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Abstract 

 

We have in this essay, based on a real event in form of a judgment by the Swedish Labour Court, 

problemised articles 7 and 18 in the Swedish law on protection of employees, “lag (1982:80) om 

anställningsskydd” (her einafter reffered to as LAS). Those articles regulates dismissal and 

terminations of employment. Our interest in this topic awakened after we read an inquiry 

regarding dismissal and termination disputes and other labor legal literature. Our purpose of this 

paper is to study law and practice to answer the following questions. 

● Do the purpose of LAS compliance in practice regarding dismissals and termination or 

have the law been eroded by being used in a way that might not be what the legislature 

had in mind from the beginning? 

● Does the number of annulled disputes in the Swedish Labour Court regarding dismissals 

and termination, increase? 

Our starting point is the law, that is a rule-oriented approach, and the method then becomes the 

right dogmatic. Since our purpose is to systematize as well as and interpreting legislation and 

practice, to see if LAS has been applied in a way that is consistent with the intentions of the 

legislators. We would also like to examine if we can interpret if the number of annulled lawsuits 

has increased in recent years. The delimitations we've chosen to do is to describe the general 

rules that apply throughout the entire labor market and focus only on workers who have a 

permanent employment and who are working full time. Our main focus in terms of legislation are 

mainly of LAS. 

The purpose of LAS is to increase the security of employment for workers by protecting 

them against unfair and arbitrary dismissals. We became surprised when we in our study saw that 

there are many opportunities for employers to apply the law in a way that was not the 

legislature's intention. According to art. 7 it is clear that a dismissal must be objectively justified, 

which it is not if another working task can be prepared by the employer. Article 18 states that the 

termination may take place only after the employee has grossly neglected his duties for the 

employer. However, we see in our study that the misconduct which is the reason for a 

termination is not always so grossly as the legislature intended it to be, in fact the misconduct is 

often only a reason for a dismissal due to personal reasons. The conclusions we can draw from 

having studied law and analyzed the Labour Court's practice is the following scenarios. 

 

One is where the employer can terminate rather than dismiss the employee due to 

personal reasons, when there is only cause for dismissal. The employer will not have to 

pay the employees salary and other benefits during the time a dispute is in progress. At 

a termination the employment cease immediately, which means that the employee 

immediately is left without any income. Court grants nor a claim from the employee, 

that the employment will continue during the ongoing dispute, if a cause for dismissal 

exists. The employee is then in a disadvantage position against the employer and may 
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feel more pressured to conciliation, which then favors the employer that quickly gets 

rid of the employee. 

 

Another scenario is when the employer dismiss due to redundancy rather than personal 

reasons. The Court considers that an employer decides the scope of its activities and it 

is usually sufficient that the employer show a business economic assessment as a 

reason for the labor shortage deemed to be objectively justified. Labour shortage must 

not be due to lack of profitability, it can also be based on increased profit demands or 

various forms of rationalization. That the employer can bypass the priority rules for 

dismissal by reason of redundancy is also something we see, by adjusting qualification 

requirement in situation where redundancy occurs, and thus cause an situation where 

the unwanted worker can not claim the position because he lacks sufficient 

qualifications. 

 

The underlying reason to circumvent the law may be that the employer, in case of dismissal due 

to personal reasons, have far-reaching obligations which often complicates and lengthens the 

process to end an employment. Another cause could be an economic perspective, because it does 

not cost more for the employer to terminate than to dismiss an employee. The economic 

perspective could be derived to the increasing globalization in today's society, leading to 

increased competition in the labor market, which places greater demands on businesses. Based on 

our first question at issue, can we see that the law can be applied in a way that does not live up to 

the purpose of the articles 7 and 18, which thus can be expected to lead to the law being eroded. 

Based on our second question at issue, we can see that the number of disputes in the Labour 

Court regarding both dismissal and termination that becomes annulled has increased in recent 

years, which may be considered to strength our conclusion that the law is being eroded when the 

court must determine in more lawsuits. 
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1. Inledning 

apitlet inleds med en beskrivning av en verklig händelse där en arbetstagare blir 

avskedad trots att saklig grund till detta inte förelåg samt en problembakgrund för att 

skapa en förståelse för problematiken kring uppsägning och avskedande. Efter detta 

beskrivs ämnesvalet, syftet med uppsatsen, vår frågeställning och de avgränsningar vi har valt 

att göra. Vidare beskriver vi vilken metod vi använt oss av och dispositionen i uppsatsen. Vi 

avslutar kapitlet med en beskrivning av begreppen arbetstagare och arbetsgivare då de har stor 

betydelse vidare i uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 

I ett mål från Arbetsdomstolen
1
 beskrivs en händelse där en byggnadsingenjör blev avskedad och 

där tvisten handlade om att arbetstagaren yrkade att avskedandet av honom skulle 

ogiltigförklaras. Domstolen menade att det var styrkt att ingenjörens agerande i samband med en 

entreprenad bidragit till att företagets förtroende för honom skadades och därför ansåg domstolen 

att det inte förelåg tillräckliga skäl för avskedande, men väl saklig grund för uppsägning. Då det 

förelåg saklig grund för uppsägningen beslutade inte domstolen interimistiskt att anställningen 

skulle bestå under pågående tvist enligt 35 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).  

Byggnadsingenjören var sjukskriven från det han blev avskedad tills domen föll, vilket innebar 

att han inte varit till arbetsgivarens förfogande och gick därmed miste om det ekonomiska 

skadeståndet som han annars hade haft rätt till. Domslutet resulterade till att han fick ett lägre 

allmänt skadestånd på 35 000 kr på grund av den kränkning som avskedandet inneburit och att 

arbetstagaren genom sitt fackförbund fick betala halva rättegångskostnaden på 128 475 kr då 

domstolen ansåg att båda parter vunnit. Arbetstagarsidan vann genom att avskedandet 

ogiltigförklarades och arbetsgivarsidan vann genom att det förelåg saklig grund för uppsägning.  

 

1.2 Problembakgrund 

Den problematik som beskrivits i ovanstående fall leder till att arbetstagarens anställning upphör 

omedelbart trots att avskedandet ogiltigförklarades. Då det finns en saklig grund för uppsägning 

har arbetstagaren rätt till ett ekonomiskt skadestånd som motsvarar den lön han eller hon skulle 

ha fått under sin uppsägningstid. Det utbetalas dock först när dom faller vilket får den 

konsekvensen att han eller hon står utan inkomst under den tid som tvisten pågår. Bedömer 

domstolen även att arbetstagaren delvis vunnit målet får han eller hon betala halva 

rättegångskostnaden. Vid ett ogiltigförklarande av ett avskedande men där saklig grund för 

uppsägning föreligger får arbetstagaren oftast ett lägre allmänt skadestånd för den kränkning som 

avskedandet inneburit. Skulle arbetstagaren istället blivit uppsagd skulle uppsägningen först 

föregås av en omplaceringsutredning för att vara giltig. Om den skulle visa att det inte finns 

något annat arbete som arbetstagaren kan omplaceras till, så blir arbetstagaren uppsagd med en 

uppsägningstid som följd. Under den tiden har arbetstagaren rätt till lön och andra förmåner 

                                                
1
 AD 2004 nr 56. 

K 
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enligt 12 § LAS. Yrkar arbetstagaren att uppsägningen ska ogiltigförklaras har arbetstagaren rätt 

till samma lön fram till tvisten blir avgjord, vilket kan pågå i mer än 17 månader enligt statens 

offentliga utredning.
2
  

I arbetsrättslig litteratur skriver Källström och Malmberg att avskedandet av arbetstagare 

blir allt vanligare och att detta sker för att slippa betala ut lön under uppsägningstvisten.
3
 Vi ser 

även att problemet tas upp i flertalet artiklar. I en artikel skriven av Håkansson
4
 beskrivs det av 

flera att avskedandet ökar. En av dem var Dan Holke som då var chefsjurist på LO-TCO. Han 

säger bland annat att man egentligen bara får avskeda i allvarliga fall men att det nu görs vid 

bagateller och han anser att systemet missbrukas mot hur det var tänkt att användas. Stefan 

Fölster, chefsekonom på Svenskt näringsliv, tror att ökningen av avskedande beror på att 

konkurrensen är hårdare nu än på 80-talet. Johan Karlman, som arbetar på advokatbyrån Elmzell 

med inriktning på arbetsrätt, säger att företagen gör en riskkalkyl för att komma fram till det mest 

lönsamma alternativet när de ska säga upp en arbetstagare. Vidare kan det diskuteras ur ett 

arbetsgivarperspektiv om det ökade antalet avskedanden, precis som Jonsson och Andersson
5
 

belyser i sin artikel, beror på att ett felaktigt avskedande inte kostar mer än en felaktig 

uppsägning, vilket det kanske borde och att den mänskliga hänsynen minskat samt att det blivit 

fler företagare som inte är pålästa inom arbetsrätten och inte har råd att anlita experthjälp, vilket 

leder till en stökig arbetsmarknad.  

Att inneha en anställning innebär inte bara att man har en säker inkomst och därmed kan 

försörja sig utan även att den ger arbetstagaren tillgång till en social gemenskap och personlig 

utveckling genom arbetsplatsen. Den ger även arbetstagare en viss social ställning i samhället 

och möjliggör en aktiv fritid genom att de har en säker inkomst. LAS måste även beakta 

företagens behov av att fortsätta driften av företaget och inte motverka en eventuell 

omorganisation av resurser för att uppnå det målet. Lagen ska därför inte ses som ett instrument 

för att skydda jobbet för den enskilde i ett företag som är hotad av nedläggning.  

 

1.3 Syfte 

Vi har tidigare i vår utbildning studerat arbetsrätt och kom då i kontakt med en 

uppsägningstvistutredning som dåvarande regering tillsatte år 2011.
6
 Uppdraget de hade var att 

se över reglerna kring tvister i samband med uppsägningar och lämna förslag på hur kostnaderna 

för arbetsgivarna kan begränsas i samband med en tvist. De lämnade tre förslag på ändringar i 

LAS. Det första var att en anställning vid tvist inte består längre än ett år. Det andra att 

skadestånd enligt 39 § ska grundas på hur många anställda företaget har. Det sista var att 

uppsägning vid arbetsbrist inte ska kunna ogiltigförklaras om arbetsgivaren inte först uppfyllt sin 

omplaceringsplikt. Även annan arbetsrättslig litteratur belyser viss problematik kring 

tillämpningen av LAS. Vi blev intresserade av ämnet och började fundera kring LAS och dess 

                                                
2
 SOU 2012:62. 

3
 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s.161. 

4
 Håkansson, SvD, Avsked direkt ny företagstrend, 2006. 

5
 Jonsson & Andersson, Kollega, 2014. 

6
 SOU 2012:62. 
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syfte, vilket är att öka anställningstryggheten. Det innebär inte att arbetstagaren “äger” eller har 

rätt till anställningen utan istället är kärnan i anställningsskyddslagen den att ge arbetstagaren ett 

skydd mot osakliga eller godtyckliga uppsägningar.
7
 Vi önskade undersöka om syftet med lagen 

verkligen efterlevs i praktiken eller om den praktiska tillämpningen ger andra konsekvenser, som 

den arbetsrättsliga litteraturen antyder. Vi valde därför att fördjupa oss i ämnet och har formulerat 

följande frågeställningar. 

● Efterlevs syftet med LAS i praktiken när det gäller uppsägningar enligt 7 § och 

avskedande enligt 18 § eller håller lagen på att urholkas då den istället används på ett sätt 

som kanske inte lagstiftaren hade tänkt sig från början?  

● Ökar antalet ogiltigförklarade tvister i Arbetsdomstolen gällande uppsägnings- och 

avskedandetvister under tidsperioderna 2000-2004 och 2010-2014? 

 

1.4 Avgränsning 

Vi vill belysa de regler som gäller vid uppsägning och avskedande enligt lag (1982:80) om 

anställningsskydd. Vi utgår i den här uppsatsen från generella regler som rör hela den svenska 

arbetsmarknaden och vi begränsar oss till tillsvidareanställda arbetstagare som arbetar heltid. Vi 

är dock väl medvetna om att många andra lagar kan påverka, men för att begränsa vårt arbete så 

utgår vi enbart ifrån LAS. Vi gör dock ett undantag i kapitel sex där vi belyser lag (1974:371) om 

rättegång i arbetstvister (LRA) då vi beskriver tillvägagångssättet vid en tvist i Arbetsdomstolen. 

Kollektivavtal eller eventuella personliga avtal samt rättsreglernas dispositivitet är inte heller 

något vi tar hänsyn till eller som kommer att diskuteras.  

 

1.5 Metod 

Vår utgångspunkt i denna uppsats var en regelorienterad ansats då vi utgått ifrån lagstiftning, 

främst 7 och 18 §§ LAS, för att sedan genom rättsfall belysa en problematik kring hur lagen 

tillämpas. En regelorienterad ansats innebär att man utgår från lagstiftningen och genom utvalda 

rättsregler studerar hur gällande rätt ser ut inom det slutna rättssystemet för att sedan kunna 

studera de tillämpningsproblem som regeln ger upphov till.
8
 Utifrån vår ansats föll då valet på en 

av de vanligaste metoderna, nämligen den rättsdogmatiska metoden. Den rättsdogmatiska 

metoden innefattar en systematisering och tolkning av lagregler, domstolsavgöranden och annat 

material som på olika sätt kan härröras till rättsreglernas innehåll och användning.
9
  Det innebär 

att vi tolkar och klargör gällande rätt utifrån redan gällande rättskällor samt studerar praxis 

genom en rättsfallsanalys. 

Vår syn på den hierarkiska ordningen mellan rättskällorna är hämtade ur Peczeniks 

rättskällelära,
10

 där rättskällor beskrivs som några som skall, bör eller får användas. Den inbördes 

hierarkiska ordningen mellan rättskällorna ser ut som följer: 

                                                
7
 SOU 2012:62, s.92. 

8
 Westberg, Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats – en idé om 

   rättsvetenskaplig öppenhet, s. 424-430. 
9
 Strömholm, Allmän rättslära. En introduktion, s. 9. 

10
 Peczenik, Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 214-216. 
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1. De främsta rättskällorna är lagar, andra föreskrifter samt fasta sedvanerättsliga 

regler. Det är dessa rättskällor som skall följas det vill säga att de är bindande. 

2. Ett steg lägre ned i hierarkin är rättspraxis i form utav prejudikat, förarbeten 

som visar innebörden av fasta sedvanerättsliga regler och internationella 

konventioner. Dessa tre rättskällor bör följas. De är inte bindande men följs de 

inte kommer domen sannolikt ändras i högre instans om målet överklagas. 

3. De rättskällor som får beaktas är institutionella rekommendationer, sedvänja, 

beslut, underrättsdomar och myndigheters beslut, doktrin samt utländsk rätt.  

Vi använde oss i första hand av rättskällor som skall eller bör användas genom att studera svensk 

lagstiftning, Arbetsdomstolens praxis och förarbeten. Vidare använde vi oss av rättskällor som 

får användas såsom doktrin för att besvara vår frågeställning och syftet med uppsatsen. 

Utifrån den rättsdogmatiska metoden har vi utfört en rättsfallsgenomgång av praxis där vi 

med hjälp av databasen Karnov har studerat Arbetsdomstolens mål och domar under åren 2000-

2004 och åren 2010-2014. Vi har närmare studerat mål gällande tvister kring uppsägning och 

avskedande. Utifrån det materialet sorterade vi ut drygt 200 A-mål, som var tvister som går till 

Arbetsdomstolen som första instans. Vårt sista urval var att sortera ut de A-mål som blev 

ogiltigförklarade, se bilaga 1. Vi sammanställde sedan resultatet statistiskt, se kapitel åtta. Vi 

använde oss av statistik för att tydliggöra förändringar samt likheter och skillnader över tid 

gällande uppsägning- och avskedandetvister. Detta för att kunna se om vi kan utläsa mönster och 

tendenser om hur LAS tillämpas i praktiken. 

Anledningen till att vi valde de 10 åren istället för en sammanhängande 10-års period var 

dels för att vi hade en begränsad tid till vår uppsats, men främst för att vi önskade få en översikt 

av utvecklingen över en längre tid. För att öka validiteten och reliabiliteten i vår uppsats så utgick 

vi enbart från Arbetsdomstolen praxis. Arbetsdomstolens domar och praxis gällande skadestånds- 

och rättegångskostnader speglar verkligheten på ett bra sätt, eftersom det går att utgå ifrån att 

fakta i form av de sakomständigheter som anförs och beaktas av domstolen kan ses som 

trovärdiga. Praxis och domar är ju också den typ av rättskällor som bör och får beaktas. 

  

1.6 Begreppen arbetsgivare och arbetstagare 

I den här uppsatsen är begreppen arbetsgivare och arbetstagare viktiga och diskuteras frekvent 

vilket gör att vi initialt vill förtydliga vad de innebär.  

Det är viktigt att arbetstagaren vet vem arbetsgivaren är då denne vill ogiltigförklara sin 

uppsägning.
11

 För att yrka på ogiltighet, vid en uppsägning, måste arbetsgivaren informeras om 

det inom 14 dagar från det att uppsägningen ägde rum och görs inte detta går talan förlorad. Om 

informationen sker med vanlig postgång, behöver vissa omständigheter säkerställas. Det finns 

bland annat en risk att brevet, där arbetstagaren yrkar på att ogiltigförklara uppsägningen, skickas 

till fel person om arbetstagaren inte säkert vet vem det är. Följande exempel visar på situationer 

där det kan vara svårt för arbetstagaren att veta vem arbetsgivaren egentligen är: 

                                                
11

 Bylund & Viklund, Arbetsrätt i praktiken, s. 42-44. 
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1, att arbetstagaren är anställd på “Anderssons rör”. Bakom detta firmanamn kan det 

dölja sig ett företag som heter Johan Anderssons rör som drivs enskilt av Johan, 

vilket då innebär att Johan själv är ansvarig för företagets skulder. 

2, att arbetstagaren är anställd vid aktiebolaget “Anderssons rör AB” vilket i princip 

innebär att bolaget bär ansvaret och inte aktieägarna. 

3, att arbetstagaren är anställd på “Anderssons rör, Johan och Annelies handelsbolag” 

vilket innebär att både bolaget och bolagsmännen är ansvariga. Arbetstagaren kan 

kräva ansvar av bolaget, Johan, Annelie eller alla tre. 

 

Enligt 6c § LAS är dock arbetsgivaren skyldig att uppge vilken juridisk person som är 

arbetsgivare och görs inte detta kan arbetstagaren utgå från att det är Johan Andersson 

personligen som bär ansvaret.  

För att bedöma vem som är arbetstagare så måste det till en mer samlad bedömning, då 

det inte är säkert att det som står i anställningsavtalet stämmer när en tvist uppstår. Det 

förekommer ibland att arbetsgivare kallar en arbetstagare för konsult, entreprenör eller liknande 

istället för arbetstagare för att undvika att betala exempelvis sociala avgifter. I denna fråga får 

inte parterna själva bestämma utan domstolen gör vid en tvist en sammanlagd bedömning i det 

enskilda fallet. Vissa omständigheter som betraktas i sammanvägningen och som man kan utläsa 

från praxis är följande: 

1. Arbetstagaren förutsätts utföra arbetet själv och inte lämna över det till någon 

annan. 

2. Arbetstagaren ska utföra arbetsuppgifter som uppkommer efter hand och inte bara 

den enskilda uppgiften. 

