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Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats är att studera det allmänna skadeståndet inom arbetsrätten. Mer 

ingående ska denna uppsats försöka ge en korrekt bild av vad detta skadestånd fyller för 

funktion, inom ramen för systemet av ersättningar vid en överträdelse av arbetsrättsliga regler. 

 

När det gäller skadestånd så är det rimligt att man ska få ersättning för ekonomisk förlust. Vad 

som inte är lika självklart är när det ska betalas ut ersättning för skador, där skadan inte kan 

mätas i pengar. Sådana skador har kommit att kallas för ideella skador. Under denna kategori 

finns exempelvis sveda och värk inom ramen för personskada och allmänt skadestånd i 

arbetsrättsliga situationer. Allmänt skadestånd är en typ av ersättning för den kränkning som 

exempelvis en felaktig uppsägning eller ett felaktigt avskedande inneburit för den skadelidande.  

 

Parallellt med det allmänna skadeståndet så utgår i de allra flesta fall även ett ekonomiskt 

skadestånd. Detta skadestånd är ersättning för den faktiskt mätbara förlusten i pengar, 

exempelvis genom betalning av utebliven lön. Sammanfattningsvis så ska denna uppsats 

försöka ge läsaren en bred bild av vad det allmänna skadeståndet är för något och vilken 

funktion det verkar fylla. 

 

Nyckelord: Allmänt skadestånd, ideellt skadestånd, prevention. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

 

När vi hör ordet skadestånd så för det oss direkt till tanken om någon typ av ersättning, 

ersättning för den uppkomna skadan. Denna ersättning kan ses som en reparation för skadan 

som lidits.1 Detta är den vedertagna bilden av vad ett skadestånd är. Något som inte är lika 

vedertaget är vad det allmänna skadeståndet inom arbetsrätten är för något. Det hörs förvisso 

på orden vad det kan tänkas vara, och man kan därefter dra vissa slutsatser. För att sätta in 

läsaren i ämnet så kommer här ges en kort historisk redogörelse. 

 

Inom arbetsrätten omfattas skadeståndet av ersättning för ekonomisk påvisad skada och ett s.k. 

allmänt skadestånd, detta är en ersättning för icke-ekonomisk skada. I andra rättsområden 

benämns denna typ av skada som ideell skada2. I 38§ LAS uttrycks detta som att skadeståndet 

kan avse ’’både ersättning för den förlust som uppkommer och ersättning för den kränkning 

som lag- eller avtalsbrottet innebär’’. Det sistnämnda är anledningen till att ge ut allmänt 

skadestånd. Det allmänna skadeståndet verkar ha flera funktioner, å ena sidan är det en 

ersättning för kränkningen som den skadelidande känner, å andra sidan fyller det ett preventivt 

syfte. Med preventivt syfte menas att det ska avskräcka arbetsgivare att bryta mot lagens regler.3 

Syftet med LAS, både från 1974 och 1982 var att öka anställningstryggheten. Detta uppnåddes 

genom inskränkning i rätten att säga upp och avskeda arbetstagare. För att denna 

anställningstrygghet skulle kunna upprätthållas behövde reglerna följas. Detta i sin tur 

medförde ett behov av tuffa sanktioner mot dem som inte följde lagen.4 

 

En sådan tuff sanktion kan alltså vara det allmänna skadeståndet. Bestämmelserna om denna 

ersättning infördes första gången i svensk rätt genom lagen(1928:453) om kollektivavtal och 

har därefter kommit att tas in i flertalet arbetsrättsliga lagar. Det allmänna skadeståndets storlek 

styrs av arbetsdomstolen, de allra flesta mål som når arbetsdomstolen innehåller ett yrkande om 

allmänt skadestånd, parallellt med ett yrkande om ekonomiskt skadestånd. Det allmänna 

skadeståndet bör betraktas som ett plåster på såret, ungefär som ersättning för sveda och värk 

