”skicka hem arbetstagare” när det under arbetspasset fanns lite 

att göra. Arbetsgivaren hade då svarat arbetstagaren med ”dra åt helvete” för att därefter 

säga upp arbetstagaren på grund av arbetsbrist. AD kunde här konstatera att 
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arbetsgivaren brustit i sin bevisning av uppsägningsskälet och att den verkliga grunden 

till uppsägningen gick att hänföra till att arbetstagaren tagit kontakt med sitt 

fackförbund. Uppsägningen bedömdes därmed som inte sakligt grundad.   

Gemensamt för dessa tre rättsfall är att det i samtliga fall kunde fastslås att det de facto 

inte förelåg någon arbetsbrist på arbetsplatserna. Och detta troligtvis beroende på att  

arbetsgivaren inte hade agerat på ett sätt som stämmer överens med hur en arbetsgivare 

agerar vid arbetsbrist. Det kan således konstateras att det behöver ske en förändring i 

verksamheten för att arbetsbristsuppsägningen ska godtas. Det ska dock poängteras att 

de är tre äldre rättsfall vilket kan innebär att situationerna skulle kunna ha bedömts 

annorlunda idag. 

5.4 Bevisbörda i annan lagstiftning                           

Vid sidan av LAS finns det en del sidolagstiftningar, vars syfte är att ge ett extra skydd 

till arbetstagare som löper en större risk för att missgynnas i arbetslivet. Dessa 

sidolagstiftningar är bl.a. diskrimineringslagen (DiskrL) och föräldraledighetslagen 

(FLL). Om de verkliga skälen bakom en arbetsbristuppsägning har ett samband med ett 

missgynnande utifrån någon av dessa lagstiftningar skulle det innebära att arbetstagaren 

har diskriminerats eller missgynnats. Om en arbetstagare har blivit uppsagd och 

uppsägningsskälet har ett samband med en diskrimineringsgrund kommer 

uppsägningen inte att bedömas som sakligt grundad. Anledningen till detta är att det 

enligt diskrimineringslagen räcker med att diskrimineringsgrunden är en av flera 

orsaker till arbetsgivarens handlande eller beslut för att frågan ska bedömas till 

arbetstagarens fördel.   61

Båda DiskrL och FLL omfattas av en bevislättnadsregel vilket innebär att om en person 

upplever sig diskriminerad är det motparten som har bevisbörda för att dennes beslut 

eller agerande inte har ett samband med diskrimineringsgrunden eller en ev. 

föräldraledighet.  Det förstärkta skyddet i lagstiftningarna blir tydligt genom den att 62

 Öman, 2016 s. 140.61

 prop, 2007/08:95 s. 443 och prop. 2005/06/185, sid 76. 62
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kärande har tilldelats en bevislättnad. Detta innebär att en arbetstagare, i sin bevisning 

för fingerad arbetsbrist kan åberopa att arbetsgivaren brutit mot både LAS och DiskrL/

FLL. Detta sker alltså när arbetstagaren kan bevisa att det finns ett samband mellan 

uppsägningen och en diskrimineringsgrund/föräldraledighet. 

6. Rättspraxis mellan 2010 till 2017 
I detta avsnitt kommer AD:s domar mellan 2010-17 att behandlas. De tio rättsfallen 

som valts ut har analyserats med utgångspunkt i den bevisning arbetstagaren redovisat i 

syfte att visa att den av arbetsgivaren uppgivna arbetsbristen är att betrakta som 

fingerad. Gemensamt för merparten av rättsfallen är att parterna, utöver frågan om 

fingerad arbetsbrist, även har åberopat fler frågor. Detta innebär att domstolen, 

beroende på omständigheterna har lagt olika mycket vikt vid huruvida det har funnits 

verklig arbetsbrist eller inte. Av det tio aktuella avgörandena har det i åtta fall dömts till 

arbetsgivarens fördel, och i resterande två där arbetstagaren fått bifall för sin talan. I 

syfte att tydliggöra frågeställningarna har rättsfallen kategoriserats efter avgörandenas 

utfall.  

6.1 Avgöranden till arbetsgivarpartens fördel 

AD 2017 nr 58 handlade om en arbetstagare som var anställd på ett asylboende. 

Arbetstagaren hade precis tillträtt en tillsvidareanställning men blev kort därefter 

uppsagd på grund av arbetsbrist. Skälet till uppsägningen uppgavs vara att 

arbetsgivaren valt att ersätta arbetstagarens arbetsuppgifter med personal från ett 

bemanningsföretag. Vid detta tillfälle hade ägaren precis tagit över asylboendet som 

tidigare hade ägts av arbetstagarens förälder.  