3. Att avtalsförhållandet är varaktigt. 

4. Att arbetstagaren tidigare haft en anställning hos arbetsgivaren.  

5. Arbetstagaren kan inte samtidigt utföra arbete för någon annan. 

6. Arbetsgivaren bestämmer och kontrollerar arbetet. 

7. Arbetsgivaren tillhandahåller maskiner och redskap. 

8. Arbetsgivaren står för utgifter som uppstår på grund av arbetet. 

9. Arbetsgivaren betalar ut lön. 

10. Arbetstagaren är ekonomiskt och socialt jämställd med en arbetstagare. 

11. Arbetstagaren har ingen F - skattesedel. 

Det är alltså de sammanlagda omständigheterna som spelar roll vid en bedömning om en person 

är att anse som en arbetstagare och inte det enskilda anställningsavtalet.
12

 

 

1.7 Disposition 

Vi börjar i kapitel två med att förklara den historiska utvecklingen som leder fram till lagen om 

anställningsskydd för att skapa en bättre förståelse för syftet med lagen. Därefter beskriver vi i 

tredje kapitlet vilka regler som gäller kring uppsägning och i kapitel fyra vilka regler som gäller 
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vid avskedande. En uppsägning eller ett avskedande måste utgöras av en saklig grund för att vara 

giltig så därför lägger vi stor vikt vid att försöka förklara vilka grunder som kan utgöra en saklig 

grund vid uppsägning eller avskedande. En uppsägning kan dock ske på grund av personliga skäl 

eller på grund av arbetsbrist, så vi delar därför upp kapitel tre och beskriver dem var för sig. Vi 

tar även med praxis i den löpande texten för att tydliggöra tolkningar av lagen. Därefter beskriver 

vi i kapitel fem tvåmånadersregeln. Vi gör det i ett eget kapitel, då den gäller både vid 

uppsägning på grund av personliga skäl och vid avskedande. Båda grundar sig på arbetstagaren 

personligen och därför måste hänsyn tas till tvåmånadersregeln, till skillnad mot uppsägning på 

grund av arbetsbrist som hänför sig till organisationen. Regeln är viktig att känna till och förstå 

då den spelar en viktig roll vid uppsägning eller vid avskedande. I kapitel sex beskriver vi sedan 

domstolsprocessen, fem moment som domstolen tar hänsyn till vid bedömning av om saklig 

grund föreligger, yrkande och preskription, interimistiskt beslut, tredskodom och 

rättegångskostnader.  Vidare i kapitel sju förklarar vi de olika skadestånd som kan komma att bli 

aktuella, det vill säga ekonomiskt, allmänt och normerat skadestånd. I kapitel åtta redogör vi för 

resultatet av vår studie gällande Arbetsdomstolens praxis. I kapitel nio analyserar vi vårt material 

för att sedan i kapitel 10 besvara vår frågeställning med de slutsatser vi kommer till. Vi avslutar 

sedan kapitlet med en diskussion kring resultatet samt förslag på vidare forskning.  
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2. Historisk bakgrund 

 följande kapitel gör vi en historisk tillbakablick för att skapa en förståelse för bakgrunden 

till lag (1982:80) om anställningsskydd. Inledningsvis beskriver vi i korthet hur det såg ut på 

1800-talet för att sedan gå vidare framåt i tiden och göra nedslag i viktiga händelser såsom: 

Decemberkompromissen, inrättningen av Arbetsdomstolen, Saltsjöbadsavtalet och införandet av 

LAS.   

 

Under 1800-talet reglerades anställningsavtalet av legostadgar.
13

 Det innebar ett personligt avtal 

mellan husbonden och arbetstagaren där husbonden vanligen förfogade över den anställde ett år i 

taget. Blev arbetstagaren under den tiden sjuk så var husbonden skyldig att även sköta och vårda 

arbetstagaren. Var dessutom arbetstagaren anställd under lång tid kunde även skyldighet 

föreligga vid ålderdom. Avtalet dem emellan kunde avslutas om husbonden hade laga skäl till det 

men hade han inte det blev han skadeståndsskyldig. Senare under sekelskiftet ersattes 

legostadgarna av det fria tjänsteavtalet där en anställning kunde avslutas när som helst av båda 

parter vilket ledde till en otrygg arbetsmarknad. I ett led att försöka stabilisera arbetsmarknaden 

igen var några delar mer avgörande. 

 

2.1 Decemberkompromissen 

Under senare delen av 1800-talet bildades flera olika fackföreningar varav Landsorganisationen i 

Sverige (LO) var en av dem och arbetsgivarnas organisation, Svenska arbetsgivarföreningen 

(SAF) som bildades år 1902, en annan.
14

 Efter en orolig tid på arbetsmarknaden skrev SAF och 

LO år 1906 en överenskommelse, den så kallade Decemberkompromissen. I detta avtal godkände 

LO att arbetsgivarna hade rätt att leda och fördela arbetet och att fritt anta och avskeda 

arbetstagare och SAF godkände arbetstagarnas föreningsrätt, det vill säga arbetstagarnas rätt att 

organisera sig i fackföreningar. 

 

2.2 Arbetsdomstolen inrättades 

Ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen var när AD inrättades år 1928 som en specialdomstol 

för arbetsrättsliga tvister.
15

 Numera regleras Arbetsdomstolens verksamhetsområde i LRA, av 

vilken det framgår i 2 kap. 1 § att AD är första instans vid mål där talan väcks av arbetsgivar- 

och/eller arbetstagarorganisationer eller av arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal. Tvisten 

måste kunna härröras till kollektivavtal, anställningsförhållandet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare eller arbetstvist i enlighet med lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

(MBL). Arbetstvister där det finns ett kollektivavtal mellan parterna eller i alla fall att den eller 

de arbetstagare som berörs av tvisten sysselsätts i arbete där arbetsgivaren är bunden av 

kollektivavtal kan också komma att tas upp i AD som första instans. I 2 § i samma kapitel 

framgår att tvister som inte avses i 1 § ska tas upp och avgöras i tingsrätt och i 3 § framgår det att 

                                                
13

 SOU 1973:7, s. 77-78. 
14

 Bylund & Viklund, Arbetsrätt i praktiken, s. 16. 
15

 Adlercreutz & Mulder, Svensk arbetsrätt, s.145. 
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en dom i tingsrätt som blir överklagad, och där prövningsrätt meddelas, så går ärendet vidare till 

AD för prövning. AD prövar alltså som första instans tvister rörande kollektivavtal och andra 

tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare där deras anställningsförhållande regleras av 

kollektivavtal. I ärenden som gäller enskild arbetstagare eller där kollektivavtal inte gäller mellan 

parterna så kan ärendet väckas i tingsrätt.  

 

2.3 Saltsjöbadsavtalet 

LO och SAF var återigen de parter som gick in i förhandlingar för att försöka undvika att staten 

skulle gripa in för att reglera så kallade samhällsfarliga konflikter och den förhandlingen 

resulterade år 1938 i att Saltsjöbadsavtalet skrevs.
16

 Det är ett avtal som reglerar vad som gäller 

vid förhandlingar, bestämmelser kring skyddsarbete vid arbetskonflikt och vid samhällsfarliga 

konflikter samt bestämmelser till skydd för tredje man. Det finns även ett kapitel i avtalet som 

handlar om uppsägningar och permitteringar. 

 

2.4 Lagen om anställningsskydd 

Under 1970-talet tillkom många arbetsrättsliga lagar som ett svar på att fackföreningar ansåg att 

utvecklingen i arbetslivet gick allt för sakta.
17

 En av lagarna som tillkom för att öka 

anställningstryggheten var lag (1974:12) om anställningsskydd (LAS) och därmed avskaffades 

arbetsgivarens rätt att fritt avskeda arbetstagare. Lagen har reviderats och numera gäller lag 

(1982:80) om anställningsskydd (LAS). 
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  Bylund & Viklund, Arbetsrätt i praktiken, s. 17. 
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3. Uppsägning 

 det här kapitlet ges en beskrivning av vad som gäller vid uppsägning som grundar sig på 

personliga skäl, där vi redogör för förseelser och omständigheter som kan utgöra saklig 

grund för uppsägning. Vi beskriver även uppsägning på grund av arbetsbrist, där vi redogör 

för turordningsregler samt företrädesrätten. Vi avslutar med omplaceringsskyldigheten som 

arbetsgivaren har både vid uppsägning på grund av personliga skäl och vid arbetsbrist. 

 

Ett anställningsavtal kan avslutas av både arbetsgivaren och arbetstagaren.
18

 När arbetstagaren 

själv väljer att avsluta sin anställning behöver ingen särskild motivering lämnas, dock är han eller 

hon bunden av uppsägningstiden. Väljer arbetsgivaren däremot att avsluta en anställning måste 

den utgöras av en saklig grund enligt 7 § LAS. Arbetstagaren har då en uppsägningstid som 

grundar sig på hur lång tid arbetstagaren arbetat på arbetsplatsen vilket beskrivs i 11 §. Under 

uppsägningstiden har arbetstagaren rätt till lön och andra förmåner enligt 12 §. Förmåner och lön 

som arbetstagaren får under uppsägningstiden kan dock avräknas om arbetstagaren under samma 

tid tar del av andra löneförmåner enligt 13 §. Andra löneförmåner kan exempelvis vara 

arbetslöshetsersättning eller ersättning från sjukförsäkring om arbetstagaren blir sjukskriven efter 

en uppsägning eller ett avskedande. I 14 § står det att en arbetstagare under uppsägningstiden inte 

får förflyttas om det försvårar för honom eller henne att söka nytt arbete och skälig ledighet för 

att söka arbete ska erbjudas arbetstagaren.  

En uppsägning ska inte komma som någon överraskning då arbetsgivaren är skyldig att 

två veckor innan uppsägning blir aktuell, informera arbetstagaren och dennes fackliga 

organisation enligt 30 § LAS. När uppsägningen sedan blir aktuell ska den enligt 8 § LAS vara 

skriftlig och innehålla en beskrivning om hur arbetstagaren går tillväga för att yrka att 

uppsägningen är ogiltig och hur arbetstagaren går tillväga för att yrka skadestånd.  

Arbetsrätten består av form- respektive ordningsföreskrifter.
19

 Bryter arbetsgivare mot en 

formföreskrift blir handlingen ogiltig, men bryter arbetsgivare mot en ordningsföreskrift, genom 

att inte ge ett skriftligt uppsägningsbesked, blir handlingen inte ogiltig men arbetsgivaren kan bli 

skadeståndsskyldig. Enligt 9 § ska de skäl som ligger till grund för uppsägningen skrivas ned om 

arbetstagaren önskar det och beskedet ska sedan om möjligt lämnas till arbetstagaren 

personligen. Uppsägningen blir aktuell först när arbetstagaren tagit del av beslutet, vilket framgår 

av 10 §. Vidare beskrivs att då arbetstagaren inte kan nås så kan uppsägningen skickas i ett 

rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress. Löses däremot inte brevet ut anses 

uppsägningen gälla tio dagar efter det att arbetsgivaren skickade uppsägningen på posten. I fall 

där arbetstagaren har semester börjar preskriptionstiden löpa först dagen efter arbetstagarens sista 

semesterdag. En arbetstagare kan bara bli uppsagd på två grunder, endera på grund av personliga 

skäl eller på grund av det uppstår arbetsbrist på arbetsplatsen. 

 

 

                                                
18

 Iseskog, Personaljuridik, s.152-153.   
19

 Glavå, Arbetsrätt, s. 86. 
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3.1 Uppsägning på grund av personliga skäl  

Begreppet saklig grund beskrivs inte specifikt i lagtexten då det finns en risk för att 

rättsutvecklingen begränsas.
20

 Två undantag beskrivs dock i 7 § 2 st. LAS. Där står det att en 

uppsägning inte är sakligt grundad om det är skäligt att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat 

arbete och i 3 st. står det att en övergång av ett företag, en verksamhet eller del av verksamhet 

som beskrivs i 6b § inte utgör saklig grund för uppsägning. I förarbetena står det “allmänt kan 

sägas att vad som skall anses utgöra saklig grund är beroende av utvecklingen och ändringar i 

rådande värderingar” och att utrymmet för uppsägningar med tiden borde bli allt mindre.
21

 

 

“Innebörden av begreppet saklig grund kan enligt utredningens mening inte bestämmas 

generellt, eftersom uppsägningsfallen är så olika sinsemellan och förhållandena varierar så 

kraftigt mellan olika arbetsplatser. Bland de omständigheter som bör kunna utgöra saklig 

grund nämner utredningen arbetsbrist, grov misskötsamhet eller klart dokumenterad 

bristande lämplighet samt ålder eller sjukdom som har kommit till uttryck i en 

stadigvarande och väsentlig nedsättning eller förlust av arbetsförmågan. Den allmänna 

bestämmelsen om att uppsägning skall vara sakligt grundad kompletteras i 

utredningsförslaget med en regel om att uppsägning från arbetsgivarens sida inte får ske 

utan att denne, där så skäligen kan krävas, erbjudit arbetstagaren annan anställning hos 

arbetsgivare.”
22 

 

I förarbetena beskrivs även att ett strängt betraktelsesätt ska tillämpas vid vissa förseelser.
23

 

 

“I fråga om tillgrepp och andra förmögenhetsbrott eller brottsliga förfaranden i övrigt, 

närmare bestämt brott som begås i tjänsten eller som annars riktas mot arbetsgivaren eller 

begås på arbetsplatsen, anser jag att det finns anledning att tillämpa ett strängt 

betraktelsesätt över hela arbetsmarknaden. Inte minst med hänsyn till att anställningen i 

allmänhet bygger på ett mer eller mindre utpräglat förtroendeförhållande och till att det mot 

den bakgrunden ofta ges tillfällen för den som inte vill respektera förtroendet, är det 

nödvändigt med en fast attityd mot dem som gör sig skyldiga till t.ex. tillgreppsbrott eller 

andra slag av ohederlighet på arbetsplatsen. Inte heller hör våld eller hot om våld hemma i 

arbetsmiljön. … Att man även i dessa sammanhang bör ta hänsyn till omständigheterna i 

det enskilda fallet är i och för sig naturligt. Men utgångspunkten måste vara att det skall 

kunna krävas att arbetstagarna inte gör sig skyldiga till handlingar av detta slag.” 

 

3.1.1 Förseelser som kan utgöra saklig grund 

Uppsägning på grund av personliga skäl kan ske av ett flertal anledningar. Nedan följer en 

sammanfattande beskrivning av några av dem. 

Misshandel och hot om våld 

För att en händelse ska klassas som misshandel så ska man avsiktligt ha skadat en annan person 

eller tillfogat personen smärta.
24

 Händelsen i sig behöver inte vara allvarlig utan en örfil klassas 

                                                
20

 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 134. 
21

 Prop. 1973:129, s. 122. 
22

 A.a.s. 119f. 
23

 Prop. 1981/82:71, s. 72. 
24

 Wästfelt, Bäckström, Wulkan & Åström, Anställningsskyddslagen, s. 103. 
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också som misshandel. AD ser dock allvarligt på misshandel och hot om våld som sker på 

arbetsplatsen och speciellt om misshandeln riktar sig till någon som har en arbetsledande 

ställning. Kan dock inte arbetsgivaren bevisa händelsen så föreligger inte saklig grund för 

uppsägning.
25

 

Förmögenhetsbrott 

En arbetstagare som stjäl eller förskingrar saker eller pengar på arbetsplatsen gör sig skyldig till 

en allvarlig förseelse.
26

 Är brottet grovt kan det leda till ett avskedande men vid lindrigare fall 

kan det vara fråga om uppsägning. För att saklig grund ska föreligga måste dock arbetsgivaren 

kunna bevisa den stöld eller den förskingring som arbetstagaren anklagas för. Andra 

omständigheter som också spelar in är om förseelsen var planlagd, om det var en 

engångsföreteelse, värdet på det som blev stulet eller förskingrat och vilka möjligheter som fanns 

till omplacering.
27

 

Brottslighet utom tjänsten 

Brott som begås på fritiden kan utgöra saklig grund för uppsägning om förtroendet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare allvarligt har skadats eller indirekt skadats med hänsyn till 

exempelvis kundkontakter.
28

 AD ser strängare på brott som har anknytning till arbetsplatsen. 

Vilka möjligheter som finns till omplacering inom företaget spelar också en viktig roll.
29

 

Onykterhet i tjänsten 

Är det konstaterat att arbetstagaren lider av en sjukdom, kronisk alkoholism, kan normalt sett inte 

uppsägning ske och arbetsgivaren har långtgående skyldigheter. Föreligger inte sjukdom så kan 

dock en arbetstagare bli uppsagd om förseelsen upprepas.
30

 Vilka arbetsuppgifter arbetstagaren 

har spelar förstås också en viktig roll då det råder nolltolerans om arbetstagaren arbetar som 

sjökapten
31

 medan arbetsgivaren kanske är mer överseende om arbetstagaren arbetar som 

trädgårdsmästare.
32

 Det krävs dock att arbetsgivaren försöker hjälpa arbetstagaren genom 

exempelvis behandling eller omplacering innan det kan bli aktuellt med uppsägning. 

 

 

 

                                                
25

 Se AD 1992 nr 24 där saklig grund förelåg och AD 2004 nr 82 där ej saklig grund förelåg då arbetsgivaren inte 

kunnat styrka det arbetstagaren anklagades för. 
26

  Wästfelt, Bäckström, Wulkan & Åström, Anställningsskyddslagen, s. 105-106. 
27

 Se AD 1977 nr 125 där tillgreppet varit en impulshandling och värdet för de stulna varorna var sammanlagt 18 kr 

och 60 öre och AD 1986 nr 38 där arbetstagaren två gånger stulit köttvaror vid två tillfällen där det sammanlagda 

värdet var 260 kr. I den förstnämnda domen fanns inte saklig grund för uppsägning men vid den andra domen fanns 

saklig grund för uppsägning. 
28

 Wästfelt, Bäckström, Wulkan & Åström, Anställningsskyddslagen, s. 108.   
29

 Se AD 1976 nr 124 där två arbetstagare dömdes till 3 mån fängelse pga att de köpt sprit och cigaretter som 

smugglats in av andra. Brotten hade skadat förtroendet för bolaget som hade ett ansvar gentemot tullmyndigheten 

vilket innebar att saklig grund för uppsägning förelåg. AD 2004 nr 30 gällde en arbetstagare som arbetade på posten 

och blev dömd till 2 år och 8 mån fängelse för misshandel och våldtäkt, vilket inte utgjorde saklig grund för 

uppsägning. 
30

 Wästfelt, Bäckström, Wulkan & Åström, Anställningsskyddslagen, s. 111-112.  
31

 Se AD 1977 nr 223 där saklig grund för uppsägning förelåg. 
32

 Se AD 1977 nr 16 där inte saklig grund för uppsägning förelåg. 
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Sjukdom, nedsatt arbetsförmåga och inkompetens 

Saklig grund för uppsägning föreligger ej om det beror på arbetstagarens ålder eller sjukdom då 

arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar och därför är skyldig att anpassa och tillrättalägga 

arbetet och eventuellt omplacera arbetstagaren.
33

 Kan dock inte arbetstagaren trots omfattande 

insatser från arbetsgivaren utföra ett arbete av betydelse kan uppsägning bli aktuell.
34

 

Samarbetssvårigheter 

Här har arbetsgivaren ett stort ansvar då samarbetsproblem normalt inte utgör saklig grund för 

uppsägning.
35

 Arbetsgivaren ska först försöka lösa de motsättningar som uppstår men är 

samarbetsproblemen bestående kan nästa steg vara omplacering. Större företag förväntas kunna 

lösa samarbetssvårigheter genom omplacering medan det vid mindre företag, som inte kan 

omplacera, kan utgöra en saklig grund för uppsägning.
36

 

Misskötsamhet 

Det krävs att arbetstagaren missköter sig upprepande gånger då enstaka händelser inte utgör 

någon saklig grund för uppsägning.
37

 Det kan handla om olovlig frånvaro, olämpligt uppträdande 

eller att arbetstagaren ofta kommer försent till arbetet eller till planerade möten. Vid 

misskötsamhet är det viktigt att arbetsgivaren belyser problemet och dess konsekvenser för 

arbetstagaren så att han eller hon har chans att ändra sitt olämpliga beteende. AD ser allvarligare 

på förseelsen om den påverkat tjänsteutövningen och om den inneburit någon skada eller risk för 

skada för arbetsgivaren. Arbetstagarens befattning spelar också en stor roll samt om arbetstagaren 

fortsätter att missköta sig trots att arbetsgivare påtalat problemet eller varnat 

Illojalt beteende 

Arbetstagarens lojalitetsåtagande kan delas upp i ett affärsmässigt lojalitetsåtagande och i ett 

socialt lojalitetsåtagande.
38

 Det förstnämnda innebär att arbetstagaren inte ska konkurrera med 

arbetsgivaren eller delta i någon verksamhet som konkurrerar. Socialt lojalitetsåtagande handlar 

mer om att öppet kritisera eller prata illa om arbetsgivaren.
39

 Det är lite svårare att avgöra när den 

anställde bryter mot ett socialt lojalitetsåtagande eftersom arbetstagaren har rätt att till stor del 

uttrycka sig fritt enligt yttrandefriheten. Dock måste han eller hon hålla sig till sanningen och inte 

sprida ut lögner om arbetsgivaren i syfte att skada dennes anseende. En arbetstagare ska agera 

lojalt mot arbetsgivare vilket bland annat innebär att inte avslöja yrkeshemligheter eller på något 

sätt konkurrera med arbetsgivaren. Arbetsdomstolen har i ett mål beskrivit detta på följande sätt. 