                                                           
1 Hellner, Skadeståndsrätt, 9 uppl. S.36. 
2 Jfr exempelvis med 55§ MBL. 
3 Källström, Malmberg, Anställningsförhållandet, 3 uppl. S.50. 
4 Adlercreutz, Svensk arbetsrätt, 14uppl. S.85. 
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vid personskada. Samtidigt som det finns de som hävdar att det inte alls rör sig om något slags 

skadestånd för liden skada, utan att det endast är ett rent privaträttsligt straff, en bot eller en 

plikt om man så vill.5 

 

 1.2 Problemformulering och syfte 

Ett problem som kan uppstå när det ska betalas ut ett ideellt skadestånd, är att denna ersättning 

inte kan mätas i pengar. Man får helt enkelt gå efter arbetsdomstolens utarbetade praxis. Detta 

aktualiserar några problemformuleringar. En kränkning som i detta fall är anledningen till 

ersättningen, känns väldig individuell. En kränkning behöver inte ta lika hårt på en individ i en 

situation som det skulle göra på någon annan. Trots det betalas oftast liknande 

skadeståndsbelopp ut i enlighet med praxis, egentligen oavsett formellt övertramp.  Problemet 

detta landar i är att en subjektiv upplevelse ställs mot en objektiv måttstock. Detta har väckt 

debatt om det allmänna skadeståndet.6 Denna uppsats ska inte redovisa hur höga 

skadeståndsbeloppen blir i detalj och varför, men uppsatsens syfte kan eventuellt närmas med 

hjälp av dessa siffror, därför kommer dessa utgöra en del av arbetet. Med det som bakgrund så 

kommer denna uppsats försöka ge läsaren en bild vad det allmänna skadeståndet faktiskt fyller 

för funktion, reparation eller prevention? Uppsatsen ämnar också inom ramen för 

problemformuleringen att lämna förslag på alternativa lösningar. 

1.3 Nyttomotivering 

Uppsatsen behandlar ett område inom juridiken som berör främst två grupperingar, arbetsgivare 

och arbetstagare. Detta är intressant ur flera hänseenden. För det första, så skrivs det inte så 

mycket om det allmänna skadeståndet inom arbetsrätten, det ger mig incitament att skriva om 

ämnet. För det andra, så kan det vara av intresse för såväl arbetsgivare som arbetstagare att bli 

belysta inom ett område som för dem kan orsaka sanktioner om inte aktsamhet iakttas. 

Slutligen, så kan det vara av relevans att ifrågasätta det allmänna skadeståndets funktion, då det 

i någon mening kanske är lite tvetydigt. 

 

 

                                                           
5 SOU 1992:84, s.82-83. 
6 SOU 2012:62. Ett – av flera – syften var att försöka balansera det allmänna skadeståndet. 
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1.4 Metod 

För att kunna närma mig uppsatsens problemformulering och själva syftet så har främst 

förarbeten i form av propositioner och utredningar använts. Viss lagtext har även använts, för 

att underbygga argumentationen. Åtkomst till dessa källor och material finns enkelt till hands 

elektroniskt via exempelvis regeringens hemsida.  Jag har först studerat vad som har sagts i lag 

och förarbeten, för att få en bild av vad som var syftet med dessa lagar. Det utgör den teoretiska 

referensramen. Därefter har jag studerat vad som har utvecklats i rättspraxis, för att få en bild 

av hur det faktiskt fungerar i praktiken. Det utgör den empiriska referensramen. Min analys 

bygger sedan på jag analyserar vad som sagts i förarbetena, för att sedan analysera det som har 

skett i rättspraxis. Sedan avslutas det med en jämförelse av båda dessa typer av material. 

 

2. Allmänt skadestånd i arbetsrätten 

2.1  Bakgrund 

Bestämmelserna om ersättning för ideell skada i arbetsrätten – allmänt skadestånd – infördes 

första gången i svensk rätt genom lagen(1928:453)om kollektivavtal, sedan har den också tagits 

in i flera andra arbetsrättsliga lagar7. En arbetstagare som anser sig ha blivit uppsagd på 

felaktiga grunder kan förutom att begära att uppsägningen ska ogiltigförklaras, även yrka på att 

arbetsgivaren ska betala allmänt skadestånd för den kränkning som denna uppsägning inneburit. 