I sin bevisning kunde arbetstagaren styrka att det fanns ett tidssamband mellan  

uppsägningen och den nya ägarens övertag av verksamheten. Arbetstagaren ansåg 

därför att uppsägningen gick att hänföra till hen personligen eftersom, enligt hen, 

anledning var att arbetstagaren var släkt med den tidigare ägaren. Domstolen 

konstaterade att arbetstagaren uppfyllt kravet för sannolika skäl men dömde till 

arbetsgivarens fördel. I domslutet bekräftade domstolen sina tidigare uttalanden om att 
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arbetsgivare har rätt att fatta verksamhetsrelaterade beslut, vilket även omfattar beslut 

om att överlåta arbetsuppgifter till bemanningsföretag.  63

AD 2016 nr 21 gällde en arbetstagare som åberopade att hen blivit uppsagd på felaktiga 

grunder. I sin bevisning kunde arbetstagaren redogöra för att det fanns ett tidssamband 

mellan uppsägningen och att den f.d. chefen, tillika arbetstagarens vän blivit avskedad. 

Därutöver kunde arbetstagaren visa att arbetsgivaren, redan före den faktiska 

uppsägningen, hade stängt av arbetstagarens tillgång till viktiga kanaler som mail och 

intranät. Genom den bevisning som arbetstagarens åberopat ansåg domstolen att 

arbetstagaren, på sannolika skäl, hade kunnat visa att uppsägningen var fingerad. Trots 

detta och den omfattningen bevisningen, förlorade arbetstagaren målet eftersom AD 

ansåg att arbetsgivaren, trots detta, kunnat styrka att det rent faktiskt förelåg arbetsbrist 

såväl före som efter uppsägningen. Domstolen bedömde således situationen som att 

arbetsgivaren oaktat personliga motsättningar eller inte hade behövt vidta 

uppsägningen. 

I AD 2015 nr 69 gällde frågeställningen huruvida arbetsgivaren haft saklig grund för att 

säga upp en arbetstagare eller inte. Arbetstagaren som arbetade på företagets 

ekonomiavdelning åberopade att arbetsbristen var fingerad. I sin bevisning uttalade 

arbetstagaren att det hade uppstått diskussioner gällande kompensation för arbete utfört 

under arbetstagarens semester och för att reda ut detta hade arbetstagaren tagit kontakt 

med sitt fackförbund. Arbetstagaren kunde bevisa att hon därefter upplevt ett kyligare 

bemötande från arbetsgivaren, att hen inte längre kallades till bl.a. 

ledningsgruppsmöten samt att hen slutligen blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. 

Domstolen bedömde att arbetstagaren hade kunnat visa på sannolika skäl för att det 

förelåg personliga skäl men att arbetsgivaren i sin tur hade kunnat bevisa att det förelåg 

reell arbetsbrist på grund av en bristande lönsamhet. Rätt att säga upp arbetstagaren 

förelåg således. 

 Lunning och Toijer, 2005 s.493, se även AD 2003 nr 4.63
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AD 2015 nr 65 handlade om en arbetstagare som var anställd i Sverige men avsåg att 

börja arbeta på distans från Turkiet. Att arbetstagaren ägde rätt att arbeta på distans var 

en överenskommelse mellan hen och arbetsgivaren. I sin bevisning kunde arbetstagaren 

visa på att hen kort efter flytten, blev uppsagd på grund av arbetsbrist. I målet 

åberopade arbetstagaren att arbetsbristen var fingerad samt att hen inte hade blivit 

erbjuden en omplacering till en utlyst tjänst men på en lägre sysselsättningsgrad. 

Domstolen konstaterade att arbetstagaren hade levt upp till kravet för sannolika skäl. 

Däremot bedömde de att arbetsgivaren kunde bevisa reell arbetsbrist vilket innebär att 

uppsägningen ansågs vara sakligt grundad. Anledningen till detta var att arbetsgivaren 

kunde visa på att företaget året innan hade anställt en ny VD som gjort en del 

förändringar i verksamheten. Syftet var att nå en bättre lönsamhet genom att skapa en 

mer säljande organisation där alla arbetstagare skulle arbeta med försäljning. 

Arbetstagarens tjänst drogs in för att minska kostnader och hen inte blev erbjuden den 

utlysta tjänsten eftersom hen saknade tillräckliga kvalifikationer för att arbeta med 

försäljning.  

AD 2015 nr 57 handlade om en arbetstagare som arbetade i en internationell 

organisation med bas i Sverige. En tid innan arbetstagaren sades upp på grund av 

arbetsbrist hade arbetsgivaren påpekat att de ansåg att arbetstagaren hade presterat 

sämre på arbetet. Under samtalet berättade arbetstagaren för sin chef att hen hade 

dyslexi vilket kunde ha påverkat arbetsprestationen. Kort därefter sades arbetstagaren 

upp på grund av arbetsbrist. I sin bevisning åberopade arbetstagaren att arbetsbristen 

var fingerad och att det fanns en samband mellan uppsägningen och hens 

funktionsnedsättning. I domen uttalade AD att arbetsgivaren hade kunnat styrka 

arbetsbrist och att företaget därmed hade behövt säga upp arbetstagarens tjänst oavsett. 