 

“Utmärkande för ett anställningsförhållande anses vara bl.a. att arbetstagaren skall vara 

lojal mot arbetsgivaren. Med detta avses att arbetstagaren inte får vidta åtgärder som är 

                                                
33

  Wästfelt, Bäckström, Wulkan & Åström, anställningsskyddslagen, s. 114-115. 
34

 Se AD 2002 nr 32 där en brandman pga hjärtproblem inte kunde utföra vissa arbetsuppgifter. Saklig grund för 

uppsägning förelåg ej då han kunde utföra andra arbetsuppgifter. Enligt AD 2006 nr 57 förelåg saklig grund för 

uppsägning då en postsorterare med varaktig nedsatt arbetsförmåga blev uppsagd. Domstolen ansåg att det skulle 

kunna leda till arbetsskador på de andra arbetstagarna om belastningen på dem efter en omorganisation skulle öka.  
35

 Wästfelt, Bäckström, Wulkan & Åström, anställningsskyddslagen, s. 121-123. 
36

 Prop. 1973:129 s. 124-125. 
37

 Bylund & Viklund, Arbetsrätt i praktiken, s. 189-190. 
38

 Iseskog, Personaljuridik, s. 219. 
39

 A.a.s. 221. 
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ägnade att skada eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet (se bl.a. AD 1989 nr 

90). Vilka krav som är rimliga att ställa måste av naturliga skäl variera beroende bl.a. på 

förhållandena inom branschen, den aktuella verksamhetens beskaffenhet, 

arbetsuppgifternas art, arbetstagarens ställning i företaget och om arbetstagaren på något 

sätt äventyrat arbetsgivarens kundrelationer. Självfallet kan man inte med någon enkel 

formel beskriva vad som åvilar arbetstagaren i normalfallet, men en gemensam synpunkt på 

dennes förpliktelser har angivits vara att arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens 

intresse framför sitt eget samt att undvika lägen, där han eller hon kan komma i en 

pliktkollision. Det torde stå utom tvivel att en anställd som under sin anställningstid 

bedriver en verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens i allmänhet på ett allvarligt 

sätt bryter mot den lojalitetsplikt som gäller mot arbetsgivaren (se bl.a. AD 1977 nr 118). 

Samtidigt måste dock framhållas att inte all konkurrens kan anses utgöra ett sådant 

lojalitetsbrott. Fråga måste normalt vara om sådan konkurrens som tillfogar arbetsgivaren 

mer påtaglig skada eller som är att uppfatta som illojal mot arbetsgivaren (se t.ex. AD 1980 

nr 82).”
40

  

 

Domstolen ansåg inte att saklig grund för uppsägning förelåg vid ett mål där en försäljare tog 

med känsliga handlingar hem, som tillhörde företaget.
41

 Anledningen var att arbetsgivare inte 

kunde bevisa att arbetstagaren skulle använda handlingarna på något vis som kunde skada 

arbetsgivaren. Däremot ansåg domstolen att det förelåg grund för uppsägning där en anställd med 

viss förtroendeställning otillbörligt använt sig av arbetsgivarens dator.
42

 Han hade upprättat flera 

dokument och skickat e-postmeddelande med arbetsgivaren som avsändare trots vetskapen om 

att arbetsgivaren inte stod bakom innehållet. 

Drog- och alkoholtester 

Arbetsgivare har med stöd av den allmänna arbetsledningsrätten rätt att kräva att arbetstagare 

underkastar sig alkohol- och drogtester i syfte att upprätthålla säkerheten på arbetsplatsen.
43

 

Arbetsgivaren måste informera arbetstagaren om vilka konsekvenserna kan bli om arbetstagaren 

vägrar ett prov och den kränkning som arbetstagaren kan tänkas uppleva av att behöva ta ett prov 

måste stå i rimlig proportion till arbetsgivarens intresse av att kräva att prover utförs. Vägrar 

arbetstagaren att medverka i provtagning trots information om konsekvenserna kan saklig grund 

för uppsägning finnas.
44

 

 

“Vid bedömningen av om arbetsgivarens beslut om drogtest strider mot god sed har i praxis 

gjort en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att drogtesta arbetstagaren och 

arbetstagarens intresse av att värna om sin personliga integritet. Intrånget i arbetstagarens 

personliga integritet måste stå i rimlig proportion till det intresse arbetsgivare vill 

tillgodose. Om det efter en sådan intresseavvägning kan konstateras att arbetstagaren varit 

                                                
40

 AD 1993 nr 18. 
41

 AD 1976 nr 102. 
42

 AD 1999 nr 49. 
43

 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet, s. 268. 
44

 Se AD 2009 nr 36 där två chaufförer blev uppsagda då de vägrat utandningsprov trots att de blivit informerade om 

konsekvenserna för att inte medverka i provtagning. 
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skyldig att medverka i drogtestet kan hans vägran att drogtesta sig utgöra saklig grund för 

uppsägning.”
45 

 

Ordervägran 

Arbetstagaren är i princip skyldig att lyda order från arbetsledande personal om det inte innebär 

fara för dennes liv och hälsa eller bryter mot gällande lagstiftning.
46

 Ordervägran betyder inte 

automatiskt att saklig grund för uppsägning föreligger utan arbetsgivare är skyldiga att utreda 

anledningen till ordervägran. Det kan vara så att arbetstagaren haft goda och rimliga skäl till sin 

vägran eller att arbetstagaren missförstått uppgiften. Vägrar dock arbetstagaren att lyda order 

trots förtydligande från arbetsgivaren kan saklig grund för uppsägning föreligga. En speciell form 

av ordervägran är om arbetstagaren deltar i en olovlig strejk och då åsyftas två situationer.
47

 Den 

första är om strejken blir långvarig på grund av att de strejkande inte viker från klart 

avtalsstridiga krav. Den andra är när en eller flera arbetstagare driver fram en strejk i syfte att 

störa den ordinarie fackliga verksamheten på arbetsplatsen. 

Av förarbetena till LAS framgår följande när det gäller bedömningen av om ordervägran utgör 

saklig grund för uppsägning.
48

 

 

“att bedömningen inte så mycket bör inriktas på vad som har förekommit i det särskilda 

fallet utan i stället på de slutsatser om arbetstagarens lämplighet som kan dras av de 

inträffade. Först vid klart dokumenterad olämplighet bör kravet på saklig grund anses 

uppfyllt. Detta innebär bl.a. att uppsägning inte bör kunna ske enbart på grund av något 

enstaka fall av misskötsamhet eller olämpligt uppträdande, såvida inte förseelsen är så 

allvarlig att arbetstagaren genom förseelsen måste anses ha visat sig klart olämplig för sitt 

arbete. En ordervägran bör inte utan vidare anses utgöra grund för uppsägning. 

Omständigheterna i det enskilda fallet kan ha varit sådana att arbetstagaren har haft skäl för 

sin vägran som det kan vara rimligt att ta hänsyn till. Om arbetstagarens ordervägran 

framstår som ett uttryck för en allmän ovillighet att rätta sig efter arbetsgivarens 

anvisningar, torde saklig grund få anses föreligga.” 

 

3.1.2  Övriga omständigheter som påverkar bedömningen  

om saklig grund föreligger 

Har inte arbetstagaren grovt åsidosatt sina åtaganden, vilket då skulle utgöra en grund för 

avskedande enligt 18 § LAS, kan förseelsen istället utgöra saklig grund för uppsägning på grund 

av personliga skäl. Förutom själva händelsen som lett fram till uppsägningen så är det även andra 

omständigheter som spelar in. Nedan beskrivs några av de omständigheter som beaktas av 

domstolen vid en prövning om de föreligger någon saklig grund för uppsägning.
49

 

Arbetsplatsens storlek spelar en viktig roll då arbetsgivaren har en skyldighet att bereda annat 

arbete om möjligheten finns. AD anser att ett stort företag har lättare för att omplacera än ett litet 

                                                
45

 Öman, Anställningsskyddspraxis, s. 181. 
46

 Wästfelt, Bäckström, Wulkan & Åström, Anställningsskyddslagen, s.134. 
47

 Bylund & Viklund, Arbetsrätt i praktiken, s.190. 
48

 Prop. 1973:129 s.124. 
49

 Wästfelt, Bäckström, Wulkan & Åström, Anställningsskyddslagen, s. 101-103. 
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företag. Det betyder inte att en småföretagare har rätt att säga upp arbetstagare utan vidare men 

medan en uppsägning från ett stort företag saknar saklig grund så kan samma uppsägning utgöra 

saklig grund för uppsägning vid ett litet företag.
50

 

Anställningstidens längd spelar också en viktig roll då en arbetstagare med lång anställningstid 

på företaget anses ha ett bättre anställningsskydd. Om en arbetstagare som fläckfritt arbetat på 

företaget i tio år gör ett misstag så ses det inte lika allvarligt på det som på fall där arbetstagaren 

endast har arbetat i några månader. I ett mål har arbetsgivaren yrkat avskedande då arbetstagaren 

vid upprepade tillfällen varit alkoholpåverkad under arbetstid samt att hotat att tillfoga 

arbetsledare och arbetskamrater kroppsskada.
51

 Utredningen visar att arbetstagarens bruk av 

alkohol har bottnat i alkoholism av sjukdomskaraktär och att han arbetat nästan trettio år i 

företaget. Arbetsdomstolen fann att avskedandet skett under sådana omständigheter att inte ens 

saklig grund för uppsägning skulle ha förelegat. 

Anställningens beskaffenhet kan också vara avgörande. Arbetar du exempelvis som 

flygvärdinna och kommer för sent till jobbet så ses det mycket allvarligare än om en 

bilmekaniker gör det.
52

 Vid onykterhet så är det oacceptabelt om du arbetar som sjökapten men 

ses inte lika allvarligt om du arbetar som trädgårdsmästare.
53

 Större krav ställs också på 

arbetstagare som innehar en förtroendeställning eller har ett ansvar för företagets pengar.
54

 

Tidigare misskötsamhet spelar också in vid bedömningen om anställningen ska bestå. Hänsyn 

ska tas till om förseelsen var en engångsföreteelse som ofta inte utgör saklig grund eller om 

förseelsen upprepar sig. Här är det också viktigt att se på arbetsgivarens beteende.
55

 Har 

arbetsgivaren tidigare tolererat att de anställda exempelvis inte behöver passa tider eller har 

arbetsgivaren påtalat problemet och lämnat varningar och arbetstagaren trots detta fortsätter. I 

fallet har man inte tydligt lämnat varningar och saklig grund förelåg därför ej för uppsägning.
56

 

Arbetsgivarens handlande har också betydelse då en uppsägning inte ska komma som en 

överraskning Det är viktigt att tydliga instruktioner finns på arbetsplatsen och att de är 

tillgängliga för arbetstagaren.
57

 Det är också viktigt att arbetsgivare ingriper mot det som inte är 

acceptabelt.
58

 Domstolen kan vid en tvist bedöma att förseelsen inte var så allvarlig eftersom inte 

arbetsgivare agerade. Viktigt är också att arbetsgivaren utreder ordentligt vad som verkligen hänt 

för att vid en senare tvist visa att skälen för en eventuell uppsägning är reella.
59

 Arbetsgivaren 

ska även försöka lösa problemen som uppstår på arbetsplatsen utan att någon blir uppsagd då en 

                                                
50

 Se AD 2004 nr 30, AD 1979 nr 67 och AD 1978 nr 139.  
51

 AD 1978 nr 22. 
52

 AD 1975 nr 4, gällande flygvärdinna och AD 1981 nr 111 gällande bilmekaniker. 
53

 AD 1977 nr 223 gällande sjökapten och AD 1977 nr 16 gällande trädgårdsmästare. 
54

 AD 1998 nr 142 gällande förtroendeställning och AD 1977 nr 67 gällande att ha ett ansvar för pengar. 
55

 AD 1981 nr 111. 
56

 AD 2002 nr 44. 
57

 Jmf AD 1991 nr 82 med AD 1993 nr 65. 
58

 AD 2004 nr 50. 
59

 AD 1989 nr 102. 
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uppsägning ska ses som den yttersta åtgärden.
60

 Arbetsgivaren är även skyldig att försöka hjälpa 

arbetstagaren med dennes problem.
61

  

Personliga förhållanden och sociala förhållanden spelar in vid en bedömning om saklig grund 

för uppsägning föreligger. Exempelvis kan misskötseln bero på personliga problem som 

arbetsgivaren är skyldig att försöka hjälpa arbetstagaren med innan det kan bli aktuellt med 

uppsägning.
62

 Domstolen gör en samlad bedömning
63

 och i förarbetena står det att: 

 

“Tillkomsten av den nya lagen och det allmänna syfte som ligger bakom den, dvs. 

strävandena att tillförsäkra arbetstagarna ett så gott anställningsskydd som möjligt, måste 

påverka rättsutvecklingen. Allmänt kan sägas att vad som skall anses utgöra saklig grund är 

beroende av utvecklingen och ändringar i rådande värderingar. Det är fullt tänkbart att 

utvecklingen kan komma att medföra att utrymmet för uppsägningar med tiden blir allt 

mindre.” 
64 

 

3.2 Arbetsbrist 

Arbetsbrist kan uppstå på en arbetsplats av olika anledningar. Det kan bero på att arbetsgivaren 

har brist på arbete, bristande ekonomiska förutsättningar, organisatoriska skäl eller med andra ord 

uppsägningar från arbetsgivaren som inte hänför sig till arbetstagaren som person.
65

 Grunden till 

arbetsbrist utgörs alltså av en företagsekonomisk eller verksamhetsekonomisk bedömning.
66

 

Avskedande eller uppsägning som grundar sig på personliga skäl kan därför aldrig bli aktuellt vid 

arbetsbrist eftersom de grundar sig på arbetstagaren personligen. Arbetsgivaren bestämmer själv 

över omfattningen av sin verksamhet så arbetsbrist godtas oftast som saklig grund för 

uppsägning.
67

 Arbetsdomstolen kan inte avgöra vilken arbetsstyrka eller typ av organisation som 

arbetsgivaren bedömer är lämplig men de kan bedöma om arbetsgivaren är företagsekonomiskt 

trovärdig. Domstolen anförde följande i ett mål: 

 

”Vid prövningen av om en som grund för uppsägning godtagbar arbetsbrist föreligger skall 

domstolen som framgår av anställningsskyddslagens förarbeten i allmänhet inte gå in på en 

bedömning av de motiv som föranleder en driftsinskränkning. Beslutar en arbetsgivare att 

inskränka sin verksamhet, skall normalt sett någon granskning av det från 

företagsekonomisk synpunkt berättigade häri inte ske. Inskränkningen behöver inte vara 

påtvungen, t.ex. på det sättet att orderingången minskar. I allmänhet är det tillräckligt att 

arbetsgivaren beslutar att inskränka verksamheten för att arbetsbrist skall anses föreligga 

och utgöra saklig grund för uppsägning.”
68 
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 AD 1989 nr 99. 
61

 AD 1979 nr 74. 
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 AD 1977 nr 125. 
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 AD 1975 nr 59. 
64

 Prop. 1973:129 s.122. 
65

 Bylund & Viklund, Arbetsrätt i praktiken, s. 207.  
66

 Iseskog, Personaljuridik, s. 173. 
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 A.a.s. 175. 
68

 AD 1977 nr 215. 
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Det behöver dock inte vara skäl som olönsamhet utan även lönsamma verksamheter kan 

drabbas av arbetsbrist vid exempelvis ökade vinstkrav eller olika former av rationaliseringar.
69

 

Arbetsgivaren måste dock vid en tvist kunna bevisa att arbetsbrist föreligger om arbetstagaren 

kan göra det sannolikt att det föreligger andra skäl än arbetsbrist, så kallad fingerad arbetsbrist, 

och även kunna redovisa att allt har gjorts för att undvika uppsägningar.  

Heléne Robson och Karin Lundin skriver i artikeln Myten om Las riskerar att bli sann
70

 

att lagen är flexibel. De anser att det idag finns goda möjligheter att kringgå lagen. I princip kan 

arbetsgivaren oinskränkt hävda arbetsbrist. Vilket gör att uppsägningar som egentligen skulle 

grunda sig på personliga skäl istället kläs i termer av arbetsbrist. Uppstår det en tvist är det ofta 

svårt för arbetstagaren att nå framgång med en talan om att uppsägningen är en fingerad 

arbetsbrist även vid fall som bara rör en enskild arbetstagare. Svenskt näringsliv hävdar att de 

riskerar att tappa nödvändig kompetens på grund av turordningsreglerna men i artikeln hävdar de 

en annan verklighet. De skriver att en arbetstagare inte kan göra anspråk på befattningar denne 

inte har kvalifikationer till och att arbetsgivaren är fri att vid en arbetsbristsituation justera 

kvalifikationskraven. Det omöjliggör då för den oönskade arbetstagaren att göra anspråk på 

befattningen. Turordning idag kan istället sägas utgå från kvalifikationer i stället för 

anställningstid. De anser att det redan idag är relativt enkelt att hävda arbetsbrist men ser trots 

detta att fler väljer att avskeda istället för att säga upp då de slipper betala lön och andra förmåner 

under den tid som en eventuell tvist pågår.  

Karl-Petter Thorwaldsson, Eva Nordmark och Göran Arrius skriver i artikeln Risk för 

stora förändringar i Las
71

  “varför ändra något som fungerar bra?” De ser det som positivt att 

tvister gällande uppsägning på grund av personliga skäl till stor del förlikas inom ett par månader 

och att bara några få procent leder till domstol. De anser även att det idag är ganska enkelt att bli 

av med personal då arbetsgivare fritt organiserar arbetet och själva avgör när en arbetsbrist 

uppstår och finns det ett arbete som arbetstagare kan omplaceras till så är det ingen arbetsbrist. 

I ett mål gjordes några principiella uttalanden. 

 

“Den bevisprövning som skall ske när arbetsgivaren som grund för uppsägning åberopar 

arbetsbrist eller liknande och arbetstagaren påstår att annan ovidkommande grund i själva 

verket varit bestämmande för arbetsgivarens handlande får särskild karaktär i sådant fall då 

förändringen av verksamheten tar sikte på enstaka arbetstagare. Detta beror på att i sådant 

fall styrkan av de skäl av företagsekonomisk natur som arbetsgivaren åberopar ofta är 

betydligt svårare att bestämma än om det exempelvis är fråga om en omfattande 

driftsinskränkning. För att bevissvårigheter inte skall hindra arbetstagaren från att med 

framgång angripa en uppsägning, där påstådd arbetsbrist endast utgör en täckmantel för 

annan omständighet, bör en mera nyanserad bevisbedömning göras ifall av detta slag än 

annars. Ju sannolikare det framstår – på grundval av den bevisning som avser 

arbetstagarens påstående – att en uppsägning orsakats av annan omständighet än den som 

arbetsgivaren har uppgivit, desto starkare krav bör ställas på arbetsgivaren att visa att 

uppsägningen skulle ha företagits av företagsekonomiska skäl även om den ovidkommande 
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 Iseskog, Personaljuridik, s. 171. 
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omständigheten inte förelegat. Inom ramen för denna prövning kan det under särskilda 

omständigheter vara anledning att granska de uppgivna företagsekonomiska skälen för 

åtgärden betydligt mera ingående än som annars sker. Kvarstår i ett sådant fall ovisshet, om 

uppsägningen skulle ha skett om den ovidkommande omständigheten inte förelegat, bör 

detta gå ut över arbetsgivare.”
72 

 

Nedan redovisar vi några mål för att belysa hur viktigt det är att kunna bevisa att uppsägningen 

föregås av seriösa företagsekonomiska skäl. Gör den det så är arbetsbrist en saklig grund för 

uppsägning.  

AD 1995 nr 149. En företagsläkare blev uppsagd på grund av arbetsbrist. Läkaren hävdade dock 

att uppsägningen berodde på bland annat samarbetsproblem. Trots att det funnits motsättningar 

fann domstolen att saklig grund för uppsägning fanns då arbetsgivaren kunde bevisa att 

uppsägningen grundades på seriösa företagsekonomiska skäl. 

AD 2000 nr 18. Ett bilföretag beslutade att avskaffa funktionen som kreditchef och sade därför 

upp denne på grund av arbetsbrist. Arbetstagaren hävdade istället att uppsägningen berodde på 

hans sjukdom. Domstolen konstaterar att uppsägningen hade ett tidsmässigt samband med 

sjukdomen men ansåg trots detta att saklig grund fanns, efter att arbetsgivaren kunnat bevisa 

trovärdiga företagsekonomiska argument för uppsägningen. 

AD 2000 nr 35. En arbetstagare blir först uppsagd på grund av personliga skäl, men den återtogs. 

Kort därefter blev hon istället uppsagd på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren hade vid den 

tidpunkten genomfört vissa organisatoriska och tekniska förändringar vilket föranledde 

arbetsbrist. Det fanns inget som tydde på att förändringarna gjorts för att kunna säga upp 

arbetstagaren och därför fanns saklig grund för uppsägningen. 

AD 2003 nr 4. Efter det att en arbetsgivare sagt upp personal på grund av arbetsbrist uppkom ett 

behov av personal igen vilket företaget löste genom att hyra in personal från bemanningsföretag 

trots att de hade uppsagd personal som hade förtursrätt. Bolaget hävdade då att det var behov av 

mer personal vissa perioder under året och att det inte kunde göra det företagsekonomiskt 

försvarligt att anställa ytterligare personal tills vidare. Saklig grund för uppsägning förelåg. 