Arbetstagaren kan också helt strunta i det förstnämnda och endast väcka skadeståndstalan.8 Så 

när en arbetsgivare bryter mot lag eller kollektivavtal så utgår dels det ekonomiska skadeståndet 

och det allmänna skadeståndet. Skadeståndet för sådana lag- eller avtalsbrott bestäms i första 

hand efter en uppskattning av den kränkning som den enskilde arbetstagaren utsatts för. En titt 

i RB 35:5 § ger informationen ’’Om det är en fråga om uppskattning av en inträffad skada och 

full bevisning om skadan inte alls eller endast med svårighet kan föras, får rätten uppskatta 

skadan till skäligt belopp’’9. Det är arbetsdomstolen som utgör sista instans för tvister inom det 

arbetsrättsliga området, relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare10. Således blir det 

                                                           
7 Prop. 1928:39 s. 123. 
8 SOU 2012:62 s. 56. 
9 Rättegångsbalk (1942:740) 
10 Lag(1974:371)om rättegången i arbetstvister. 
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arbetsdomstolen som i slutändan bestämmer nivåerna för det allmänna skadeståndet. Numer så 

finns viss praxis gällande storleksbeloppen på de summor, som utbildats av arbetsdomstolen.11 

Eftersom det handlar om ersättning för en kränkning så kan det vara av värde att få med något 

om diskrimineringsersättning. Om man tittar i 5 kap 1§ diskrimineringslagen så står det att den 

som bryter mot något av de lagstadgade förbuden mot diskriminering skall betala 

diskrimineringsersättning ’’för den kränkning som överträdelsen innebär’’, tittar man sedan i 

LAS så märker man att formuleringen i princip är densamma. En distinktion kan dock göras, i 

det förstnämnda lagrummet så framkommer det att det är en fråga om 

diskrimineringsersättning, d.v.s. ett annat slags skadestånd. I förarbetena till den nya 

diskrimineringslagen så kom det på tal huruvida allmänt skadestånd skulle kunna utgå parallellt 

med diskrimineringsersättning. Vissa mindre positiva uttalanden gjordes dock, där de var 

kritiska mot att införa ytterligare en ersättningsform som skulle kunna löpa parallellt vid sidan 

om det allmänna skadeståndet. 12  

Dock så menade lagstiftaren att hela poängen var att dessa två poster skulle fungera helt 

oberoende av varandra, där det allmänna skadeståndet inte har syftet att ersätta 

diskrimineringsersättningen, i en situation där båda ersättningarna faktiskt kunde vara aktuella, 

exempelvis en felaktig uppsägning med rasistiska inslag. Sammantaget så utgår dessa två 

ersättningsformer på olika grunder, helt oberoende av varandra. 13 

Tiden har gjort sitt och mycket har hänt runt omkring i världen sedan införandet av det allmänna 

skadeståndet. Det påståendet förstärks med ett uttalande som gjordes 1928, då statsrådet tog 

avstånd från en framförd tanke, att skadeståndet skulle på grund av skadevållarens skuld kunna 

höjas utöver skadans verkliga belopp. En sådan regel kunde då enligt dennes mening uppfattas 

som ett straffrättsligt moment, något som borde undvikas på detta område.14 Nu har egentligen 

precis det motsatta skett. Förarbeten har tillkommit och utredningar har gjorts för att det 

allmänna skadeståndet ska fortsätta verka, fylla sitt syfte och stå sig starkt i förändringarnas 

vindar.15 Dessa utredningar har också tillkommit på grund av den rådande obalansen mellan 

arbetstagare och arbetsgivare, där den sistnämnda i princip alltid får stå för kostnaderna16.  

                                                           
11 SOU 1992:84 s.81. 
12 Prop. 2007/08:95 s 392. 
13 Prop. 2007/08:95 s 392 f. 
14 Prop. 1928:39 s. 124. 
15 Prop. 1981/1982:71, s.76 f. 
16 Se SOU 2012:62 s.13. 
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Det genomgående inslaget som inte går att ta miste på är att det allmänna skadeståndet 

gemensamt med en straffrättsliga sanktion vid sidan av sin uppgift - att ersätta ideell skada – i 

mångt och mycket har en utpräglad preventiv funktion. Det har blivit allt viktigare att det inte i 

något fall skall te sig lönsamt för en arbetsgivare att sätta sina egna intressen framför 

arbetstagarens intressen.17 

I prop. 1973:129 lyftes en – av flera - åsikter upp. Bland annat gällde det skadeståndsbeloppen 

som skulle gälla vid en obefogad uppsägning eller ett felaktigt avskedande. Där poängen var 

att skadeståndsbeloppen skulle sättas väsentligt högre än vad som hittills hade utdömts i praxis. 