Domstolen kom således fram till att arbetsgivaren hade bevisat att uppsägningen 

saknade samband med arbetstagaren funktionsnedsättning. 
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I AD 2012 nr 51 var det en arbetstagare som åberopade att hen blivit uppsagd på 

grunder som hade samband med hens funktionsnedsättning, vilken uppkommit av en 

belastningsskada. Innan arbetstagaren sades upp hade hen en anpassad tjänst där hen 

skulle arbeta halvtid samt att merparten av arbetet skulle utföras i kassan för att undvika 

tyngre lyft. Bakgrunden till att arbetstagaren sades upp var att arbetsgivaren nyligen 

hade infört en arbetsrotation där alla arbetstagare förväntades kunna rotera mellan alla 

arbetsuppgifter under ett arbetspass. Eftersom arbetstagaren inte kunde utföra alla 

arbetsuppgifter sades hen upp på grund av arbetsbrist. Arbetstagarsidan åberopade att 

uppsägningen inte var sakligt grundad samt att arbetsgivaren inte hade fullgjort sin 

rehabiliterings- och omplaceringsskydlighet. Domstolen kom fram till att arbetstagaren 

hade kunnat visa på sannolika skäl men att arbetsgivaren ändå gick ut som vinnande 

part eftersom det förelåg reell arbetsbrist. Därutöver hade arbetsgivaren kunnat styrka 

att de vidtagit tillräckliga rehabiliteringsåtgärder.  

AD 2012 nr 11 handlade om en ombudsman som på grund av en 

verksamhetsförändring blev uppsagd från sin heltidstjänst. Som en följd av 

verksamhetsförändringen blev arbetstagaren erbjuden omplacering till en liknande 

tjänst, dock endast motsvarande 50%. Arbetstagaren tackade nej till 

omplaceringserbjudanden eftersom det skulle innebära att hens lön, på grund av den 

minskade sysselsättningsgraden skulle halveras. Arbetstagaren sades då upp på grund 

av arbetsbrist. I bevisningen åberopades att arbetsgivaren ett år tidigare hade 

konfronterat arbetstagaren eftersom de ansåg att hen agerat på ett felaktigt sätt under ett 

förhandlingsuppdrag. I samband med detta fråntogs arbetstagaren sina mer utåtriktade 

arbetsuppgifterna för att enbart arbeta med administrativa arbetsuppgifter. AD uttalade 

att arbetsgivaren hade visat på verklig arbetsbrist eftersom uppsägningen var ett led av 

en större verksamhetsförändring på nationell nivå. De bedömde således att 

arbetstagaren inte hade kunnat visa på sannolika skäl för att arbetsbristen var fingerad. 

Uppsägningen bedömdes som sakligt grundad eftersom arbetstagaren dessutom hade 

tackat nej till ett skäligt omplaceringerbjudande. 
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AD 2010 nr 47 gällde en arbetstagare som arbetade som ekonomichef. En kort tid innan 

arbetstagaren sades upp på grund av arbetsbrist hade arbetsgivaren övervägt  att 

avskeda arbetstagaren som en följd av att de upplevt att arbetstagaren i ond tro mottagit 

felaktiga bonusutbetalningar. Avskedandet verkställdes aldrig men arbetstagaren 

åberopade i sin bevisning att det fanns ett nära tidssamband mellan arbetsgivarens 

övervägande om avsked och uppsägningen. Trots att arbetstagaren kunde visa på 

sannolika skäl hade arbetsgivaren, enligt domstolens bedömning kunnat stryka reell 

arbetsbrist. Domstolen bedömde att arbetsgivaren oavsett de personliga 

omständigheterna hade behövt säga upp arbetstagaren på grund av arbetsbrist.  

6.2 Avgöranden till arbetstagarpartens fördel 

AD 2017 nr 7 handlar om en butiksanställd som kort efter att han lämnat in sin ansökan 

om föräldraledighet sades upp på grund av arbetsbrist. I målet kunde arbetstagaren, 

utöver det angivna tidssambandet, redogöra för konversationer där arbetsgivaren hade 

uttalat ”jag trodde att det var din fru som skulle föda barn”, och” jag har aldrig varit 

med om någon som vabbar så mycket som du gör”. Arbetsgivaren ska även ha uttalat 

att ingen på företaget skulle kunna ta ut semester på grund av arbetstagarens planerade 

föräldraledighet. Efter att arbetstagaren anlitat en advokat drogs uppsägningen tillbaka. 

Domstolen fann att arbetsgivaren inte kunde styrka att det förelåg reell arbetsbrist inom 

företaget och uppsägningen bedömdes därmed inte vara sakligt grundad. Därutöver 

ansågs arbetsgivaren inte heller lyckas stryka att uppsägningen helt saknade samband 

med arbetstagarens planerade föräldraledighet och arbetstagarens ansågs således ha 

missgynnats utifrån föräldraledighetslagen.  