AD 2004 nr 52. På ett företag hade diskussioner förts med arbetstagaren om att anställningen 

skulle komma att upphöra på grund av personliga skäl. Uppsägningen aktualiseras dock inte utan 

en kort tid därefter blir istället arbetstagaren uppsagd på grund av arbetsbrist. Domstolen 

konstaterar att arbetsgivaren kunde bevisa uppenbara företagsekonomiska skäl för uppsägningen 

och därför förelåg saklig grund för uppsägningen. Därmed saknades det betydelse att arbetsgivare 

först hade velat avsluta arbetstagarens anställning på grund av personliga skäl.  

Domstolen har dock öppnat upp för möjligheten att underkänna uppsägningar på grund av 

arbetsbrist trots att det inte ens gjorts gällande att de verkliga skälen istället har utgjorts av 

personliga förhållanden, nämligen när uppsägningarna skett “för säkerhets skull”.
73

 

 

“Uppsägning "för säkerhets skull" föreligger t ex om en privat arbetsgivare säger upp 

arbetstagare p g a arbetsbrist trots att arbetsgivaren bedömer att orderingången är fullt 
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tillfredsställande och kan antas vara det även i fortsättningen. I så fall anser nämligen 

arbetsgivaren i själva verket, att sysselsättningsläget är gott men vill gardera sig för 

eventuella felbedömningar genom att hålla en del av personalen uppsagd i tanken att han 

senare alltid har möjlighet att erbjuda de uppsagda arbetstagarna fortsatt anställning. Ett 

sådant förfarande strider mot anställningsskyddslagen. Om arbetsgivaren däremot efter en 

seriös prövning faktiskt kommer till att orderingången kommer att försämras med påföljd 

att arbetstillfällena minskar, har arbetsgivaren rätt att säga upp arbetstagarna p g a 

arbetsbrist vid sådan tidpunkt att anställningarna upphör då sysselsättningsläget enligt 

arbetsgivarens bedömning förändras”
74

 

 

3.2.1 Turordningsregler 

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska turordningsreglerna i 22 § LAS tillämpas. Lagen 

skiljer mellan driftsenhet, som omfattar arbetsplatsen, och avtalsområde, som styrs av 

kollektivavtal. I ett mål gällande turordning konstaterades att Jönköping är en egen ort och att 

anställda som blir uppsagda ska turordnas i Jönköping, även om Jönköping ingår i en större 

region.
75

 Finns inte särskilt kollektivavtal som säger något annat, utgörs driftenheten av en 

geografisk ort. Reglerna kring turordning är dock dispositiva vilket innebär att parterna, 

arbetsgivare och facklig organisation, kan förhandla så att listan omfattar flera arbetsplatser eller 

avtalsområden. 

 

3.2.2 Företrädesrätt  

Enligt 25 § LAS har arbetstagare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist rätt till företräde 

vid nya anställningar. Det gäller endast den verksamhet där de tidigare varit verksamma. Ett 

rekvisit är dock att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än 12 månader 

under de senaste tre åren och att han eller hon har tillräckliga kvalifikationer för den nya 

anställningen. Företrädesrätten gäller under uppsägningstiden och ytterligare nio månader efter 

det att anställningen har upphört, enligt 25 §. Arbetstagaren måste dock göra anspråk på 

företrädesrätten för att den ska gälla, enligt 27 §. Företrädesrätten gäller dock bara till arbete som 

blir ledigt, där arbetsgivaren skulle behöva rekrytera externt. Det gäller inte vid intern 

omplacering eller där en anställd får utökad tjänstgöringsgrad. En svårighet i att avgöra om 

arbetsbrist råder eller ej är där företaget säger upp sin egen personal och sedan hyr in personal 

från bemanningsbolag istället.
76

 Domstolen ansåg att företaget i princip har rätt att själva 

bestämma om de vill hyra in personal eller ha egen fast personal. För att inhyrning av personal 

ska kunna klandras måste det bevisas att arbetsgivaren medvetet har agerat för att kringgå de 

uppsagdas företrädesrätt.
77
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3.3 Omplaceringsskyldighet 

Arbetsgivare är vid en uppsägning skyldig att först se om möjlighet till omplacering finns, 

oavsett om det blir aktuellt med uppsägning på grund av personliga skäl eller vid arbetsbrist. 

Görs inte detta saknas saklig grund för uppsägning enligt 7 § LAS. Kan däremot arbetsgivaren 

bevisa att arbetstagaren varit medveten om den eventuella misskötseln som föranleder 

uppsägningen eller om det inte anses skäligt att kräva, så har arbetsgivaren i princip ingen 

skyldighet till att omplacera arbetstagaren.
78

 

Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet enligt 7 § 2 st. LAS har en yttre ram.
79

 Den 

sträcker sig inte utanför den egna verksamheten. Av praktiska skäl kan omplaceringsskyldigheten 

vara begränsad till en viss del av arbetsgivarens verksamhet. Det innebär också att arbetsgivaren 

inte måste inrätta några nya tjänster som det inte finns behov av. Ytterligare begränsningar kan 

vara att den arbetstagare som ska omplaceras måste ha de kvalifikationer som krävs för det arbete 

som han eller hon omplaceras till. Andra anställda ska inte riskera att friställas för att 

arbetstagaren ska undvika att bli uppsagd eller att arbetsförhållanden försämras för övriga 

arbetstagare som en direkt följd av de åtgärder som arbetsgivaren vidtar för att undvika 

uppsägning. Först ska arbetsgivaren söka lösningar inom ramen för arbetstagarens anställning 

eller som ligger inom dennes arbetsskyldighet. Vägrar arbetstagaren att rätta sig efter detta kan 

det handla om ordervägran. Arbetsgivaren måste kunna bevisa att denne försökt att tillgodose 

arbetstagarens intresse. Visar det sig vara omöjligt att tillmötesgå arbetstagaren ska annan 

anställning, eller likvärdigt arbete, hos arbetsgivaren erbjudas arbetstagaren. Någon absolut rätt 

till omplacering till likvärdig anställning har dock inte arbetstagaren. Medverkar inte 

arbetstagaren i försöket att lösa problemet eller avböjer föreslagna lösningar utan godtagbara 

skäl, minskar eller upphör arbetsgivarens skyldigheter. Viktigt är dock att arbetsgivaren lyssnar 

på de skäl som arbetstagaren haft för att avböja tidigare erbjudanden. Saklig grund för 

uppsägning kan saknas om inte arbetsgivaren gör en omplaceringsutredning som visar på att 

möjligheter att omplacera har utretts. Här är några exempel från rättspraxis: 

AD 1999 nr 13. En arbetstagare blev uppsagd då han flera gånger trots varningar misskött sig i 

arbetet. Arbetstagarsidan ansåg att uppsägningen skulle ogiltigförklaras då ingen 

omplaceringsutredning hade gjorts. I domen uttrycktes tydligt att saklig grund för uppsägning 

kunde föreligga trots att ingen omplaceringsutredning hade gjorts. Domstolen bedömde att 

misskötseln inte skulle upphöra vid en eventuell omplacering så därför ansågs det inte skäligt att 

arbetsgivaren skulle bereda annat arbete hos sig. 

AD 1994 nr 129. En arbetstagare blev uppsagd efter att flera gånger kommit försent till arbetet. 

Arbetstagaren hävdade att arbetsgivaren skulle ha omplacerat honom men domstolen 

konstaterade att inget talade för att arbetstagarens beteende skulle ändras vid en omplacering. 

Därför fanns saklig grund för uppsägning. 
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AD 1981 nr 158. En lastbilschaufför blev uppsagd då han miste sitt körkort på grund av 

rattfylleri. Åkeriet kunde bara i mycket liten omfattning erbjuda chauffören annat arbete och 

därför fanns saklig grund för uppsägning.  

AD 1986 nr 87. Fyra lärare sades upp på grund av arbetsbrist. Domstolen bedömde att utrymme 

fanns för att två av dem kunde omplaceras istället för att bli uppsagda. Därför fanns inte saklig 

grund för uppsägningarna för två av dem. 

AD 2002 nr 26. Ett statligt verk sade upp en arbetstagare som grovt misskött sig. Domstolen 

ansåg dock att arbetsgivaren inte nog grundligt utrett möjligheterna till omplacering och 

underkände därför uppsägningen. 

AD 2010 nr 10. En uppsägning av en habiliteringsassistent var i och för sig motiverad men 

underkändes då kommunen inte prövat att omplacera arbetstagaren till ekonomibiträde. 
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4. Avskedande 

i kommer i följande kapitel att redogöra för vad som gäller vid ett avskedande, det vill 

säga vad som utgör saklig grund, genom att belysa lagstiftning, 18 § LAS, samt beskriva 

exempel ur Arbetsdomstolens praxis.  

 

Enligt 18 § LAS kan arbetsgivaren avbryta en anställning med omedelbar verkan om 

arbetstagaren grovt åsidosatt sina åtaganden gentemot sin arbetsgivare. Skillnaden vid 

avskedande istället för uppsägning som grundar sig på personliga skäl är för arbetstagaren att han 

eller hon går miste om en uppsägningstid med vissa förmåner och arbetsgivarens 

omplaceringsskyldighet.
80

 Föreligger det dock grund för avskedande är inte arbetsgivaren skyldig 

att omplacera.
81

 

Enligt 19 § ska beskedet vara skriftligt. Där ska beskrivas vad arbetstagaren ska göra ifall 

han eller hon vill ogiltigförklara avskedandet eller yrka skadestånd. Önskar arbetstagaren ta del 

av de omständigheter som ligger till grund för avskedandet så ska även de uppgifterna skrivas 

ned. Beskedet ska sedan om möjligt lämnas till arbetstagaren personligen enligt 20 § eftersom 

avskedandet anses ha skett först när arbetstagaren tagit del av beslutet. Kan inte arbetstagaren nås 

så kan beslutet skickas med ett rekommenderat brev och gäller då 10 dagar från det att det 

skickades. När en arbetsgivare avser att avskeda en arbetstagare ska han eller hon underrättas 

senast en vecka i förväg, samtidigt som den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren 

eventuellt tillhör underrättas, enligt 30 §. Har arbetstagaren semester gäller beslutet från dagen 

efter sista semesterdagen. 

 

4.1 Saklig grund för avskedande 

För att ett avskedande ska bli aktuellt är kraven strängare än vid uppsägning och kan bara grunda 

sig på arbetstagaren personligen. Vid avskedande ska arbetstagarens förseelse vara fråga om ett 

avsiktligt och grovt vårdslöst förfarande som arbetsgivaren inte rimligen ska behöva tåla.
82

 I 

förarbetet till den nuvarande lagen står det: 

 

“I fråga om tillgrepp och andra förmögenhetsbrott eller brottsliga förfaranden i övrigt, 

närmare bestämt brott som begås i tjänsten eller som annars riktas mot arbetsgivaren eller 

begås på arbetsplatsen, anser jag att det finns anledning att tillämpa ett strängt 

betraktelsesätt över hela arbetsmarknaden. Inte minst med hänsyn till att anställningen i 

allmänhet bygger på ett mer eller mindre utpräglat förtroendeförhållande och till att det 

mot den bakgrunden ofta ges tillfällen för den som inte vill respektera förtroendet, är det 

nödvändigt med en fast attityd mot dem som gör sig skyldiga till t.ex. tillgreppsbrott eller 

andra slag av ohederlighet på arbetsplatsen. Inte heller hör våld eller hot om våld hemma i 

arbetsmiljön. Det är ett synsätt som har stöd hos det stora flertalet arbetstagare. Att man 

även i dessa sammanhang bör ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet är i och 
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för sig naturligt. Men utgångspunkten måste vara att det skall kunna krävas att 

arbetstagarna inte gör sig skyldiga till handlingar av detta slag.”
83 

 

Lennart Kriisa skriver i en artikel Tricket för att spara en miljon
84

 att avskedanden idag är 

vanligare än uppsägningar på grund av personliga skäl, vilket han anser är “helt i strid mot lagens 

syfte”. Enligt LAS ska arbetstagaren grovt ha misskött sig för att ett avskedande ska bli aktuellt. 

Annars ska arbetsgivare välja uppsägning. Men han menar att arbetsgivare som hamnar i 

Arbetsdomstolen har insett att det är mer ekonomiskt för företaget att avskeda. Anledningen till 

detta anser han är att slippa betala ut lön under pågående tvist. 

Lina Jonsson och Linnea Andersson skriver i artikeln Därför ökar antalet avskedanden
85

 

att anledningen till att avskedandet ökar kan bero på fler oseriösa arbetsgivare och en tuffare 

arbetsmarknad. De anser att ökningen är en kontrast då arbetsgivare förr hellre friade än fällde 

och att den mänskliga hänsynen nog har minskat. I takt med att det har ökat med mindre företag, 

genom exempelvis stödåtgärder för att starta eget och ett ökat intresse för entreprenörskap, har 

arbetsmarknaden blivit stökigare.  I artikeln skriver också Martin Wästfelt att det inte är svårare 

att ogiltigförklara ett felaktigt avskedande men att bristerna i systemet gör att arbetstagaren 

hamnar i underläge. Han skriver också att många utlandsägda arbetsgivare är skeptiska till vår 

partsmodell och vana vid att med hjälp av jurister driva tvister i domstol. Majoriteten av de 

tvister gällande avskedande som Unionens jurister får in varje år är från arbetsplatser som inte är 

kollektivavtalsanslutna.  

Vid en prövning om saklig grund för avskedande föreligger bör en prognos göras över 

arbetstagarens fortsatta lämplighet och där inte lägga för stort fokus på den enskilda händelsen.
86

 

Situationer som kan leda till avskedande överensstämmer med omständigheterna som beskrivs i 

kapitel 3.1.1. Det krävs dock att förseelserna är av allvarligare art för att det ska utgöra en saklig 

grund för avskedande. Här lämnas några exempel som resulterade till att arbetstagaren blev 

avskedad istället för uppsagd. 

AD 2011 nr 17 Arbetstagaren hade missbrukat kommunens förtroende då han brutit mot 

kommunens regler och instruktioner för registrering av arbetstid i tidsredovisningssystemet Kom 

& Gå. Han hade ändrat sin tidsregistrering vilket medfört att hans flextidssaldo ökat på felaktiga 

grunder och att han fått lön för tid som inte motsvarade arbetad tid. Han hade även upprepade 

gånger misskött sig genom olovlig frånvaro trots skriftlig varning från arbetsgivaren. Det 

bedömdes att saklig grund för avskedande förelåg. 

AD 1993 nr 12 handlade om konkurrerande verksamhet. Saklig grund för avskedande förelåg då 

två befälhavare och två styrmän hade åsidosatt sina åligganden genom att planera och vidta 

förberedelser för etablerandet av en med företagets konkurrerande färjelinje, vilket medförde 

skada för företaget. 
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“det är oomtvistligt att en anställd i allmänhet på ett allvarligt sätt bryter mot det 

lojalitetskrav som följer av anställningsavtalet om han, medan anställningen består, 

bedriver med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. Redan planer på sådan verksamhet 

kan under vissa omständigheter utgöra brott mot lojalitetskravet.“
87 

  

AD 1980 nr 42 handlade om planering av konkurrerande verksamhet. En arbetstagare som 

arbetade som försäljningsingenjör i ett elektronikföretag hade planer på att starta eget företag 

vilket skulle innebära konkurrerande verksamhet. Inget hade verkställts men saklig grund för 

avskedande fanns trots att det bara var på planeringsstadiet. 

AD 2013 nr 89 handlade om stöld. Tillgreppsbrott, som riktas mot arbetsgivaren eller begås på 

arbetsplatsen, utgör allvarliga förseelser. I det här fallet beskrevs en arbetstagare som arbetat 

många år på företaget stjäla två pallar med järnskrot från arbetsgivaren. Det har inte framkommit 

några förmildrande omständigheter i fallet vilket därmed berättigat att företaget med omedelbar 

verkan skiljer honom från anställningen genom avskedande.  

AD 2011 nr 24 handlade om misskötsamhet. Ett landsting avskedade en arbetstagare för att hon 

sovit under sitt nattskift och för att hon under ett tidigare nattskift hade ertappats nerbäddad som 

för att sova. Arbetsdomstolens gjorde en samlad bedömning att hon agerat på ett sådant sätt att 

hon grovt förbrutit sig mot anställningsavtalet och att avskedandet därför varit sakligt grundat. 

AD 2014 nr 9 handlade om grova samarbetsproblem. Arbetstagaren hade arbetat som 

läkarsekreterare inom landstinget i tio år när hon år 2011 avskedades. Under hela sin 

anställningstid hade hon uppvisat återkommande och djupa samarbetsproblem med chefer och 

kollegor, brustit i bemötandet av patienter samt uppvisat brister i sitt arbete med journalföring 

och även vid ett antal tillfällen arbetsvägrat. Hon hade även medvetet gjort felaktiga 

korrigeringar i tidsredovisningssystemet, vilket ledde till att hon erhållit kompensationstid och 

lön som hon inte haft rätt till, samt agerat felaktigt i samband med listning av patienter på 

vårdcentralen, vilket fick konsekvenserna att patienter inte tilldelats någon husläkare eller fel 

husläkare och att vårdcentralen gick miste om inkomster. Arbetstagaren hade arbetat på flera 

olika vårdcentraler och alla hade inte påvisat några problem men sammantaget hade hon under 

långt tid varit involverad i djupa samarbetssvårigheter som har gått ut över verksamheten. 

Samarbetssvårigheterna och konflikterna hade påverkat verksamheten negativt på tre av 

vårdcentralerna och hade sammantaget, enligt Arbetsdomstolens mening, varit av sådan art och 

sådan omfattning att en arbetsgivare inte ska behöva tåla det i sin verksamhet. Därmed fanns det 

saklig grund för avskedande. 

AD 2002 nr 33 handlade om en yrkeschaufför som blev avskedad efter att han gjort sig skyldig 

till grovt rattfylleri när han framförde en lastbil i tjänsten. Hans alkoholism klassades som ett 

sjukdomstillstånd som normalt inte kan leda till avskedande men domstolen ansåg att förseelsen 

varit såpass allvarlig och att avskedandet därför var skäligt. 

Axel Håkansson skriver i artikeln Avsked direkt ny företagstrend
88

 att avskedande idag 

har blivit vanligare än uppsägningar. I samma artikel skriver Johan Karlman att företagen gör en 
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riskkalkyl för att komma fram till om de tjänar på att avskeda en viss arbetstagare eller ej. 

Framförallt beror det på att slippa betala lön under uppsägningstiden eller under en pågående 

tvist. Blir arbetstagaren istället avskedad betalas ingen lön ut och arbetstagaren får därmed inga 

pengar förrän tvisten är avgjord i domstol. Det ligger ju inte här i arbetsgivarens intresse att 

tvisten ska hanteras skyndsamt utan snarare tvärtom. Arbetstagaren är i det här läget mer benägen 

att förlikas. Vidare skriver Stefan Fölster i samma artikel att han tror att ökningen av 

avskedanden beror på att konkurrensen nu är hårdare än under 80-talet. Han hänvisar även till en 

undersökning som Svenskt Näringsliv gjort bland sina medlemsföretag. De anser att 12 % av 

deras anställda inte har nog kompetens till sina arbetsuppgifter. Då konkurrensen ökat kan inte 

arbetsgivare ha 12 % som inte kan sitt arbete. Han säger då att en del arbetsgivare väljer att ta 

kostnaden för ett ogiltigt avskedande. 
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5. Tvåmånadersregeln 

 detta kapitel presenterar vi tvåmånadersregeln som är tillämplig både vid uppsägning och 

avskedande. Vi beskriver först huvudregeln och avslutar sedan kapitlet med de två befintliga 

undantagen.  

 

Enligt 7 och 18 §§ LAS ska besked om uppsägning vid personliga skäl eller avskedande lämnas 

inom två månader från det att arbetstagaren blev varse om den förseelse som ligger till grund för 

uppsägningen eller avskedandet. Ligger bara den utlösande faktorn inom fristen på två månader 

kan även förseelser längre tid tillbaka beaktas.
89

  

 

“Regeln begränsar endast arbetsgivarens möjligheter i de fall där han uteslutande åberopar 

händelser som ligger före månadsfristen. Regeln är inte tillämplig om han kan stödja 

uppsägningen eller avskedandet på en händelse som ligger inom fristen. I de fallen kan 

han alltså även åberopa förhållanden som har inträffat i tiden dessförinnan”
90 

 

Dock bör ej händelser flera år bakåt i tiden beaktas eftersom syftet med regeln är att 

handläggningen av en förseelse sker skyndsamt för att arbetstagaren inte ska behöva leva i 

ovisshet för länge om förseelsen leder till uppsägning eller ej.
91

  

Huvudregeln är att en uppsägning eller ett avskedande inte enbart kan grunda sig på 

omständigheter som arbetsgivare känt till längre än två månader innan underrättelse lämnas till 

arbetstagare om eventuell uppsägning.
92

 Tidsfristen börjar löpa när arbetsgivaren får kännedom 

om misskötseln.
93

 Det innebär att vid misskötsel som leder till åtal, där arbetstagaren konsekvent 

nekar till händelsen, börjar tidsfristen löpa först när dom vunnit laga kraft.
94

 Erkänner istället 

arbetstagaren brottslighet innan fällande dom börjar tidsfristen löpa då arbetsgivaren får 

kännedom om erkännandet och inte först när domen vunnit laga kraft.
95

  

 

“I såväl lagmotiv som rättspraxis har brott av arbetstagaren ägnats särskild uppmärksamhet 

i det här sammanhanget. Principen är då att fristen börjar löpa först sedan de närmare 

omständigheterna har blivit utredda och arbetsgivaren kan överblicka situationen. Så anses 

vara fallet när arbetstagaren har erkänt brottet och i vissa situationer när det finns bindande 

bevisning, t.ex. analysbesked i mål om rattfylleri. I övriga situationer, dvs. vid mera 

komplicerad och förnekad brottslighet, räknas fristen från det att den fällande 

brottmålsdomen vinner laga kraft och arbetsgivaren har fått reda på det.” 
96 

 

Tanken med tvåmånadersregeln är att arbetsgivare ska reagera inom rimlig tid när en eller flera 

klart avgränsade förseelser som exempelvis brott eller misskötsel i form av olovlig frånvaro eller 
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arbetsvägran, uppstår. En speciell situation är dock när misskötseln är fortlöpande och varaktig. 

Någon utlösande faktor behövs då inte inom tvåmånadersfristen men arbetsgivaren måste kunna 

bevisa att grunden för uppsägningen föreligger vid uppsägningstillfället.
97

 

 

“Det är här fråga om sådana förhållanden som bestående samarbetssvårigheter, svår 

alkoholism, ständig ovillighet att fullgöra arbetsuppgifter eller bristande lämplighet. I 

sådana fall synes arbetsgivaren kunna åberopa förhållandet under förutsättning att det har 

bestått under någon del av månadsfristen.”
98 

 

En arbetsgivare kan även tillsätta en egen utredning i avvaktan på att dom vinner laga kraft. 

Framkommer det då nya eller ytterligare omständigheter eller önskar arbetsgivaren åberopa 

utredningen vid en tvist börjar dock tidsfristen löpa vid den tidpunkt arbetsgivaren fick 

kännedom om dessa nya omständigheter.  I ett mål uttalar sig domstolen så här:  

 

“Det förhållandet att arbetstagaren förnekat ett misstänkt brottsligt förfarande innebär inte 

nödvändigtvis att de närmare omständigheterna kring händelsen inte klarlagts förrän ett 

brottmålsförfarande avslutats med en lagakraftvunnen dom. Det kan inte uteslutas att en 

arbetsgivare, trots att arbetstagaren förnekat vad som lagts honom till last, vinner klarhet i 

omständigheterna kring en händelse på annat sätt än genom en sådan dom. I det fallet då 

arbetstagaren förnekar ett misstänkt brottsligt förfarande torde dock arbetsgivaren endast i 

undantagsfall ha möjlighet att genast överblicka omständigheterna på sådant sätt att 

tvåmånadersfristen börjar löpa när händelsen inträffar. Arbetsgivaren kan emellertid genom 

en intern utredning få klarhet i omständigheterna långt innan ett eventuellt 

brottmålsförfarande avslutas. I sådant fall torde arbetsgivaren, om han väljer att åberopa 

händelsen som sådan till grund för uppsägningen, inte kunna avvakta en lagakraftvunnen 

dom i vilken händelsen prövats.”
99 

 

Två undantag finns dock från tvåmånadersregeln. Ett är om arbetstagaren själv begärt det eller 

om arbetsgivaren fått medgivande från arbetstagaren till tidsöverdraget.
100

 Det kan handla om att 

förhandlingar avbryts för att inhämta handlingar eller att man avvaktar besked från utomstående. 

Det andra undantaget är om det föreligger synnerliga skäl. Det kan föreligga synnerliga skäl när 

arbetstagaren har gjort sig skyldig till mycket allvarlig brottslighet. I ett mål där arbetstagaren 

agerade först flera månader efter det att dom vunnit laga kraft angavs:  

 

“Som anförts inledningsvis börjar den s.k. tvåmånadersregeln att löpa från det att 

arbetsgivaren fått kännedom om den omständighet som läggs till grund för uppsägningen. 

När som i detta fall arbetsgivaren har rätt att räkna fristen från det att en fällande 

brottmålsdom har vunnit laga kraft måste regeln anses ta sikte på den tidpunkt när 

arbetsgivaren får reda på det. Det kan enligt Arbetsdomstolens mening inte anses åligga 

arbetsgivaren någon generell skyldighet att själv undersöka när så sker”
101 
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Agerar däremot inte arbetsgivaren inom två månader måste en rimlig förklaring till dröjsmålet 

kunna lämnas för att saklig grund för uppsägning eller avskedande ska föreligga.
102
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6. Rättstvist 
 detta kapitel börjar vi med att kort beskriva Arbetsdomstolen och dess sammansättning. Vi 

fortsätter sedan med fem moment som domstolen tar hänsyn till vid en prövning om saklig 

grund för uppsägning och avskedande föreligger. Vidare förklarar vi vad som gäller vid ett 

yrkande om ogiltighet och preskription samt begreppet interimistiskt beslut ur ett arbetstagar- 

och arbetsgivarperspektiv.  Vi belyser kort innebörden av begreppet tredskodom och hur 

rättegångskostnader mellan parterna kan fördelas.  

 

Tvister i Arbetsdomstolen regleras i lag om rättegång i arbetstvister (LRA) där det i 1 kap 1 § står 

att denna lag är tillämplig på “tvister om kollektivavtal och andra tvister rörande förhållandet 

mellan arbetsgivare och arbetstagare”. Enligt 5 kap 3 § kan även andra lagar bli aktuella, vilket vi 

dock inte redogör för här. Arbetsdomstolen är en specialdomstol som dömer i arbetsrättsliga 

tvister där part som är ansluten till kollektivavtal kan väcka talan direkt, enligt 2 kap 1 §. Det 

regleras även i 4 kap 7 § att en förhandling mellan parterna ska ske innan prövning görs i 

domstol. En tvist i AD tar i snitt 17 månader från det att uppsägningen eller avskedandet blev 

beslutat tills dom faller.
103

 Enligt andra kapitlet LRA ska arbetstvist där talan väcks av enskild 

oorganiserad arbetstagare eller medlem som saknar organisationens stöd först väckas i tingsrätt 

enligt 2 §. Ärenden ifrån tingsrätt kan sedan överklagas till AD, enligt 3 §, som då är sista instans 

vilket innebär att dess avgörande inte kan överklagas enligt 4 §. En tvist som initieras i tingsrätt 

men som överklagas till Arbetsdomstolen pågår däremot i snitt 35 månader från uppsägnings- 

eller avskedandetillfället och enligt en undersökning avgörs 90 % av uppsägning eller 

avskedandetvister innan tvisten förs till domstol.
104

  

Sammansättningen i domstolen kan variera beroende på vilken tvist som ska lösas enligt 

3 kap. 6-10 §§ men huvudprincipen är dock vid mål av mera allmän eller principiell betydelse att 

de ska avgöras i allmän sammansättning vilket innebär att arbetsgivarsidan ska representeras med 

en ledamot från vardera offentlig och privat sektor och arbetstagarsidan ska representeras av både 

tjänstemanna- och arbetstagarorganinsation. Vid mål som däremot gäller en viss del av 

arbetsmarknaden eller vid tolkning av kollektivavtal så ska ärendet avgöras av en särskild 

sammansättning bestående av två arbetsgivarledamöter och två arbetstagarledamöter.
105

 

Förfarandet utgörs ofta av en förberedelse som kan vara både muntlig eller skriftlig, samt en 

koncentrerad muntlig huvudförhandling som ligger till grund för domen.
106

 Enklare mål kan dock 

avgöras utan huvudförhandling.  

 

6.1 Saklig grund  

I lagtexten preciseras inte begreppet saklig grund då det kan finnas en risk för att 

rättsutvecklingen skulle begränsas på ett olyckligt sätt.
107

 Istället ska domstolen göra en 
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helhetsbedömning av samtliga omständigheter som ligger till grund för uppsägningen eller 

avskedandet. Vid en sådan prövning kan man utgå från fem olika moment. 

 

1. Skyldighet att uppge skäl som uppsägningen eller avskedandet grundar sig på. 

Arbetsgivare behöver bara kortfattat beskriva skälen i beskedet ifall arbetstagaren begär 

det. Uppstår det sedan en tvist kan arbetsgivaren framföra ytterligare detaljer i domstol 

men helt andra skäl än de som lämnades i beskedet kan ej åberopas. Undantag är 

omständigheter som inträffat efter uppsägningen eller blivit kända för arbetsgivaren först 

under uppsägningstiden. 

2. Acceptabla uppsägningsskäl finns inte preciserade men har de relevans för 

anställningsförhållandet kan de vara acceptabla vilket dock inte är det samma som att de 

utgör saklig grund. Skäl som exempelvis grundar sig på övergång av verksamhet enligt 6b 

§ LAS är i sig inte acceptabla skäl för uppsägning. 

3. Skälen ska vara reella och inte utgöras av lösa antaganden eller rykten. Påstår en 

arbetsgivare att arbetstagaren stulit på arbetsplatsen och att det är skälet för uppsägningen 

eller avskedandet måste arbetsgivare kunna bevisa att så har skett. Domstolen kontrollerar 

om de angivna skälen för uppsägningen verkligen föreligger.  

4. Väsentlighetsbedömningen görs utöver saklighetsbedömningen som innebär en 

bedömning om skälen är accepterade och reella. Väsentlighetsbedömningen är individuell 

och innefattar en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i fallet. Domstolen gör en 

intresseavvägning där arbetstagarens intresse av att behålla anställningen görs mot 

arbetsgivarens intresse av att avsluta anställningen. Det är fråga om en 

proportionalitetsbedömning. Fokus för prövningen är om arbetstagaren brutit mot eller 

misslyckats med att uppfylla en avgörande förpliktelse i anställningen som han borde känt 

till. Vilken betydelse förpliktelsen har för arbetsgivaren avgör straffet för arbetstagaren 

som överträder den. Är den viktig blir straffet för arbetstagaren allvarligare. Brott mot 

arbetsgivaren, kunder och arbetskamrater bedöms strängt. Någon större bedömning om 

arbetstagarens intresse av att anställningen består görs normalt inte då det antas vara 

konstant.  

5. Arbetsgivarens lojalitetsplikt i uppsägningssituationer handlar om att arbetsgivare ska 

överväga alla skäliga möjligheter för att undvika uppsägning. Kan det skäligen krävas av 

arbetsgivaren är han skyldig att bereda annat arbete eller andra typer av åtgärder, som 

exempelvis arbetsanpassning eller upplärning.  

 

I förarbete står det följande: 

 

“ett uppsägningsbeslut [ska] föregås av samråd mellan arbetsgivare och den berörda 

arbetstagar- organisationen Möjligheterna att lösa situationen utan uppsägning, genom 

omplacering eller på annat sätt, skall utredas och prövas. Arbetstagaren skall själv 

underrättas på förhand och göras medveten om hur situationen ter sig för arbetsgivare”
108 
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I lojalitetsplikten ligger att arbetsgivare bör påtala och reagera på missförhållanden som sker på 

arbetsplatsen och speciellt vid mindre förseelser. Arbetsgivare bör presentera sin uppfattning av 

förseelsen samt lyssna på vad arbetstagaren eller dess företrädare har att säga om saken.  

 

6.2 Yrkande och preskription 

Om en arbetstagare anser sig ogiltigt uppsagd eller avskedad ska han eller hon yrka att 

uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras enligt 34 § LAS. Besked om detta ska lämnas till 

arbetsgivaren inom två veckor från det att uppsägningen eller avskedandet skedde enligt 40 § och 

har inte arbetstagaren fått ett skriftligt besked, som avses i 8 § 2 st. eller i 19 § 2 st. som beskriver 

vad arbetstagaren ska göra för att ogiltigförklara en uppsägning eller avskedande är tidsfristen 

istället en månad från det att anställningen upphörde.   

Önskar arbetstagaren bara yrka på skadestånd eller annan ekonomisk ersättning, och inte 

på ogiltighet, är preskriptionsfristen enligt 41 § fyra månader från den tidpunkt när den 

skadegörande handlingen inträffade. Har besked inte lämnats av arbetsgivaren som avses i 8 § 2 

st. eller i 19 § 2 st. är fristen istället fyra månader från den dag då anställningen upphörde. Med 

andra ord är fristen fyra månader vid yrkande av skadestånd eller ekonomisk ersättning, men det 

är beskedet från arbetsgivaren som avgör om fristen börjar löpa från den tidpunkt handlingen 

inträffade eller från den dag då anställningen upphörde. 

  

6.2.1 Interimistiskt beslut 

Uppstår en tvist om uppsägningen är ogiltig så upphör inte anställningen förrän tvisten är 

avgjord. Under den tid som tvist pågår har arbetstagaren rätt till lön och andra förmåner enligt 

12-14 §§ LAS, och föreligger det inte särskilda skäl så får inte arbetstagaren stängas av från 

arbetet på grund av de skäl som föranlett uppsägningen.  

Uppstår däremot en tvist om avskedandet är ogiltigt så upphör anställning omedelbart. 

Arbetstagaren har då inte rätt till uppsägningstid med tillhörande förmåner likt den som yrkar att 

en uppsägning ska ogiltigförklaras. Arbetstagaren kan om skälen till avskedandet uppenbart inte 

ens skulle utgöra saklig grund för uppsägning, enligt 35 §, begära att domstolen beslutar 

interimistiskt att anställningen ska bestå under den tid tvisten pågår. Vid en tvist gällande 

avskedandets giltighet prövar domstolen först om avskedandet är giltigt och anser de att så inte är 

fallet görs en prövning omgående ifall saklig grund för uppsägning föreligger.
109

  

Om part yrkar så kan Arbetsdomstolen där det är motiverat fatta ett interimistiskt beslut, 

vilket innebär att domstolen förordnar vad som ska gälla fram till att dom vinner laga kraft, enligt 

4 kap 7 § 3 st. LRA. Det står även i 35 § 2 st. LAS att domstolen interimistiskt kan besluta att 

anställningen, trots avskedandet, ska bestå under pågående tvist.     

Arbetstagaren kan därmed yrka ett interimistiskt förordnande att anställningen ska bestå 

under den tid som tvist gällande ogiltigt avskedande pågår. Beviljas detta av domstolen har 

arbetstagaren rätt till lön och andra förmåner enligt 12-14 §§ LAS och arbetstagaren kan inte 
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stängas av från arbetet på de grunder som ligger till grund för avskedandet enligt 35 § 3st. En 

förutsättning för att domstolen ska bifalla en yrkan om att anställningen ska bestå under tvist är 

att skälen som ligger till grund för avskedandet uppenbart inte ens skulle ha räckt till saklig grund 

för uppsägning enligt 35 § 2st. Är det inte uppenbart för domstolen så beslutar de ej interimistiskt 

att anställningen ska bestå under tvist vilket då innebär att arbetstagaren inte får någon lön. 

Problemet här är enligt oss att domstolen anser att det finns saklig grund för uppsägning, men 

inte för avskedande. Domstolen beviljar då inte ett interimistiskt yrkande, att anställningen ska 

bestå under tvist, utan anställningen upphör direkt trots att skälen till avskedandet bara räcker till 

saklig grund för uppsägning. Skälen som ligger till grund för uppsägningen eller avskedandet är 

därmed likvärdiga men konsekvenserna för arbetstagaren blir olika beroende på om arbetsgivaren 

som utgångspunkt säger upp eller avskedar.   

Arbetsgivaren kan också yrka på ett interimistiskt beslut, att en anställning ska upphöra 

vid uppsägningstidens slut eller vid en senare tidpunkt som domstolen beslutar om, när en 

arbetstagare yrkar på att en uppsägning ska ogiltigförklaras. En tvist kan, som vi beskrivit 

tidigare, pågå uppemot 17 månader vilket innebär att arbetsgivaren måste betala ut lön under hela 

den perioden till skillnad mot arbetstagarens normala uppsägningstid som vanligtvis är högst sex 

månader. En särskild försiktighet, vid att bevilja arbetsgivare interimistiskt beslut, ska dock 

iakttas av domstolen då de måste förhandspröva om saklig grund för uppsägning föreligger och 

alla omständigheter som föranlett uppsägningen kanske inte hunnit utredas fullständigt.
110

 För att 

en yrkan om interimistiskt beslut, om att anställningen inte ska bestå under tvist, ska bifallas ska 

arbetsgivare kunna bevisa att det är mer eller mindre uppenbart att saklig grund för uppsägning 

föreligger. 

 

6.3 Tredskodom 

Domstolen kan även besluta tredskodom om part yrkar på det. Det kan bli aktuellt om ena parten 

uteblir från förberedelse eller huvudförhandling. Dock måste det i kallelsen till förhandling 

informeras om att följden kan bli att tredskodom meddelas vid parts frånvaro. Det innebär att 

domstolen är fri att bevilja den andra partens yrkande eller att nedsätta yrkat skadestånd. Den 

förlorade parten har sedan inom en viss frist möjlighet att söka återvinning och få målet prövat i 

sak. 

 

6.4 Rättegångskostnader 

Huvudregeln gällande rättegångskostnader uttrycks i 18 kap 1 § rättegångsbalken, där det 

beskrivs att förlorande part ska ersätta motpartens rättegångskostnader om ej annat är stadgat. 

Arbetsdomstolen kan genom 5 kap 2 § göra undantag från huvudregeln då domstolen kan jämka 

kostnaden om den part som förlorat haft skälig anledning att få tvisten prövad, vilket innebär att 

parterna får bära sina egna rättegångskostnader. Det kan därmed vara så att part vinner i någon 

del och förlorar i en annan del och då jämkar domstolen mellan parterna.
111
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En sak vi regerade på var att vid mål där saklig grund för avskedande saknas men där 

skälen ändå utgör saklig grund för uppsägning, så jämkas rättegångskostnaderna då båda ansetts 

ha vunnit. Arbetsgivare anses ha förlorat då saklig grund för avskedande saknas men vunnit då 

skälen utgör saklig grund för uppsägning och arbetstagaren tvärtom. Den part som då blivit 

ogiltigt avskedad riskerar att få betala halva rättegångskostnaden trots att anställningen ändå 

avslutas. 
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7. Skadestånd 

nledningsvis beskriver vi allmänt de olika skadestånden som kan komma att bli aktuella i 

samband med tvist, det vill säga ekonomiskt, allmänt och normerat skadestånd. Vi går sedan 

djupare in på de olika skadeståndens innebörd och tydliggör dem med hjälp av exempel 

hämtat från praxis. 

 

En anställd som anser sig felaktigt uppsagd eller avskedad kan, förutom att yrka på att 

uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras, även yrka på allmänt skadestånd för den 

kränkning den enskilde upplever i samband med att denne blivit uppsagd eller avskedad. 