AD 2015 nr 12 gällde en frisör som kort efter att hon meddelat sin arbetsgivare att hon 

var gravid blev uppsagd på grund av arbetsbrist. Arbetstagaren kunde leda i bevis att 

hon innan sin graviditet hade varit mycket omtyckt av arbetsgivaren. I sin bevisning 

lade arbetstagaren även fram att arbetsgivaren till och med hade erbjudit henne ett 

delägarskap i företaget. Kort efter att arbetstagaren informerat om sin graviditet 

förändrades arbetsgivarens beteende visavi henne vilket också styrktes av ingivna sms-

konversationer där arbetsgivaren hotade med avsked. Därtill framkom att en ny fristör 
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anställts kort efter att arbetstagaren sagts upp. Arbetstagaren åberopade att 

uppsägningen på grund av arbetsbrist var fingerad och att hon hade missgynnats såväl 

utifrån diskrimineringslagen som föräldraledighetslagen. Domstolen ansåg att 

uppsägningen hade ett samband med hennes graviditet och kommande föräldraledighet. 

Domstolen dömde därför i sin helhet till arbetstagarens fördel och arbetsgivaren ålades 

att ersätta arbetstagaren för att ha brutit mot LAS men även för att ha missgynnat 

arbetstagaren utifrån både DiskrL och FLL.  

7. Analys 
Genomgång av materialet visar således att det bara är i två rättsfall, AD 2017 nr 7 och 

AD 2015 nr 12 som arbetstagaren har fått bifall till sin talan. Och detta trots att 

arbetstagaren i samtliga fall förutom i AD 2012 nr 11, uppfyllt kravet för sannolika 

skäl.  

Att arbetstagaren kunnat visa på sannolika skäl i nio fall av tio, innebär således att de 

nästintill varje gång har lyckats uppfylla sin bevisbörda. Att arbetstagaren trots detta 

ändå förlorar i domstolen visar tydligt att det är arbetsgivarens bevisning som avgör. 

Gemensamt för de åtta rättsfall där arbetsgivaren fått rätt är att dessa, trots att 

eventuella personliga skäl kan ha spelat in, även har kunnat visa på 

verksamhetsrelaterade skäl. Domstolen har även tydliggjort detta i ett flertal av målen 

där man, explicit, har uttryckt att det inte spelar någon roll om det utöver arbetsbristen 

förelåg personliga skäl. Min tolkning är att domstolen väljer att inte blunda för det 

faktum att det kan ha funnits ytterligare skäl som gått att hänföra till arbetstagaren 

personligen, exempelvis framgår detta tydligt i AD 2010 nr 57 och AD 2016 nr 21. I 

dessa fall bekräftar domstolen att det faktiskt kan finnas en splittrad motivbild bakom 

en uppsägning.  Vilka kriterier har då, i dessa fall, varit avgörande för att 64

arbetstagaren har ansetts kunna leda sitt påstående i bevis ? 

 Ds 2002:56 .64
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Jag har identifierat fyra kriterier som jag anser kan ha haft betydelse för domstolens 

bedömning. Av rättsfallen framgår att omfattningen av arbetstagarens bevisning 

påverkar på motsvarande sätt omfattningen av domstolens domskäl. Detta stämmer väl 

med  uttalandet i Kolmårdenfallet där det fastslogs att ju mer sannolik arbetstagaren har 

varit genom sin bevisning, desto större krav har de facto ställts på arbetsgivaren såvitt 

avser deras egen bevisning. Detta framgår i exempelvis AD 2015 nr 57 där domstolen 

gör en djupgående utredning av både arbetsbristen som sådan men även om en 

eventuell diskriminering skett. I detta fall hade arbetstagaren åberopat tydlig och 

trovärdig bevisning, vilket resulterade i att domstolen även prövade frågan ur alla 

aspekter mer ingående. Dessutom är det en av få gånger där dyslexi som 

funktionsnedsättning har prövats, vilket också kan ha bidragit till att domstolen valde 

att göra en mer genomgående prövning. 

I min analys av rättsläget har jag valt att fokusera på en omständighet som eventuellt 

kan ha försvårat arbetstagarens möjlighet att få uppsägningen att framstå som fingerad; 

ett skäligt omplaceringsersbjudande, samt därutöver tre omständigheter som enligt min 

tolkning kan ha förstärkt arbetstagarens bevisning; tidssamband, försök att avsluta 

anställning tidigare samt missgynnande utifrån DiskL/FLL. Dessa kommer att 

redovisas särskilt nedan. 