Skadeståndstalan kan väckas även om man inte yrkar på att anställningen ska bestå. De 

skadeståndsregler som gäller beskrivs i 38 och 39 §§ LAS. Enligt 38 § kan två typer av 

skadestånd bli aktuella, nämligen ekonomiskt och allmänt skadestånd. Med ekonomiskt 

skadestånd menas en ersättning som den drabbade får för den faktiska ekonomiska förlusten som 

lagbrottet inneburit och det allmänna skadeståndet är en ersättning för den kränkning som den 

drabbade blivit utsatt för vid ett lagbrott. I 39 § beskrivs en tabell som har två funktioner. Den 

ena är när en arbetsgivare inte respekterar och rättar sig efter en dom där en uppsägning eller ett 

avskedande blivit ogiltigförklarat i domstol. Anställningsförhållandet får då istället anses vara 

upplöst och arbetsgivare ska betala ett skadestånd utifrån arbetstagarens sammanlagda arbetstid 

hos arbetstagaren. Det andra är att tabellen används för att ange det maximala ekonomiska 

skadeståndsbelopp som kan utgå enligt 38 § för tiden efter anställningen.
112

 

 

7.1 Ekonomiskt skadestånd 

Två anledningar där arbetsgivare är skyldiga till att betala ekonomiskt skadestånd är vid 

uppsägning som inte utgörs av saklig grund enligt 7 § LAS och vid felaktigt avskedande enligt 18 

§.
113

 Skadeståndet ska ersätta den lön som uteblivit när anställningen felaktigt upphörde, enligt 

38 §. Om arbetstagaren, under samma tid som det ekonomiska skadeståndet skulle utgå, haft 

annan inkomst så ska endast mellanskillnaden utgå.
114

 Blir dock arbetstagaren skyldig att betala 

tillbaka den förmån som utgått under tiden, exempelvis från arbetslöshetsersättning, ska det 

ekonomiska skadeståndet inte avräknas. Blir arbetstagaren däremot sjukskriven under en 

uppsägningsperiod där det normalt skulle betalas ut lön är arbetstagaren vanligtvis inte berättigad 

till ekonomiskt skadestånd då arbetstagaren inte står till arbetsgivarens förfogande.
115

  Däremot 

kan ett ekonomiskt skadestånd utdömas om det kan bevisas att sjukskrivningen har ett samband 

med den felaktiga uppsägningen eller avskedandet.
116

 

 

AD 1977 nr 80 handlade om en arbetstagare som blivit felaktigt uppsagd och därmed haft rätt till 

ekonomisk ersättning. Dock begränsades ersättningen då företaget en kort tid efter uppsägningen 
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lades ned. AD ansåg att arbetstagaren skulle försättas i det ekonomiska läget som skulle ha gällt 

om uppsägning inte skett, vilket innebar att anställningen ändå skulle ha upphört efter drygt två 

månader. Skadeståndet begränsades därför till drygt två månader eftersom det bara betalas ut för 

den tid som arbetstagaren lidit skada. 

Skadeståndet kan även enligt 38 § sättas ned eller falla bort helt om det är skäligt. Det kan 

inträffa då arbetstagaren inte gjort tillräckligt för att minska sin skada, exempelvis genom att inte 

aktivt söka nytt arbete eller avböja ett erbjudande om en ny anställning.
117

 

 

7.2 Allmänt skadestånd 

För att ett allmänt skadestånd ska kunna delas ut måste arbetsgivare ha brutit mot antingen 

arbetsrättslig lagstiftning eller kollektivavtal.
118

 Ett brott mot det enskilda anställningsavtalet kan 

ej ligga till grund för att ett allmänt skadestånd ska dömas ut.
119

 Syftet med det allmänna 

skadeståndet är att skapa förutsättningar för att arbetsgivare inte ska åsidosätta domstolens beslut 

om att ogiltigförklara en uppsägning eller avskedande.
120

 Storleken på det allmänna skadeståndet 

varierar och grundar sig på omständigheter i det enskilda fallet och vilken typ av förseelse som 

har begåtts.  

AD 2005 nr 97 beskriver att arbetstagaren måste ha förstått att han agerat felaktigt och i strid 

mot bolagets interna regler när han tog med sig varorna på det sätt han gjorde. Därför var viss 

kritik befogad och det allmänna skadeståndet bestämdes till 50 000 kr.  

AD 2006 nr 22 handlar om tre arbetstagare på en chokladfabrik som blev avskedande och där 

domstolen bedömde att saklig grund för uppsägning saknades. Viss kritik kunde hänvisas till en 

av dem och han fick då 50 000 kr i allmänt skadestånd. De två andra fick dock 100 000 kr 

vardera i allmänt skadestånd. 

AD 2010 nr 11 handlar om ett avskedande av en synpedagog som ogiltigförklarades och ett 

allmänt skadestånd på 125 000 kr utdömdes. 

AD 2012 nr 25 handlar om en rektor som hade publicerat sexbilder på facebook men där 

domstolen bedömde att saklig grund för uppsägning saknades och han fick 80 000 kr i allmänt 

skadestånd. 

AD 2014 nr 34 handlar om en kommunanställd som blev ogiltig uppsagd och fick efter beslut i 

domstol ett allmänt skadestånd på 120 000 kr. 

 

7.3 Normerat skadestånd 

Enligt 39 § LAS ska en anställning anses som upplöst om en arbetsgivare inte rättar sig efter en 

dom där en uppsägning eller avskedande har ogiltigförklarats. En domstol kan inte tvinga 

arbetsgivaren att fortsättningsvis ha arbetstagaren anställd om arbetsgivaren vägrar. 

Arbetsgivaren blir därför skyldig att betala ut ett normerat skadestånd som grundar sig på 

arbetstagarens anställningstid och dennes månadslön enligt 39 §. Skadeståndet ska beräknas på 
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den månadslön arbetstagaren hade när anställningen upphörde.
121

 Arbetsdomstolen konstaterar 

även för att 39 § LAS ska kunna tillämpas krävs att dom gällande ogiltigförklarande av 

avskedandet har vunnit laga kraft.
122
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8. Rättfallsanalys 

 följande kapitel presenteras kort inledningsvis hur vi gått tillväga i vår rättfallsgenomgång. 

Vidare redogör vi vårt resultat, det både genom text och tabell.  

 

Vårt intresse för uppsägnings- och avskedandetvister ledde oss fram till att fundera på syftet 

med LAS och hur lagen tillämpas i praktiken. För att få en översikt av Arbetsdomstolens praxis 

över en längre period, valde vi åren 2000-2004 och 2010-2014.  Vi började därefter med att 

sortera ut tvister gällande uppsägningar och avskedanden. Vi utgick då både från A-mål, som 

innebär att domstolen agerade som första instans, och B-mål, som innebär att domstolen agerade 

andra instans efter mål som överklagats i tingsrätt.  Utifrån detta material sorterade vi ut ca 200 

A-mål. Vi sammanställde dem sedan i en tabell för att lättare kunna utläsa om tvister i domstolen 

ökade och om LAS tillämpas på ett sätt som lagstiftaren avsett.  

Tabellen förstås genom att raden mål totalt är de mål som Arbetsdomstolen, oavsett vad 

tvisten gäller, har varje år. I tabellen valde vi att inte redovisa alla A och B mål utan valde att 

endast fokusera på A mål. Utifrån dem redovisar vi tvister som ogiltigförklarades gällande 

uppsägningar och avskedanden per år och sist en rad gällande ogiltiga A mål totalt. Vi har även 

en kolumn som sammanfattar vardera femårsperiod. 

 

Det resultat vi kommit fram till i vår rättfallsgenomgång är följande: 

År 2000-2004 

 
År 

     

 
2000 2001 2002 2003 2004 Totalt 

Mål i Arbetsdomstolen totalt: 116 114 138 115 111 594 

 
  

   
  

 A-mål: 21 28 27 16 20 112 

Ogiltiga A-mål Uppsägning: 1 2 1 2 3 9 

Ogiltiga A-mål Avskedande: 4 7 6 3 6 26 

Ogiltiga A-mål totalt: 5 9 7 5 9 35 
 

2000 hade Arbetsdomstolen totalt 116 mål. 21 av dem gällde uppsägning eller avskedande varav 

5 ogiltigförklarades, 1 mål gällde uppsägning och 4 mål gällde avskedande.  

2001 hade Arbetsdomstolen totalt 114 mål. 28 av dem gällde uppsägning eller avskedande varav 

9 ogiltigförklarades, 2 mål gällde uppsägning och 7 mål gällde avskedande. 

2002 hade Arbetsdomstolen totalt 138 mål. 27 av dem gällde uppsägning eller avskedande varav 

7 ogiltigförklarades, 1 mål gällde uppsägning och 6 mål gällde avskedande. 

2003 hade Arbetsdomstolen totalt 115 mål. 16 av dem gällde uppsägning eller avskedande varav 

5 ogiltigförklarades, 2 mål gällde uppsägning och 3 mål gällde avskedande. 

2004 hade Arbetsdomstolen totalt 111 mål. 20 av dem gällde uppsägning eller avskedande varav 

9 ogiltigförklarades, 3 mål gällde uppsägning och 6 mål gällde avskedande. 

 

 

I 
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År 2010-2014 

 
År 

     

 
2010 2011 2012 2013 2014 Totalt  

Mål i Arbetsdomstolen totalt: 96 95 91 94 91 467 

 
  

   
  

 A-mål: 23 28 19 15 23 108 

Ogiltiga A-mål Uppsägning: 6 5 2 2 7 22 

Ogiltiga A-mål Avskedande: 3 6 7 6 6 28 

Ogiltiga A-mål totalt: 9 11 9 8 13 50 
 

2010 hade Arbetsdomstolen totalt 96 mål. 23 av dem gällde uppsägning eller avskedande varav 9 

ogiltigförklarades, 6 mål gällde uppsägning och 3 mål gällde avskedande. 

2011 hade Arbetsdomstolen totalt 95 mål. 28 av dem gällde uppsägning eller avskedande varav 

11 ogiltigförklarades, 5 mål gällde uppsägning och 6 mål gällde avskedande. 

2012 hade Arbetsdomstolen totalt 91 mål. 19 av dem gällde uppsägning eller avskedande varav 9 

ogiltigförklarades, 2 mål gällde uppsägning och 7 mål gällde avskedande. 

2013 hade Arbetsdomstolen totalt 94 mål. 15 av dem gällde uppsägning eller avskedande varav 8 

ogiltigförklarades, 2 mål gällde uppsägning och 6 mål gällde avskedande. 

2014 hade Arbetsdomstolen totalt 91 mål. 23 av dem gällde uppsägning eller avskedande varav 

13 ogiltigförklarades, 7 mål gällde uppsägning och 6 mål gällde avskedande. 

 

Arbetsbrist 

Under perioden 2000-2004 gällde 17 mål arbetsbrist. Av dem var 10 giltiga, 2 ogiltiga och 5 

resulterade i förlikning. 

Under perioden 2001-2014 gällde 23 mål arbetsbrist. Av dem var 16 giltiga, 5 ogiltiga och 2 

resulterade i förlikning.  

 

Vi kan utläsa att det skett en ökning från 17 mål under första perioden till 23 mål den andra 

perioden. När vi tar mellanskillnaden och delar den med den första periodens antal mål, ser vi att 

det skett en ökning med 35 % (23-17=6, 6/17=0,3529). 

 

Tredskodom 

Under perioden 2000-2004 meddelades tredskodom i tre mål. 

Under perioden 2010-2014 meddelades tredskodom i sex mål. 

 

8.1 Resultat 

1. Först önskade vi se hur många ogiltigförklarade uppsägningar och avskedanden det är i snitt 

under de två femårsperioderna. Vi tog då kolumnen ogiltiga A-mål totalt för hela 

femårsperioden och delade med fem. Vi fick då fram att ogiltigförklarade tvister gällande 

uppsägning och avskedande var under 2000-2004 i snitt 7 mål per år. Vi jämförde med perioden 

2010-2014 och såg då att snittet ökat till 10 mål per år.  
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Därmed ser vi att det skett en ökning med 43 % (10-7=3, 3/7=0,4286) gällande uppsägningar och 

avskedanden mellan de två femårsperioderna.  

 

2. Vi tänkte att ökningen kanske beror på att det totala antalet tvister ökat men enligt tabellen så 

har det totala antalet tvister gällande uppsägning eller avskedande totalt minskat från 594 första 

femårsperioden till 467 den andra perioden. Även A-mål har minskat från 112 till 108. Då vi i 

vårt arbete koncentrerar oss på A-mål så vill vi se dem i relation till Arbetsdomstolens tvister 

totalt per år för att kunna utläsa något resultat om tvister ökat eller ej.  

Vi delade därför kolumnen A-mål med kolumnen mål i Arbetsdomstolen totalt. Vi får då första 

perioden 2000-2004 fram siffrorna A-mål 112 och mål totalt 594 vilket gav resultatet 19 % 

(112/594=0,1886). Under perioden 2010-2014 blir motsvarande resultat 23 % (108/467=0,2312). 

Vi kan därmed se en ökning av tvister gällande uppsägningar och avskedanden med 4 

procentenheter, med andra ord en ökning med 21 % (23-19=4, 4/19=0,2105).  

Med detta resultat ser vi därför inte att skälet till att tvister ökat beror på att antalet tvister totalt 

har ökat. 

 

3. Vi valde att se på utvecklingen av ogiltiga A-mål och delade kolumnen ogiltiga A-mål totalt 

med kolumnen A-mål totalt.  

 

● Första perioden 2000-2004 var 112 A-mål och 35 av dem blev ogiltigförklarade. Vi 

delade 35 med 112 och kom fram till att första perioden blev 31 % ogiltigförklarade. 

● Den andra perioden 2010-2014 var 108 A-mål och 50 av dem blev ogiltigförklarade. Vi 

delade 50 med 108 och kom fram till att andra perioden blev 46 % ogiltigförklarade. 

 

Det är en skillnad med 15 procentenheter, vilket också kan uttryckas som en ökning med 48 %  

(15/31=4838). Vi reagerade då vi anser att ökningen var stor då det samtidigt i en annan studie 

framgår att det uppskattningsvis endast är 10 % av alla tvister som gäller uppsägning och 

avskedande som kommer till domstol.
123

 Det vi också reagerade på här var att nästan hälften, 46 

% under perioden 2010-2014 blir ogiltigförklarade. 

 

4. För att utläsa utvecklingen av tvister gällande uppsägning och avskedande var för sig så 

jämförde vi kolumnerna år 2000 med motsvarande kolumner år 2014.  

 

● Vi delade antalet ogiltiga A-mål uppsägning med kolumnen A-mål och kolumnen 

ogiltiga A-mål avskedande med kolumnen A-mål. Under år 2000 blev resultatet ogiltiga 

A-mål uppsägningar 5 % och ogiltiga A-mål avskedande 19 %. För att även utläsa totalt 

ogiltigförklarade mål under år 2000 så delade vi kolumnen ogiltiga A-mål totalt med 

kolumnen A-mål. Resultatet blev då 31 %.  
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● Under året 2014 blev motsvarande resultat ogiltiga A-mål uppsägningar 30 % och 

ogiltiga A-mål avskedande 26 % och vid totalt ogiltiga mål blev resultatet 57 %.  

 

Vi ser även här att både ogiltigförklarade uppsägningar och avskedanden har ökat och att 

ökningen ogiltiga uppsägningar har ökat mer än ökningen ogiltiga avskedanden. 

Jämför vi utvecklingen av ogiltiga mål år 2000 mot år 2014 så ser vi att ökningen var avsevärd 

och att mer än hälften av målen blev ogiltigförklarade år 2014. 
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9. Analys 

 det här kapitlet gör vi en analys av resultatet från vår uppsats. Vi inleder kapitlet med att 

belysa syftet med LAS samt att beskriva problematiken kring tvåmånadersregeln. Vidare 

redogör vi för uppsägnings- och avskedandetvister, skadestånd och rättegångskostnader. 

Avslutningsvis beskriver vi tre olika scenarion för att belysa uppsägningar och avskedanden ur 

ett ekonomiskt perspektiv. 

 

Syftet med lag (1982:80) om anställningsskydd var att öka anställningstryggheten genom att 

undvika att arbetstagare riskerar att bli osakligt eller godtyckligt uppsagda eller avskedade. 

Anställningsskyddet är uppbyggt kring ett krav på att en uppsägning ska utgöras av en saklig 

grund enligt 7 § LAS och att ett avskedande ska grunda sig på att arbetstagaren grovt åsidosatt 

sina åligganden enligt 18 § LAS. Lagtexten specificerar dock inte vad saklig grund är då det 

skulle kunna begränsa rättsutvecklingen. Vid en bedömning av om saklig grund finns för 

uppsägning ska arbetsgivaren göra en helhetsbedömning och de skäl som ligger till grund för 

uppsägningen ska vara reella och acceptabla. Enligt lojalitetsprincipen är också arbetsgivare 

skyldiga att överväga alla alternativ som gör att en uppsägning kan undvikas. Vid avskedande är 

kraven strängare och kan endast härröras till personen själv och inte till organisatoriska skäl som 

vid arbetsbrist. Förseelsen som ligger till grund för avskedandet ska vara avsiktlig och utgöras av 

ett grovt vårdslöst beteende som arbetsgivaren inte ska behöva tåla. 

Enligt tvåmånadersregeln ska inte den utlösande faktorn som ligger till grund för 

uppsägningen eller avskedandet varit känd för arbetsgivaren längre än två månader. Detta för att 

arbetstagaren inte ska behöva känna en ovisshet om förseelsen leder till en uppsägning eller ej. 

En reflektion är dock att tvåmånadersregeln kan anses som komplex då tidpunkten för när 

tidsfristen börjar löpa varierar beroende på situation. Principen är dock att tidsfristen börjar gälla 

först när arbetsgivaren kan överblicka situationen och omständigheterna blivit ordentligt utredda. 

En situation är exempelvis mål gällande rattfylleri där analysbeskedet, som anger om ett brott har 

begåtts eller ej, blir avgörande för när tidsfristen börjar löpa.  Vid mer komplicerade fall eller där 

brottet förnekas av arbetstagaren så räknas fristen från det att domen vinner laga kraft. 

Arbetsdomstolen påtalar dock att arbetsgivaren inte har någon skyldighet att själv undersöka när 

dom faller.
124

 En annan situation kan vara när misskötseln är fortlöpande och varaktig, då 

behöver den utlösande faktorn inte vara inom två månader. Två undantag från regeln finns också 

och det är när arbetstagaren själv begär det eller om arbetsgivaren fått arbetstagarens medgivande 

till tidsöverdraget. Det kan gälla vid exempelvis inhämtande av handlingar eller att man avvaktar 

ett besked från en utomstående. Agerar däremot inte arbetsgivaren inom fristen måste en rimlig 

förklaring till detta lämnas.  

 

9.1 Ökning av avskedanden och uppsägningar 

Utifrån vår undersökning kan vi utläsa att tvister kring både uppsägningar och avskedanden har 

ökat. Under perioden 2000-2004 blev i snitt 7 mål per år ogiltigförklarade medan det under 
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perioden 2010-2014 var i snitt 10 mål per år som blev ogiltigförklarade, vilket är en ökning med 

43 %. Vi blev överraskade av resultatet och började fundera på om ökningen kunde härledas till 

att mål i domstolen totalt ökade. Vårt resultat visar dock på att så inte är fallet.  

Arbetsrättslig litteratur antyder att en ökning av tvister kan bero på företagens 

ekonomiska situation. I Håkanssons artikel, som vi redovisar i kapitel 4.1, beskrivs att en ökad 

konkurrens har lett till att företagens ekonomiska situation idag spelar en allt större roll mot hur 

det var under 80-talet. Han skriver även att man egentligen bara ska avskeda vid allvarliga fall 

men att vi nu avskedar för bagateller och att företag gör riskkalkyler över om en personal ska 

avskedas eller ej. Artikeln belyser också att företag väljer att avskeda i allt större utsträckning när 

de egentligen bara har saklig grund för uppsägning. I en annan artikel skriven av Jonsson och 

Andersson, se kapitel 4.1, kan en orsak till en stökig arbetsmarknad bero på att småföretagandet 

ökat genom stödåtgärder för att starta eget och ett ökat intresse för entreprenörskap har lett till en 

ökning av oseriösa arbetsgivare. Majoriteten av mål gällande avskedande som varje år kommer 

till Unionen är från arbetsplatser som saknar kollektivavtal. Majoriteten av mål gällande 

avskedande som varje år kommer till Unionen är från arbetsplatser som saknar kollektivavtal. 

 För att se om tvister gällande både uppsägningar och avskedanden har ökat från år 2000 

till år 2014 visar vårt resultat på att så är fallet. År 2000 utgjordes 24 % av ogiltigförklarade 

uppsägningar och avskedanden och under år 2014 var motsvarande resultat 57 %. Ökningen är 

hög då mer än hälften av alla mål som ledde fram till domstol år 2014 blev ogiltigförklarade. En 

intressant tanke är då att endast 10 % av alla tvister gällande uppsägning och avskedande leder 

fram till domstol.
125

 Det betyder att 90 % förlikas innan ärendet når så långt som till domstol. Då 

vi även tittade på utvecklingen på tvister gällande uppsägningar och avskedanden var för sig så 

ser vi att båda ökat. Dock var ökningen högre vid tvister gällande uppsägning än vid tvister 

gällande avskedande. Vi jämförde även perioden 2000-2004 mot perioden 2010-2014 för att se 

skillnader gällande ogiltigförklarade uppsägningar och avskedanden totalt.  Under första 

perioden utgjordes ogiltigförklarade mål av 31 % och motsvarande resultat under perioden 2010-

2014 var 46 %, vilket är en ökning på 48 %. Vi anser att siffran är anmärkningsvärd då vi i 

resultatet visat att ökningen av antalet ogiltigförklarade fall inte kan härledas till att tvister i 

arbetsdomstolen totalt har ökat. 

 Kanske är också bristen på kunskap om arbetsrätten en bidragande faktor till att tvister 

ökar då småföretagandet har ökat.  

 

9. 2 Tvister gällande avskedande    

Vi kan även utläsa att antalet tvister gällande avskedande har ökat. Vi jämförde tvister gällande 

ogiltigförklarade avskedanden under år 2000 och motsvarande tvister under år 2014. Under år 

2000 visade resultatet på 19 % och under år 2014 hade resultatet ökat till 26 %, vilket är en 

ökning med 37 %. Anledningen till denna ökning skulle kunna vara att arbetsgivaren i större 

utsträckning väljer att avskeda när de egentligen bara har saklig grund för uppsägning. Som LAS 

är utformad idag så kan arbetsgivare avskeda en arbetstagare när skälen till avskedandet 
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egentligen bara skulle utgöra saklig grund för uppsägning. Bedömer domstolen vid en tvist att 

skälen inte räcker till ett avskedande så ser de automatiskt på om skälen istället utgör saklig 

grund för uppsägning. Då arbetsgivaren har saklig grund för uppsägning så beviljar inte 

domstolen interimistiskt att anställningen ska bestå under pågående tvist. Arbetstagaren blir 

därmed omgående utan inkomst. En tvist i domstol tar ca 17 månader
126

 vilket är en lång tid utan 

inkomst med allt vad det innebär för den enskilde. 

Vi ser att arbetstagaren hamnar i en besvärlig förhandlingssituation och att han eller hon 

då kanske är mer benägen att förlikas.  Det kan vara jobbigt för arbetstagaren att genomgå en 

rättegång där arbetsgivaren bara radar upp negativa sidor hos denne och utsikterna för att få ett 

nytt arbete ökar nog inte om den anställde blir känd för den som stämde arbetsgivaren. Problemet 

är också enligt Håkanssons artikel, som vi redovisar i kapitel 4.1, att det vid avskedandetvister 

inte ligger i arbetsgivarens intresse att ärendet ska handläggas skyndsamt utan snarare tvärtom. 

Enligt 18 § LAS ska ett avskedande först bli aktuellt när “arbetstagaren grovt har åsidosatt sina 

åligganden gentemot arbetsgivaren”. Då Arbetsdomstolen inte interimistiskt beslutar att en 

anställning ska bestå under pågående tvist när saklig grund för uppsägning föreligger så förstår vi 

att företagen, utifrån ett ekonomiskt perspektiv, i allt större utsträckning avskedar trots att skälen 

bara utgör saklig grund för uppsägning. För att följa vad LAS egentligen anger så ska 

arbetstagaren istället blivit uppsagd då skälen för att avsluta en anställning bara utgör saklig 

grund för uppsägning.  

 

 9.3 Tvister gällande uppsägning 

En uppsägning ska inte komma som någon överraskning utan arbetsgivare måste varsla 

arbetstagaren och dennes fackliga organisation två veckor innan uppsägningen blir aktuell enligt 

30 §.  Oavsett om arbetstagaren blir uppsagd på grund av personliga skäl eller på grund av 

arbetsbrist så har han eller hon rätt till lön och andra förmåner enligt 12-14 §§ under sin 

uppsägningsperiod. För att uppsägningen ska vara giltig så ska den också föregås av en 

omplaceringsutredning enligt 7 § 2 st. Uppstår det en tvist gällande giltigheten av uppsägningen 

så har arbetstagaren även rätt till lön och andra förmåner enligt 12-14 §§ ända fram till dess att 

dom vinner laga kraft. Bedömer sedan domstolen att uppsägningen är giltig så blir inte 

arbetstagaren återbetalningsskyldig.   

 Utifrån vår studie kan vi se att antalet ogiltigförklarade uppsägningar har ökat. Under år 

2000 utgjordes 5 % av ogiltigförklarade uppsägningar och motsvarande resultat var under år 

2014 30 %. En tanke på varför ogiltigförklarade uppsägningar ökar skulle kunna vara att 

arbetstagaren i högre grad yrkar på ogiltighet då denne, i så fall får lön under hela den period 

tvisten pågår istället för bara under uppsägningstiden.   

 

9.3.1 Personliga skäl 

Grundas uppsägningen på personliga skäl så ska även skäl som arbetsplatsens storlek, 

arbetstagarens anställningstid, anställningens beskaffenhet, arbetstagarens tidigare 
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misskötsamhet, arbetsgivarens agerande och personliga förhållanden beaktas vid en prövning om 

saklig grund för uppsägning föreligger. Agerar inte arbetsgivaren vid tidigare förseelser som 

exempelvis sen ankomst, så är det svårt vid en senare tvist att hävda att sen ankomst utgör saklig 

grund för uppsägning. Eller grundar sig förseelserna på arbetstagarens sjukdom eller liknande är 

arbetsgivaren skyldig att försöka lösa problem som uppstår och tillrättalägga arbetsuppgifter på 

arbetsplatsen för att undvika att någon blir uppsagd. Arbetsgivare har därmed en ganska 

långtgående skyldighet att försöka undvika en uppsägning, vilket kanske också gör att 

arbetsgivare istället väljer att avskeda, trots att skälen egentligen bara utgör saklig grund för 

uppsägning. 

 

9.3.2 Arbetsbrist 

Grundar sig istället uppsägningen på arbetsbrist så räcker det oftast med att företagen visar att de 

gjort en företagsekonomisk bedömning för att det ska utgöra en saklig grund för uppsägning. 

Skälen till arbetsbrist behöver dock inte vara olönsamhet utan det kan även vara att vinstkraven 

ökat eller att företaget utför olika former av rationaliseringar. I en artikel, vi redovisar i kapitel 

3.2, skriver förbundsjuristerna Heléne Robson och Karin Lundin att det vid en tvist är svårt att nå 

framgång med sin talan om att arbetsbristen är fingerad. De skriver att en uppsägning som 

grundar sig på personliga skäl ofta kläs i termer av arbetsbrist och att den fingerade arbetsbristen 

är svår att bevisa även om det endast rör sig om en eller några få arbetstagare. Trots att de idag 

anser att det är relativt enkelt för arbetsgivare att göra sig av med oönskad personal genom att 

hävda arbetsbrist så ser de att arbetsgivarna i allt större utsträckning väljer avskedande i stället 

för uppsägning. Anledningen till detta, tror de, är att arbetstagaren har rätt att kvarstå i 

anställningen under en pågående tvist, gällande uppsägningens giltighet, medan anställningen 

upphör direkt, vid tvist gällande avskedandets giltighet  

Vi har i vår studie inte fördjupat oss i orsakerna till uppsägning på grund av arbetsbrist 

och kan därför inte säga något om arbetsbristen är fingerad eller ej. Det vi kan utläsa är dock att 

tvister kring mål gällande arbetsbrist har ökat med 35 %. Några anmärkningsvärda mål tar vi 

dock upp i uppsatsen. Enligt AD 2000 nr 35 blir arbetstagaren först uppsagd på grund av 

personliga skäl men det återtogs. Kort därefter blir hon uppsagd på grund av arbetsbrist.  

Arbetsgivaren hade genomfört vissa organisatoriska och tekniska förändringar och därmed 

förelåg saklig grund för uppsägning. Enligt AD 2004 nr 52 hade diskussioner förts med 

arbetstagaren om att anställningen skulle upphöra på grund av personliga skäl. Uppsägningen 

aktualiserades ej utan arbetstagaren blev istället uppsagd på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren 

kunde visa på företagsekonomiska skäl för uppsägningen och därmed var den sakligt grundad.  

Kan bara arbetsgivaren visa på företagsekonomiska skäl till arbetsbristen så anser 

domstolen att det finns saklig grund för uppsägning. Det kan vara svårare att säga upp en 

arbetstagare på grund av personliga skäl då arbetsgivarens skyldigheter där är långtgående och att 

en sådan uppsägning ska ses som den yttersta åtgärden. 
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9.4 Skadestånd och rättegångskostnader 

Blir en arbetstagare uppsagd eller avskedad på ogiltiga grunder så har denne rätt till ett allmänt 

skadestånd för den kränkning som uppstått på grund av den ogiltiga uppsägningen eller 

avskedandet. Storleken på skadeståndet varierar dock och påverkas av många variabler då 

exempelvis viss kritik kan riktas mot arbetstagaren. Det är också skillnad på om arbetstagaren 

blir ogiltigt uppsagd eller ogiltigt avskedad. Generellt är dock skadeståndet högst vid ett ogiltigt 

avskedande då det anses mer kränkande för arbetstagaren. Något lägre blir det vid en ogiltig 

uppsägning och lägst blir det generellt vid fall där avskedandet bedöms som ogiltigt men där 

skälen utgör saklig grund för uppsägning.  

Ett problem vi uppmärksammat är dock att domstolen ser först på om det föreligger saklig 

grund för avskedandet, gör det inte det gör domstolen automatiskt en bedömning av om saklig 

grund för uppsägning föreligger. Finns det då saklig grund för uppsägning så delar 

Arbetsdomstolen oftast rättegångskostnaderna mellan parterna då båda parter ansetts ha vunnit. 

För arbetstagaren leder det till att han eller hon blir ogiltigt avskedad men giltigt uppsagd. 

Arbetstagaren får då ett lägre allmänt skadestånd och får stå för halva rättegångskostnaden. Det 

är dock vanligt att fackförbundet står för den kostnaden. Resultatet för den enskilde blir ändå att 

han eller hon blir skyldig mer än det han eller hon får skadestånd för, samtidigt som han eller hon 

förlorar arbetet. Skulle istället tvisten kring avskedandet först avgöras för sig skulle arbetstagaren 

få ett större allmänt skadestånd på grund av den kränkning ett ogiltigt avskedande inneburit och 

slippa betala någon rättegångskostnad. Vid nästa tvist gällande om uppsägningen var saklig 

grundad skulle arbetstagaren istället behöva betala hela rättegångskostnaden då saklig grund 

förelåg. Skillnaden är dock att han istället skulle få ett högre skadestånd och det skulle därmed 

bli dyrare för arbetsgivaren att avskeda när skälen bara utgör saklig grund för uppsägning.  

Det ekonomiska skadeståndet motsvarar den ekonomiska skada som arbetstagaren lidit på 

grund av den ogiltiga uppsägningen eller avskedandet. Har dock arbetstagaren haft annan 

inkomst under den tid som ekonomiskt skadestånd skulle ha utgått så ska bara mellanskillnaden 

utgå. En sak vi dock inte tänkt på under vår utbildning är att ifall arbetstagaren blir sjukskriven i 

samband med en uppsägning eller avskedande så utgår inget ekonomiskt skadestånd för den tiden 

då arbetstagaren inte anses stå till arbetsgivarens förfogande, eftersom ingen lön för den perioden 

skulle ha betalats ut. Det kan dock se annorlunda ut om arbetstagaren kan bevisa att 

sjukfrånvaron har ett direkt samband med att arbetstagaren blivit uppsagd eller avskedad, t.ex. 

genom läkarintyg. 

 

9.5 Ett ekonomiskt perspektiv 

Vi beskriver här tre olika scenarier för att förtydliga den ekonomiska aspekten vid uppsägnings- 

och avskedandetvister och varför det kan anses mer ekonomiskt att avskeda istället för att säga 

upp arbetstagaren. Vid exemplen utgår vi från en arbetstagare som har en månadslön på 30 600 

kr
127

 och som yrkar på att uppsägningen eller avskedandet ska ogiltigförklaras. Vanligtvis pågår 
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en tvist i domstol 17 månader
128

 så det använder vi oss av vid första scenariot som rör 

uppsägning. Siffrorna är inte exakta då många faktorer kan påverka exempelvis storleken på det 

allmänna skadeståndet utan syftet är bara att ge en bättre förståelse. Vi har heller inte tagit med 

kostnad för ombud i våra exempel.  

1. En arbetstagare yrkar på att en uppsägning ska ogiltigförklaras. Pågår tvisten i 17 

månader får arbetsgivaren betala ut sammanlagt 520 200 kr (17*30 600) till arbetstagaren 

i ekonomisk ersättning, det vill säga lön. Blir sedermera uppsägningen ogiltigförklarad av 

domstolen har arbetstagaren rätt till sin anställning och ett allmänt skadestånd på 80-

100 000 kr. Sammanlagt handlar det om drygt 600 000 kr som det kostar arbetsgivaren. 

Vid detta scenario är arbetstagaren trygg och inkomsten säkrad men för arbetsgivaren står 

företaget stilla. Den eventuella omorganisationen eller anställning av personal med rätt 

kompetens kan inte göras förrän tvisten i domstolen är avgjord. Lönen som betalas kan då 

ses som en kostnad då arbetstagaren kanske inte är särskilt motiverad till att göra ett bra 

jobb. 

2. En arbetstagare som yrkar på att ett avskedande ska ogiltigförklaras sitter i en annan sits. 

För den arbetstagaren upphör anställningen omedelbart vilket innebär att han eller hon 

saknar inkomst. Visar det sig när tvisten blivit avgjord i domstol att avskedandet var 

ogiltigt men saklig grund fanns för uppsägning så har arbetstagaren rätt till lön under den 

egentliga uppsägningstiden, vanligtvis 6 mån, 183 600 kr, och ett mindre allmänt 

skadestånd på ca 35-40 000 kr. Sammanlagt handlar det om en kostnad för arbetsgivaren 

på ca 220 000 kr. Finns det saklig grund för uppsägning så beslutar inte domstolen 

interimistiskt att anställningen ska bestå under pågående tvist.  

3. En arbetstagare som yrkar att ett avskedande ska ogiltigförklaras, och där domstolen 

bedömer att saklig grund även för uppsägning saknas, har rätt till ett högre skadestånd. 

Arbetsgivaren får då sammanlagt betala ett ekonomiskt skadestånd på 183 600 kr för 

uppsägningstiden, och ett allmänt skadestånd på 150 000 kr, alltså sammanlagt ca 

330 000 kr.  

Rättegångskostnader tillkommer där förlorande part i målet betalar hela kostnaden. Däremot vid 

mål där arbetstagaren blivit ogiltigt avskedad, men där saklig grund för uppsägning funnits, så 

anser domstolen att båda parter vunnit och rättegångskostnaden kvittas. Arbetsgivaren har vunnit 

genom att saklig grund för uppsägning fanns och arbetstagaren har vunnit för att avskedandet 

ogiltigförklarades. Det innebär för arbetstagare som blivit ogiltigt avskedad men giltigt uppsagd, 

att han eller hon blir av med arbetet, får ett lägre skadestånd på 35-40 000 kr och riskerar att 

behöva betala halva rättegångskostnaden.  
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10. Slutsatser och diskussion 

nledningsvis redogör vi för våra slutsatser utifrån våra frågeställningar. Vidare för vi en 

kortare diskussion kring våra reflektioner som dykt upp under arbetets gång. Vi avslutar 

sedan med förslag på vidare forskning.  

 

● Efterlevs syftet med LAS i praktiken när det gäller uppsägningar enligt 7 § och 

avskedande enligt 18 § eller håller lagen på att urholkas då den istället används på ett sätt 

som kanske inte lagstiftaren hade tänkt sig från början?  

För att kunna besvara vår frågeställning så vill vi belysa olika scenarion vi fått insikt om i vår 

studie.   

Ett är där arbetsgivaren kan avskeda istället för att säga upp arbetstagaren på grund av 

personliga skäl då det endast finns saklig grund för uppsägning. Han slipper då betala lön och 

andra förmåner under tiden en tvist pågår. Vid ett avskedande upphör anställningen omedelbart 

vilket innebär att arbetstagaren omgående står utan inkomst. Domstolen beviljar heller inte ett 

yrkande från arbetstagaren att anställningen ska bestå under pågående tvist då saklig grund för 

uppsägning finns. Vi tror att omständigheterna kan göra att arbetstagaren därmed hamnar i ett 

underläge gentemot arbetsgivaren och då känner sig mer pressad till förlikning, vilket kan tänkas 

gynna arbetsgivaren som då snabbt blir av med den anställde. 

Ett annat scenario är när arbetsgivaren säger upp på grund av arbetsbrist istället för 

personliga skäl. Domstolen anser att arbetsgivare själv bestämmer över omfattningen av sin 

verksamhet så det räcker vanligtvis med att arbetsgivaren visar på en företagsekonomisk eller 

verksamhetsekonomiskt bedömning för att arbetsbristen ska anses vara sakligt grundad. 

Arbetsbristen måste inte bero på olönsamhet utan kan även grunda sig på ökade vinstkrav eller 

olika former av rationaliseringar. Utifrån vår studie av rättsfall ser vi att många av de mål som 

ogiltigförklarades gällande arbetsbrist blev det på grund av brott mot turordningsreglerna. Vi har 

dock inte närmare studerat orsakerna då det inte varit vårt huvudsakliga syfte i denna uppsats, 

men vi tycker oss ändå se att arbetsgivare kan kringgå turordningsreglerna vid uppsägning på 

grund av arbetsbrist. Ett sätt skulle kunna vara att arbetsgivare vid en omorganisation där 

arbetsbrist uppstår justera kvalifikationskraven och på det sättet göra att en oönskad arbetstagare 

inte kan göra anspråk på befattningen då denne saknar tillräckliga kvalifikationer.  

Vi reagerade på att om en arbetsgivare vill avsluta en anställning så kan arbetsgivaren 

tillämpa lagen på flera sätt. Konsekvenserna för arbetstagaren kan då bli andra än de som var 

lagstiftarens intentioner. Då syftet med LAS är att öka anställningstryggheten för arbetstagare 

genom att skydda dem mot osakliga och godtyckliga uppsägningar blir vi något förvånade när vi 

i vår studie ser att det finns flera möjligheter för arbetsgivaren att tillämpa lagen på ett sätt som 

inte var lagstiftarens intention. I 7 § står det tydligt att en uppsägning ska vara sakligt grundad, 

vilket den inte är om annat arbete kan beredas hos arbetsgivaren. I 18 § står det att ett avskedande 

får ske först när arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Vi ser dock i vår 

studie att en förseelse som ligger till grund för ett avskedande inte alltid är så allvarlig som 

lagstiftaren tänkt sig utan istället skulle förseelsen bara räcka till en uppsägning. Vår slutsats 

I 
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gällande den första frågeställningen är att tendenserna, utifrån vad vi kan se genom vår studie, 

kan tolkas som att syftet med LAS inte efterlevs. En anställning, enligt vår bedömning, kan 

avslutas både osakligt och godtyckligt, vilket kan leda till en minskad anställningstrygghet. 

Genom att använda avskedande på ett felaktigt sätt, klä uppsägningar på grund av personliga skäl 

i termer av arbetsbrist samt justering av kvalifikationskrav vid arbetsbrist är tecken som kan tyda 

på att 7 och 18 §§ LAS håller på att urholkas. För att med säkerhet kunna säga att syftet med 

LAS inte efterlevs i praktiken skulle vi dock behövt göra en mer omfattande studie. Genom att 

göra en analys av fler rättsfall under en längre period samt få en djupare kunskap genom 

exempelvis intervjuer. Det hade vi dock inte möjlighet till inom ramen för vårt uppsatsarbete. 

Utifrån vår studie tycker vi oss dock se sådana tendenser. 

 

● Ökar antalet ogiltigförklarade tvister i Arbetsdomstolen gällande uppsägnings- och 

avskedandetvister? 

 

Vårt resultat visar att det skett en ökning av både ogiltigförklarade uppsägningar och 

avskedanden. Under åren 2010-2014 blev så många A-mål som 46 % ogiltigförklarade och 

motsvarande resultat under åren 2000-2004 var 31 %. Det har alltså skett en ökning med 48 %. 

Resultatet visar även att ökningen av ogiltigförklarade A-mål gällande uppsägningar och 

avskedande inte kan härledas till att tvister i Arbetsdomstolen generellt sett har ökat. Vi kan även 

se att ogiltigförklarade A-mål gällande uppsägning och avskedande år 2000 var 24 % medan 

motsvarande resultat år 2014 var så högt som 57 %, vilket innebär att mer än hälften av målen 

blev ogiltigförklarade år 2014.  

Vår slutsats gällande den andra frågeställningen är att de ogiltigförklarade tvisterna 

gällande uppsägning och avskedande ökar. Anledningen till att tvister blir ogiltigförklarade kan 

vara att arbetsgivaren utifrån sin ekonomiska situation utnyttjar lagen felaktigt för att på ett 

snabbt och lönsamt sätt bli av med arbetstagaren.  

 

10. 1 Avslutande reflektioner 

För att återkoppla till domen som vi beskriver inledningsvis i uppsatsen menar vi att det kan 

antas att arbetsgivare idag utgår från ett ekonomiskt perspektiv, där LAS tillämpas på ett sätt som 

innebär att arbetstagarens anställningstrygghet minskar. Det kan även antas att arbetstagaren från 

sin sida utnyttjar sin rätt att yrka på att uppsägningen ska ogiltigförklaras. Balansen mellan 

arbetsgivares och arbetstagares intressen är en ständig diskussion inom arbetsrätten, men vi anser 

att man inte får glömma bort den mänskliga hänsynen. Tendenserna tyder dock på att vi mer och 

mer gör avsteg från den och istället låter ekonomin styra. Det kan vara så att Sverige behöver en 

flexiblare arbetsmarknad då den ökade globaliseringen leder till en ökad konkurrens och ett annat 

ekonomiskt klimat för företagen, vilket gör att de måste kunna anpassa sig snabbare. Det 

påverkar även personalpolitiken, då rätt personal måste finnas för jobbet vid rätt tidpunkt. 