6.1 Ett skäligt omplaceringerbjudande 

I två av rättsfallen; AD 2012 nr 11 och AD 2015 nr 65 blev arbetstagaren i samband 

med sin uppsägning erbjuden en omplacering. I det första fallet, AD 2012 nr 11 blev 

arbetstagaren erbjuden en omplacering med liknade arbetsuppgifter men på en lägre 

sysselsättningsgrad och i det andra fallet AD 2015 nr 65 gällde omplaceringen en tjänst 

med mindre kvalificerade arbetsuppgifter. I båda fallen var det tvistigt om det handlade 

om ett skäligt omplaceringerbjudande och i det senare fallet diskuterades även om 

arbetstagaren ens blivit erbjuden en omplacering. Domstolen bekräftade i båda 

domarna att erbjudandena var både verkliga och skäliga. Av intresse är att det  

förarbetena till LAS framgår att arbetsgivaren inte är skyldig att lämna fler 

omplaceringserbjudanden om arbetstagaren, utan godtagbar anledning tackar nej till ett 
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skäligt erbjudande.  I båda fallen hade arbetstagaren tackat nej till erbjudandet och 65

därmed var arbetsgivaren inte skyldig att erbjuda fler omplaceringar.  

Att arbetsgivaren erbjöd en omplacering, kan i vart fall utåt sätt visa på en ambition  att 

ha kvar arbetstagaren i verksamheten. Att erbjuda arbetstagaren att få ha kvar sin 

anställning är ett agerande från arbetsgivarens sida som i regel inte ligger i linje med 

fingerad arbetsbrist. I båda rättsfallen hade arbetstagarna åberopat att det fanns dispyter 

som enligt deras mening skulle vara anledningen till att arbetsgivaren använt sig av en 

sk.fingerad arbetsbrist. Att arbetsgivaren rent faktiskt har åberopat arbetsbrist men 

samtidigt erbjudit arbetstagaren ett omplaceringerbjudande har därmed säkerligen ställt 

högre krav på arbetstagarens bevisning. I detta fall ålåg det alltså arbetstagaren att både 

visa att arbetsbristen var fingerad samt att omplaceringen, som ett led i detta hade 

använts som ett medel för att bli av med arbetstagaren.  

Att arbetsgivaren åberopat arbetsbrist samt fullföljt sin omplaceringsskyldighet bedöms 

därmed i båda fallen som tillräckliga för att arbetstagarens talan skulle avisas utan 

någon omfattande utredning. I båda fallen lades mest fokus på huruvida arbetsgivaren 

fullföljt sin omplaceringsskyldighet eller inte.  

6.3 Tidssamband 

I sex av rättsfallen  kunde arbetstagaren förstärka sin bevisning genom att påvisa ett 66

tidssamband mellan uppsägningen och en händelse som går att hänföra till 

arbetstagaren personligen. Domstolen lade i samtliga fall vikt vid att det förelåg ett 

tidssamband, vilket kan ha haft betydelse för att arbetstagaren lyckades uppfylla sin 

bevisbörda. Av de domar där arbetstagaren har kunnat visa på ett tidssamband så har 

domstolen således valt att pröva arbetsbristen i samtliga fall förutom i AD 2017 nr 58 

och det endast beroende på att det i det fallet förelåg fastslagen praxis vilken 

accepterade att befintlig personal ersattes med bemanningsföretag. 

 prop. 1973:129 s. 243.65

 AD 2017 nr 58, AD 2017 nr 7, AD 2016 nr 21, AD 2015 nr 57, AD 2015 nr 12, AD 2010 nr 74.66
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I exempelvis AD 2017 nr 21 kunde arbetstagaren visa på ett tidssamband mellan sin 

egen uppsägning och avskedandet av den f.d. chefen. På samma sätt kunde 

arbetstagaren i AD 2015 nr 57 styrka ett tidssamband mellan sin uppsägning och mötet 

där hen berättat om sin dyslexi. Trots att domstolen i båda fallen valde att döma till 

arbetsgivarens fördel, gjordes en omfattande utredning rörande de verkliga skälen 

bakom uppsägningen. Dessutom åberopades ett tidssamband i båda fallen där 

arbetstagaren gick ut som vinnande part.  I både AD 2017 nr 7 och AD 2015 nr 12 67

kunde arbetstagaren bevisa att det fanns ett tidssamband mellan uppsägningen och att 

arbetstagaren i det första fallet ansökte om föräldraledighet, och i det andra fallet i 

samband med att arbetstagaren informerade om att hon var gravid.  

6.2 Tidigare försök att avsluta anställningen 

En omständighet som kan ha påverkat bedömningen av sannolika skäl är när 

arbetstagaren, i sin bevisning anfört att arbetsgivaren redan vid ett tidigare tillfälle 

försökt avsluta anställningen. I två av rättsfallen, AD 2015 nr 12 och AD 2010 nr 74 

visade arbetstagaren att arbetsgivaren tidigare försökt, eller hotat om att avskeda 

arbetstagaren av skäl hänförbara till arbetstagaren personligen för att sedan säga upp 

vederbörande på grund av arbetsbrist. Att domstolen finner det viktigt att pröva dessa 

situationer beror sannolikt på att arbetsgivaren vid det första tillfället saknat underlag 

för att avskeda arbetstagaren och därför avstått. Sannolikheten för att arbetsbristen 

andra gången då kan vara fingerad ökar givetvis eftersom misstanke då föreligger om 

att arbetsgivaren, istället valt ett alternativt skäl för att avsluta anställningsförhållandet, 

nu genom arbetsbrist. 