Konsekvensen kan då bli att företagen anlitar mer inhyrd personal eftersom det då blir lättare att 

följa de svängningar som kan vara i ett företag och på arbetsmarknaden.  
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Personalens anställningstrygghet och företagens överlevnad är en svår balansgång, där 

pendeln oftast tippar över åt ena hållet. Vi är dock medvetna om att en god ekonomi är en 

förutsättning både för företag och för den enskilde individen men man får samtidigt inte glömma 

bort det mänskliga perspektivet. Vi tror att råd som lämnas från jurister vid en uppsägning eller 

avskedande situation ofta baseras på det mest ekonomiska alternativet istället för det mänskliga 

perspektivet. Det vi kan se som en röd tråd genom uppsatsen är att syftet med lagstiftningen och 

hur den tillämpas i praktiken skiljer sig åt på flera punkter. Intressant är dock att det i förarbete 

till LAS står att utrymmet för uppsägningar med tiden borde bli allt mindre.
129

 

Lagstiftningens funktion anser vi är att spegla och reglera det samhälle vi lever i och 

frågan är då om inte LAS behöver anpassas till det globaliserade samhället vi har idag. Det är en 

oerhört komplicerad fråga som vi endast kan spekulera kring.  

Vi anser att det borde bli mer kostsamt, genom ett högre allmänt skadestånd, för 

arbetsgivare som ogiltigt avskedar en arbetstagare då endast saklig grund för uppsägning 

föreligger. Ett annat alternativ är att domstolen interimistiskt beslutar att anställningen ska bestå 

under pågående tvist trots att saklig grund för uppsägning föreligger. Men som lagen är nu ska 

skälen som ligger till grund för avskedandet uppenbart inte utgjort saklig grund för uppsägning 

vilket kan vara svårt att avgöra innan ärendet blivit ordentligt utrett. Vi tror att de föreslagna 

förändringarna skulle ligga i linje med vad syftet med LAS är, nämligen att ge arbetstagaren ett 

skydd mot osakliga eller godtyckliga uppsägningar. 

Uppsatsarbetet har lett till djupa insikter och intressanta diskussioner vilket har genererat 

flera nya frågeställningar. Förslag på vidare forskning skulle enligt oss kunna vara en fördjupad 

analys av rättsfallen, genom att analysera arbetsgivarens inställning och yrkanden i domstolen 

med vad utfallet blir. Man kan också tänka sig att få fram mer underlag genom en 

enkätundersökning eller intervjuer med t.ex. personalansvariga på företag eller advokater som 

förträder arbetsgivare. En annan studie skulle kunna handla om förlikningar då det vore intressant 

att finna svar på hur många förlikningar som sker, orsakerna till dem och dess innehåll.  Vi ser i 

vår studie en ökning av meddelade tredskodomar och det skulle kunna vara ytterligare ett förslag 

på vidare forskning, då det vore intressant att ta reda på orsaken till varför antalet tredskodomar 

har fördubblats.  
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Bilaga 1 AD domar 

 

2000 

116 mål varav 21 A-mål gällde uppsägning eller avskedande, 5 ogiltigförklarades varav 1 gällde 

uppsägning och 4 gällde avskedande.  

 

2000/4  Avskedande       Giltigt 

2000/12 Ej saklig grund för avskedande men för uppsägning Ogiltigt avskedande 25 000kr 

2000/15 Uppsägning arbetsbrist    Förlikning 

2000/17 Uppsägning personliga skäl    Giltigt 

2000/18 Uppsägning personliga skäl    Giltigt 

2000/22 Avskedande      Ogiltigt skadestånd 100 000kr 

2000/28 Avskedande      Giltigt 

2000/31 Uppsägning arbetsbrist    Giltigt 

2000/35 Först uppsägning personliga skäl ändrades   Giltigt 

till uppsägning arbetsbrist  

2000/39 Avskedande      Förlikning 

2000/40 Avskedande      Förlikning 

2000/56 Uppsägning personlig skäl    Förlikning 

2000/75 Avskedande      Giltigt 

2000/78 Avskedande      Förlikning 

2000/79 Uppsägning personliga skäl    Förlikning 

2000/82 Avskedande      Giltigt 

2000/101 Avskedande      Förlikning  

2000/103 Avskedande      Ogiltigt, skadestånd 50 000kr 

2000/107 Uppsägning arbetsbrist    Giltigt 

2000/111 Uppsägning personliga skäl    Ogiltigt, skadestånd 50 000kr 

2000/116 Avskedande      Ogiltigt, skadestånd 50 000kr 

 

2001 

114 mål varav 28 A-mål som gällde uppsägning eller avskedande, 9 ogiltigförklarades varav 2 

gällde uppsägning och 7 gällde avskedande.  

 

2001/1  Uppsägning personliga skäl    Giltigt 

2001/3  Uppsägning personliga skäl    Giltigt 

2001/12 Uppsägning personliga skäl    Giltigt 

2001/14 Avskedande      Ogiltig. skadestånd 75 000kr 

2001/15 Uppsägning personliga skäl    Förlikning  

2001/22 Avskedande      Förlikning 

2001/23 Avskedande      Förlikning 

2001/24 Avskedande      Giltigt 
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2001/27 Uppsägning arbetsbrist    Giltigt 

2001/29 Provocerad uppsägning= avskedande   Ogiltigt, skadestånd 50 000kr 

2001/31 Uppsägning arbetsbrist    Förlikning 

2001/32 Avskedande      Ogiltigt, skadestånd 30 000kr 

2001/33 Avskedande      Ogiltigt, skadestånd 75 000kr 

2001/35 Avskedande      Giltigt 

2001/41 Avskedande      Ogiltigt, skadestånd 75 000kr 

2001/46 Avskedande      Förlikning 

2001/58 Avskedande      Ogiltigt, skadestånd 75 000kr 

2001/59 Uppsägning personliga skäl    Giltigt 

2001/68 Uppsägning personliga skäl    Giltigt 

2001/70 Uppsägning personliga skäl    Giltigt 

2001/71 Uppsägning personliga skäl    Förlikning 

2001/73 Avskedande      Ogiltigt,skadestånd 100 000kr 

2001/79 Uppsägning personliga skäl    Förlikning 

2001/90 Uppsägning arbetsbrist    Förlikning 

2001/92 Uppsägning arbetsbrist    Ogiltigt, skadestånd 50 000kr 

2001/106 Uppsägning personliga skäl    Giltigt 

2001/111 Uppsägning personliga skäl    Förlikning 

2001/113 Uppsägning personliga skäl    Ogiltigt, skadestånd 80 000kr 

 

2002 

138 mål varav 27 A-mål gällande uppsägning eller avskedande, 7 ogiltigförklarades varav 6 

gällde uppsägning och 1 gällde avskedande.  

 

2002/22 Uppsägning personliga skäl    Förlikning 

2002/26 Uppsägning personliga skäl    Ogiltigt, skadestånd 25 000kr 

2002/32 Uppsägning personliga skäl    Ogiltigt, skadestånd 75 000kr 

2002/33 Avskedande      Giltigt 

2002/34 Uppsägning personliga skäl    Förlikning 

2002/35 Avskedande      Giltigt 

2002/44 Uppsägning personliga skäl    Ogiltigt, skadestånd 60 000kr 

2002/46 Uppsägning personliga skäl    Förlikning 

2002/51 Uppsägning personliga skäl    Ogiltigt, skadestånd 30 000kr 

2002/52 Uppsägning personliga skäl    Förlikning 

2002/55 Avskedande      Förlikning 

2002/58 Uppsägning personliga skäl    Giltigt 

2002/59 Avskedande      Förlikning 

2002/60 Uppsägning personliga skäl    Förlikning 

2002/62 Omplacering el avskedande    Förlikning 

2002/74 Avskedande      Giltigt 
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2002/75 Uppsägning arbetsbrist    Giltigt 

2002/79 Ej saklig grund för avskedande men uppsägning  Skadestånd 20 000kr                                                                                              

2002/80 Avskedande      Giltigt 

2002/81 Uppsägning personliga skäl    Giltigt 

2002/83 Avskedande      Giltigt 

2002/85 Avskedande      Giltigt 

2002/106 Uppsägning personliga skäl    Förlikning 

2002/109 Uppsägning personliga skäl    Förlikning 

2002/110 Uppsägning personliga skäl, tredskodom  Ogiltigt,skadestånd 110 000kr 

2002/116 Uppsägning personliga skäl, tredskodom  Ogiltigt,skadestånd 100 000kr 

2002/129 Uppsägning personliga skäl    Förlikning 

       

2003 

115 mål varav 16 A-mål gällande uppsägning eller avskedande, 5 ogiltigförklarades varav 2 

gällde uppsägning och 3 gällde avskedande. 

 

2003/4  Uppsägning arbetsbrist    Giltigt 

2003/14 Uppsägning arbetsbrist    Ogiltigt, skadestånd 60 000kr 

2003/24 Uppsägning arbetsbrist    Förlikning 

2003/29 Uppsägning arbetsbrist    Giltigt 

2003/32 Avskedande      Giltigt 

2003/38 Avskedande      Giltigt 

2003/42 Uppsägning personliga skäl    Förlikning 

2003/50 Avskedande      Giltigt 

2003/51 Avskedande      Ogiltigt,skadestånd 100 000kr 

2003/60 Uppsägning personliga skäl    Förlikning 

2003/70 Uppsägning personliga skäl    Ogiltigt, skadestånd 30 000kr 

2003/81 Uppsägning personliga skäl    Giltigt 

2003/83 Uppsägning arbetsbrist    Giltigt 

2003/93 Avskedande      Ogiltigt,skadestånd 100 000kr 

                                                                                                 vardera 

2003/96 Ej saklig grund för avskedande men för uppsägning skadestånd 30 000kr 

2003/103 Avskedande       Förlikning 

 

2004 

111 mål varav 20 A-mål gällande uppsägning eller avskedande, 9 ogiltigförklarades varav 3 

gällde uppsägning och 6 gällde avskedande. 

 

2004/2  Avskedande      Ogiltigt, skadestånd 30 000kr 

2004/9  Avskedande      Ogiltigt, skadestånd 0kr 

2004/13 Avskedande      Förlikning 
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2004/19 Avskedande      Förlikning 

2004/30 Uppsägning personliga skäl    Ogiltigt, skadestånd 0kr 

2004/32 Uppsägning personliga skäl    Ogiltigt,skadestånd 150 000kr 

2004/39 Uppsägning arbetsbrist    Giltigt 

2004/40 Uppsägning arbetsbrist    Giltigt 

2004/51 Uppsägning personliga skäl    Förlikning 

2004/52 Uppsägning arbetsbrist    Giltigt 

2004/54 Uppsägning personliga skäl    Förlikning 

2004/56 Ej saklig grund för avskedande men för uppsägning Skadestånd 35 000kr 

2004/57 Avskedande      Giltigt 

2004/59 Uppsägning personliga skäl    Giltigt 

2004/68 Uppsägning personliga skäl    Giltigt 

2004/70 Uppsägning personliga skäl    Förlikning 

2004/79 Uppsägning personliga skäl    Ogiltigt,skadestånd 100 000kr 

2004/82 Avskedande      Ogiltigt,skadestånd 120 000kr 

2004/85 Avskedande      Ogiltigt,skadestånd 100 000kr 

2004/98 Avskedande, tredskodom    Ogiltigt,skadestånd 150 000kr 

  

2010 

96 mål totalt 23 A-mål berörde uppsägning eller avskedande varav 9 blev ogiltigförklarade. Vi 

redovisar 6 ogiltigförklarade uppsägningar (varav en är ärende 2010/78 som även räknas i 

avskedanden) och 3 ogiltigförklarade avskedanden. 

 

2010/6  Uppsägning arbetsbrist    Giltigt 

2010/10 Uppsägning personliga skäl     Ogiltigt, skadestånd 40 000kr 

2010/11 Avskedande       Ogiltigt,skadestånd 125 000kr  

2010/18 Uppsägning personliga skäl     Ogiltigt, skadestånd 60 000kr 

2010/25 Uppsägning arbetsbrist    Giltigt 

2010/26 Avskedande      Giltigt 

2010/34 Uppsägning arbetsbrist    Giltigt 

2010/36 Uppsägning personliga skäl     Ogiltigt,skadestånd 60 000kr 

2010/37 Avskedande      Giltigt 

2010/39 Avskedande      Förlikning 

2010/45 Avskedande      Giltigt 

2010/46 Uppsägning arbetsbrist    Giltigt 

2010/50 Avskedande      Giltigt 

2010/51 Avskedande      Giltigt 

2010/57 Avskedande      Giltigt 

2010/59 Avskedande       Ogiltigt,skadestånd 120 000kr 

2010/62 Uppsägning personliga skäl    Giltigt 

2010/72 Uppsägning arbetsbrist    Giltigt 
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2010/78     Avskedande                             Ogiltigt,skadestånd 115 000kr 

  Uppsägning personliga skäl                          Ogiltigt, skadestånd 90 000kr 

2010/79 Uppsägning personliga skäl     Ogiltigt, skadestånd 35 000kr 

2010/81 Avskedande      Giltigt 

2010/90 Avskedande      Giltigt 

2010/92 Uppsägning personliga skäl     Ogiltigt,skadestånd 100000 kr 

   

2011 

95 mål totalt och 27 A-mål berörde uppsägning eller avskedande varav 11 blev ogiltigförklarade. 

Vi redovisar 5 ogiltiga uppsägningar (mål 2011/37 räknas endast en gång) och 6 ogiltiga 

avskedanden.  

 

2011/5  Uppsägning arbetsbrist     Ogiltigt, skadestånd 50 000kr  

2011/7  Avskedande       Giltigt 

2011/12 Avskedande       Ogiltigt,skadestånd 125 000kr 

2011/14 Avskedande      Ogiltigt,skadestånd 125 000kr 

2011/17 Avskedande      Giltigt 

2011/20 Uppsägning personliga skäl    Ogiltigt, skadestånd 75 000kr 

2011/24 Avskedande      Giltigt 

2011/26 Uppsägning personliga skäl    Giltigt 

2011/27 Uppsägning arbetsbrist    Giltigt 

2011/29 Avskedande      Giltigt 

2011/33 Avskedande      Giltigt 

2011/35 Avskedande      Ogiltigt,skadestånd 125 000kr 

2011/36 Uppsägning personliga skäl     Ogiltigt, skadestånd 70 000kr  

2011/37 Uppsägning arbetsbrist      Ogiltig, skadestånd 125 000kr  

         vardera. 

2011/39 Uppsägning arbetsbrist    Giltigt 

2011/41 Uppsägning personliga skäl    Giltigt 

2011/56 Avskedande       Ogiltigt, skadestånd 50 000kr 

2011/57 Avskedande      Giltigt 

2011/62 Avskedande      Förlikning 

2011/68 Avskedande       Förlikning 

2011/71 Avskedande      Ogiltigt,skadestånd 100 000kr 

2011/74 Avskedande       Ogiltigt,skadestånd 125 000kr 

2011/80  Avskedande      Förlikning. 

2011/81 Uppsägning personliga skäl    Ogiltigt,skadestånd 120 000kr 

2011/84 Avskedande      Giltigt 

2011/90 Avskedande      Giltigt 

2011/94 Avskedande       Giltigt 
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2012 

91 mål totalt och 17 A-mål rörde uppsägningar eller avskedande varav 9 ogiltigförklarades. Vi 

redovisar 2 ogiltiga uppsägningar och 7 ogiltiga avskedanden. (mål 2012/42 och 2012/50 är två 

stycken domar vi inte räknar med då det är svårt att utläsa orsaken till uppsägningarna. Det ska 

även nämnas att mål 2012/16 endast räknas en gång).  

 

2012/5  Uppsägning arbetsbrist    Giltigt 

2012/6  Avskedande      Ogiltigt,skadestånd 150 000kr 

2012/11 Uppsägning arbetsbrist     Giltigt 

2012/15 Avskedande, tredskodom     Ogiltigt,skadestånd180 000kr  

2012/16 Uppsägning arbetsbrist     Ogiltigt, skadestånd 50 000kr  

         vardera. 

2012/36 Avskedande       Ogiltigt,skadestånd 125 000kr 

2012/40 Avskedande      Giltigt 

2012/47 Uppsägning arbetsbrist    Giltigt 

2012/49 Avskedande      Giltigt 

2012/51 Uppsägning arbetsbrist    Giltigt    

2012/52 Avskedande      Ogiltigt,skadestånd 125 000kr 

2012/58 Uppsägning personliga skäl     Ogiltigt,skadestånd 100 000kr 

2012/60 Avskedande, tredskodom     Ogiltigt,skadestånd 150 000kr 

2012/67 Uppsägning arbetsbrist    Giltigt 

2012/78 Avskedande tredskodom    Ogiltigt,skadestånd170000kr,  

2012/79 Avskedande      Ogiltigt, skadestånd 20 000kr 

2012/83 Avskedande      Förlikning. 

 

2013 

94 mål totalt och 15 A-mål rörde uppsägningar och avskedanden varav 8 ogiltigförklarades. Vi 

redovisar 2 ogiltiga uppsägningar och 6 ogiltiga avskedanden. 

 

2013/11 Uppsägning arbetsbrist    Ogiltigt pga brott mot turordningen 

                   skadestånd 50 000kr 

2013/13 Uppsägning arbetsbrist   Giltigt 

2013/17 Avskedande, tredskodom    Ogiltigt,skadestånd120000kr  

2013/25 Avskedande     Giltigt 

2013/39 Avskedande      Ogiltigt, skadestånd 150 000kr 

2013/51 Uppsägning arbetsbrist   Förlikning 

2013/53  Avskedande      Ogiltigt,skadestånd 75 000kr 

2013/57 Avskedande     Ogiltigt, skadestånd 75 000kr 

2013/60 Uppsägning arbetsbrist   Giltigt 

2013/65  Uppsägning personliga skäl    Ogiltigt, skadestånd 75 000kr 
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2013/70 Avskedande, tredskodom   Ogiltigt, skadestånd 150000kr för  

        den ena och 50 000kr till den andra,   

2013/72  Avskedande     Ogiltigt, skadestånd 60 000kr 

2013/81 Uppsägning arbetsbrist   Giltigt 

2013/89 Avskedande     Giltigt 

2013/94 Avskedande     Giltigt 

 

2014 

91 mål totalt och 23 ärenden rörde uppsägning eller avskedande varav 13 ogiltigförklarades. Vi 

redovisar 7 ogiltiga uppsägningar och 6 ogiltiga avskedanden. (mål 2014/46 räknas endast en 

gång). 

  

2014/9  Avskedande     Giltigt 

2014/22 Avskedande     Giltigt 

2014/24 Avskedande     Giltigt 

2014/26 Uppsägning personliga skäl   Giltigt 

2014/28 Uppsägning arbetsbrist   Giltigt 

2014/34 Uppsägning personliga skäl    Ogiltigt, skadestånd 120 000kr. 

2014/40 Uppsägning personliga skäl    Ogiltigt, skadestånd 170 000kr 

2014/41 Uppsägning personliga skäl    Ogiltigt, skadestånd 75 000kr. 

2014/42 Uppsägning arbetsbrist    Ogiltigt, skadestånd 50 000kr. 

2014/46 Avskedande      Ogiltigt, skadestånd 80 000kr vardera 

2014/47 Uppsägning arbetsbrist   Förlikning. 

2014/49 Uppsägning personliga skäl    Ogiltigt, skadestånd 30 000kr. 

2014/50 Uppsägning personliga skäl   Ogiltigt, skadestånd 30 000kr. 

2014/58 Uppsägning personliga skäl   Giltigt 

2014/62 Avskedande      Ogiltigt, skadestånd 125 000kr 

2014/74 Avskedande      Förlikning 

2014/75 Avskedande, tredskodom   Ogiltigt, skadestånd 225 000 

2014/78 Avskedande      Ogiltigt, skadestånd 125 000kr 

2014/82 Uppsägning personliga skäl   Ogiltigt, skadestånd 75 000k 

2014/83 Avskedande      Ogiltigt men saklig grund för     

        uppsägningskadestånd 50 000kr.  

2014/84 Avskedande, tredskodom    Ogiltigt, skadestånd 175 000kr 

2014/85 Uppsägning personliga skäl   Giltigt 

2014/90 Avskedande     Giltigt 

 