 AD 2017 nr 7, 2015 nr 2015 nr 12.67
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6.4 Missgynnande utifrån DiskrL eller FLL 

I fyra av rättsfallen  åberopade arbetstagarparten, utöver att arbetsbristen varit 68

fingerad, också att ett missgynnande enligt DiskrL eller FLL förelåg. I två av fallen 

rörde det en graviditet respektive en kommande föräldraledighet och i de andra två 

fallen handlade det om arbetstagare med olika funktionsnedsättningar.  

Gemensamt för AD 2015 nr 12 och AD 2017 nr 7 är att domstolen dömde till 

arbetstagarens fördel dvs. AD ansåg att uppsägningarna inte var sakligt grundade. I det 

första fallet ålades arbetsgivaren att betala skadestånd till arbetstagaren för att ha brutit 

mot regleringarna i såväl LAS, DiskrL och FLL. I det andra fallet hade arbetsgivaren 

tagit tillbaka uppsägningen och fick därmed betala ersättning som en följd av ett 

missgynnande utifrån FLL. Vad som är värt att notera är att domstolen framförallt 

baserade sin bedömning på det faktum att arbetsgivaren inte lyckats styrka att 

uppsägningarna helt saknat samband med diskrimineringsgrunden kön eller 

föräldraledighetslagen.  

I bägge fallen prövades således dels om faktisk arbetsbrist förelåg men därutöver 

gjordes det alltså en bevisvärdering även utifrån de andra lagstiftningarna. Till skillnad 

från en prövning enligt LAS där arbetsgivaren ska styrka att faktisk arbetsbrist 

föreligger ska arbetsgivaren, i förevarande fall, även styrka att uppsägningarna alltså 

inte hade samband med diskrimineringsgrunden kön eller en kommande 

föräldraledighet. Detta är alltså en grundläggande skillnad mot övriga fall i det att 

arbetstagaren ges en bevislättnad genom att bevisbördan läggs på arbetsgivaren att visa 

att uppsägningen helt saknar samband med en diskrimineringsgrund eller en 

föräldraledighet. Och häri består skillnaden. Vid en prövning av saklig grund enligt 

LAS saknar arbetstagens eventuella framgång rörande fingerad arbetsbrist betydelse så 

länge arbetsgivaren också kan styrka faktisk arbetsbrist. Vid prövning av ett 

missgynnande spelar det ingen roll om det de facto förelåg arbetsbrist. I detta fall sätts 

alltså själva diskrimineringen eller missgynnandet i fokus varvid arbetsgivaren 

kommer, om denne inte kan exculpera sig, att bli ersättningsskyldig. 

 AD 2015 nr 12, AD 2017 nr 7, AD 2015 nr 57, AD 2012 nr 51.68
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I AD 2015 nr 57 och AD 2012 nr 51 anförde arbetstagarna att samband förelåg mellan 

deras uppsägning och en funktionsnedsättning. I båda fallen fick arbetstagaren avslag 

för sin talan. I det första fallet bedömdes arbetsgivaren kunna styrka att det förelåg 

verklig arbetsbrist samt att de motbevisat att uppsägningen saknade samband med 

arbetstagaren dyslexi och i det andra fallet bedömde domstolen att arbetsgivaren hade 

fullgjort sin rehabiliteringsskydlighet. I fallet med arbetstagaren som inte kunde utföra 

tyngre lyft ansåg domstolen att arbetsgivaren hade rätt att sätta nya arbetsrutiner, 

eftersom det ansågs omfattas av arbetsledningsrätten. Att arbetstagaren således, trots 

hjälpmedel inte kunde utföra alla arbetsuppgifter, bedömde domstolen som tillräckligt 

för att uppfylla kravet för saklig grund.  69

Baserat på rättsfallet  framgår det att arbetsgivaren i en situation när det kommer till 70

rehabilitering har en större möjlighet att skapa bevisunderlag än vid ett rent 

missgynnande. Detta eftersom det vid situationer som gäller funktionsnedsättningar så  

har arbetsgivaren möjlighet att visa att alla möjliga rehabiliteringsåtgärder har prövats 

och vidtagits utan att arbetstagaren, enligt arbetsgivaren, kunnat något arbete. Då 

föreligger saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl. Detta innebär 

således att så länge arbetsgivaren kan visa på reell arbetsbrist och samtidigt styrka att 

det inte finns något lämpligt arbete kvar till en arbetstagare med funktionsnedsättning 

så föreligger rätt till uppsägning. För att uppsägningen i ovan angivna fall ska ses som 

diskriminerade krävs det således att arbetstagaren kan visa att uppsägningen ändock 

vidtagits på grund en ev. funktionsnedsättning.  

 Andersson, Edström m.fl., 2016 s.119.69

 AD 2012 nr 51.70
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6.5 Kommentarer 

Det mönster som jag har funnit vid genomgång av de tio rättsfallen är att arbetstagaren 

allt oftare får arbetsbristen prövad av domstolen om de kan visa på någon av de ovan 

nämnda omständigheterna. Därutöver framgår det att arbetsgivaren har fått framgång i 

domstol i alla rättsfall där det inte har förekommit ett missgynnande som omfattas av 

ett starkare skydd i en sidolagstiftning. Konklusionen som kan dras är således att det 

enbart är de fall där en arbetstagare har kunnat visa på ett missgynnade som denne 

lyckats vinna ett mål gällande fingerad arbetsbrist.  

Studien visar också att arbetstagaren har svårare att gå ut som vinande part om 

arbetsgivaren, utifrån AD:s bedömning de facto har vidtagit skäliga åtgärder för att 

bevara anställningen. Detta framgår framförallt av i de två fallen där arbetstagaren 

erbjudits en omplacering samt fallet som rörde personen med en funktionsnedsättning. 

Här kunde arbetsgivaren visa att de vidtagit åtgärder i denna del vilket i sin tur ställde 

högre krav på arbetstagaren i sin bevisning att visa sannolika skäl för att arbetsbristen , 

trots detta, varit fingerad.  

En annan reflektion är domskälen i  AD 2015 nr 57 och AD 2010 nr 74 där domstolen 

valde att pröva ev arbetsbrist först, dvs domstolen utredde om det, trots eventuella 

personliga skäl, förelåg en reell arbetsbrist. I båda fallen bekräftade domstolen att det 

fanns personliga skäl som kunde ha spelat in i arbetsgivarens bedömning att säga upp 

personerna i fråga. Men, i båda rättsfallen uttalade domstolen således att uppsägningen 

hade behövts göras oavsett om det förelåg personliga omständigheter riktade mot 

arbetstagaren. Jag tolkar det som att domstolen därmed bekräftar att det kan ha funnits 

personliga omständigheter men eftersom det förelåg reell arbetsbrist så saknar 

personliga omständigheter relevans. Att domstolen resonerar på detta sätt bekräftar  

således deras tidigare uttalanden.   71

 Gellner och Sydolf, 2005 s.190, se ex. AD 2004 nr 52.71
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Således föreligger det få rättsfall där arbetstagaren har vunnit sin talan om fingerad 

arbetsbrist. Vid en jämförelse med de tre äldre  rättsfallen som presenterats i tidigare 72

avsnitt så utkristalliseras två kategorier av omständigheter där arbetsgivaren bedömts ha 

agerat felaktigt. Det första är när det har förekommit ett missgynnande, som redovisats i 

min studie. Det andra är när arbetsgivaren de facto har misslyckats med att uppfylla sin 

bevisbörda. Detta framkommer tydligt i AD 1991 nr 36 där det kunde konstateras att 

arbetstagaren, efter att ha tackat nej till en vidareutbildning, blev uppsagd på grund av 

arbetsbrist. Domstolen fann då att det faktum att arbetsgivaren hade önskat att 

arbetstagaren skulle gå en vidareutbildning talade emot att arbetsbrist förelåg såvitt 

avser dennes roll. Detta fick till följd att arbetsgivarens uppsägning på grund av 

arbetsbrist ogiltigförklarades.  

I det tidigaste rättsfallet, AD 1976 nr 28 åberopade arbetsgivaren att arbetsbristen av 

biträdet berodde på en planerad nedskärning. Att arbetsgivaren, efter uppsägningen, 

fortsatte driva verksamheten på samma sätt, bedömdes av domstolen som fingerad 

arbetsbrist. Anledningen till detta var att arbetsgivaren inte gjort några reella 

förändringar i sin verksamhet.  

Dessa äldre rättsfall speglar sannolikt ett äldre synsätt. Sannolikt eftersom LAS vid 

aktuella tillfällen var relativt ny. I 1976 års rättsfall  är jag osäker på om domstolen, 73

utifrån dess senare uttalanden, skulle bedömts som sakligt grundat idag. Anledningen 

till detta är att arbetsgivaren, som ett led i sin arbetsledningsrätt genom senare praxis 

har fått större handlingsutrymme vid bl.a. nedskärningar även om det inte råder någon 

direkt brist på arbetsuppgifter.  I 1991 års rättsfall  är min bedömning att 74 75

arbetsgivaren idag hade haft större möjligheter att med befriande verkan kunna ställa 

högre krav på vad som anses utgöra tillräckliga kvalifikationer med följd att 

arbetstagaren idag möjligen hade haft svårare att nå framgång med sin talan. 

 AD 1976 nr 28, AD 1991 nr 136, I AD 1996 nr 7.72

 AD 1976 nr 28.73

 AD 1993 nr 101.74

 AD 1991 nr 36.75
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8. Besvarande av frågeställningar 

Vad innebär sannolika skäl och vad krävs av arbetstagarens bevisning? 

Initialt kan konstateras att det är av stor betydelse att arbetstagaren först kan uppfylla 

kravet för sannolika skäl. Om denne inte lyckas i denna del dvs. att arbetstagaren brister 

i sin bevisning så faller målet redan där, alltså någon förutsättning för att döma till 

arbetstagarens fördel föreligger då inte. Dock kan konstateras att det de facto inte krävs 

särskilt mycket av arbetstagaren för att nå upp till kravet för sannolika skäl. Har 

arbetstagaren därutöver kunnat åberopa flera omständigheter för sin talan eller 

därutöver kunnat påvisa ett missgynnande utifrån en sidolagstiftning så har frågan 

generellt prövats och mer ingående. 

Vad får arbetstagarens bevisbörda för betydelse? 

Således, om arbetstagaren lyckats fullgöra sin bevisbörda enligt ovan går bevisbördan 

över på arbetsgivaren. Av gällande praxis framkommer att arbetsgivarens bevisbörda är 

hög. Denne ska styrka att arbetsbrist föreligger . I den delen är således beviskravet 76

ställt högt. Dock, så framgår det av praxis framgår att skälen för att arbetsbrist 

föreligger är lågt ställda.  77

Detta innebär att arbetstagarens sänkta beviskrav därmed saknar egentlig betydelse i de 

fall reell arbetsbrist föreligger. Arbetsbrist står alltså i denna mening över personliga 

skäl vilket i sin tur betyder att så länge arbetsgivaren kan styrka arbetsbrist så spelar det 

ingen roll om arbetstagaren lagt fram bevisning för att personliga skäl föreligger. Detta 

betyder motsatsvis att det bara är när arbetsgivaren inte lyckas styrka arbetsbristen som 

arbetstagaren kan få bifall för sin talan.  

 Gellner och Sydolf, 2005 s. 187.76

 Lunning och Toijer, 2005 s.492f.77
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En skillnad kan urskiljas och det är när arbetstagaren, dessutom, kan påvisa en 

diskriminering eller ett missgynnande. När en prövning också ska ske utifrån 

sidolagstiftningarna så har arbetstagaren ett bättre utgångsläge. I DiskrL och FLL 

föreligger en, i förhållande till LAS, omvänd bevisbörda i det att arbetsgivaren i dessa 

fall har att styrka att diskriminering eller missgynnande inte skett. I dessa fall saknar 

således en eventuell arbetsbrist betydelse om det också föreligger ett missgynnande.  78

Således står ett missgynnande eller diskriminering över arbetsbristen även om den varit 

faktisk. 

9. Diskussion 
Bilden av LAS blir således att den inte har den funktion av skyddslagstiftning som 

åsyftas. Istället förefaller det som att arbetsgivarens ges möjligheten att säga upp sin 

personal på tämligen lösa förutsättningar. Frågan är om detta var lagstiftarens avsikt? 

Min bedömning är att så inte var fallet. I ovan redovisade rättsfall har arbetstagaren i 

majoriteten av fallen, trots att denne kunna visa sannolika skäl för att uppsägningen 

grundats på felaktiga förutsättningar, ändock inte fått slutlig framgång i målen.  

Arbetsbristen har alltså i det flesta rättsfall, tagit över och fått företräde visavi 

personliga skäl. Problemet i Sverige idag är alltså att arbetsbristen inte utsätts för 

samma prövning som vid personliga skäl. En arbetsgivaren behöver därför aldrig styrka 

hur ”äkta” en arbetsbrist varit eller varför en verksamhetsförändring ska vidtas. Så 

länge denne, också, kan visa på detta kan arbetstagaren aldrig nå framgång. Detta kan 

omöjligen ha varit lagstiftarens syfte. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt har således 

lämnats oinskränkt och dessutom, i praxis, fått en tämligen vidsträckt acceptans. 

Genom den för arbetsgivaren tämligen generösa praxisbildandet, har förutsättningar 

skapats för att arbetsgivaren ska kunna ”lära sig” hur man gör för att rent faktiskt säga 

upp en arbetstagare på grund av personliga skäl, under täckmanteln, arbetsbrist. Är 

detta verkligen den anställningsskyddslagstiftning som vi vill ha i vårt samhälle? 

 Eberhard Stüber, 2016 s. 634. 78
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Har arbetstagaren 
visat på sannolika 
skäl?

x x x x x x x x x

Väljer AD att 
pröva 
arbetsbristen?

x xxxxx x x x x

Bedöms 
uppsägningen 
som sakligt 
grundad?

X x x x x x x x

Åberopas ett 
missgynnade 
skett utifrån 
DiskL /FLL?
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bifall för sin 
talan?

x x