Vad som föranledde detta var det uppkomna behovet av att få arbetsgivaren att ta lagens 

föreskrifter på allvar och således följa dem.18   

2.2 Förslag till arbetsrättsreform 

Det som trycktes på i prop. 1975/7619, var bland annat att påvisa att det inte skulle te sig lönsamt 

för arbetsgivaren att sätta sina intressen framför arbetstagarens. Det framgick tydligt att den nya 

lagstiftningen som föreslogs innehöll förnyade och förstärkta rättigheter för arbetstagarna och 

deras fackliga organisationer. Arbetstagarsidan fick bland annat primär förhandlingsrätt vid 

viktigare förändringar i arbetsgivarens verksamhet. Vidare så fick arbetstagarsidan rätt att själv 

påkalla förhandling innan arbetsgivaren fattat beslut, i frågor som givetvis arbetstagarsidan 

ansåg sig ha intresse att bevaka. Förhandlingarna var tvungna att slutföras innan arbetsgivaren 

fick komma med beslut i frågan. Om rättstvister uppstod när det kom till tolkningen av avtal 

fick arbetstagarsidan tolkningsföreträde i ett antal fall.20  

Hela tanken bakom dessa - i någon mening åtstramade - regler var att arbetstagarsidan skulle 

få stöd för sitt anspråk på att få utöva ett aktivt och effektivt inflytande över arbetsgivarens 

verksamhet. En förutsättning för att detta skulle gå att genomföra över huvud taget var givetvis 

att båda parter, arbetsgivare såväl som arbetstagare ställde sig bakom denna lagstiftning och 

gemensamt arbetade för att finna praktiska lösningar som var anpassade efter de egna 

förhållandena. Det som trycktes på redan 1975/76 var att det i grunden inte behövde finnas 

några motsättningar när det kom till ett effektivt arbetstagarinflytande på arbetsplatserna. Här 

menas vidare att när denna insikt väl satt sig hos samtliga, var det den bästa förutsättningen för 

                                                           
17 Se AD 1988 nr 17. 
18 Prop. 1973:129. s. 283. 
19 Prop. 1975/76:105 Bil 1. 
20 Prop. 1975/76:105, Bil 1, s. 301. 
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att lag och avtal skulle respekteras och efterlevas i de arbetsrättsliga situationer som kunde 

tänkas uppstå.21  

Vidare så kan konstateras det faktum att det behövdes en uppsättning effektiva sanktioner för 

att en sådan typ av ny lag och utvidgade skyldigheter för arbetsgivarna skulle följas. Detta av 

anledningen att markera den vikt som lagstiftaren fäster vid de nya handlingsmönster som 

angetts i lagstiftningen. Här påpekas främst de som är mindre beredda att medverka till de 

åsyftade resultaten.  

Arbetstagarsidan kom även med förslag på att direkt i skadeståndsreglerna ange vilket belopp 

som arbetsgivaren skulle bli ersättningsskyldig. Förslagen togs under överväganden, och det 

tittades på möjligheten att redan i lagen ange storleken av de skadeståndsbelopp som kunde 

komma i fråga. Det finns dessvärre nackdelar med sådana regler. Det mest betydande är att det 

riskerar att minska möjligheterna att komma fram till riktiga bedömningar med hänsyn till de 

särskilda omständigheterna i varje enskilt fall. Dessutom skulle regler av den arten bli 

komplicerade med tanke på att den nya lagstiftningen innehåller skyldigheter för arbetsgivaren 

av många olika slag. Man slipper dessa nackdelar om man håller fast vid det allmänna 

skadeståndet som den viktigaste sanktionen mot lag- och avtalsbrott från arbetsgivare. Därför 

bör den linjen följas.22 

2.3 Ny anställningsskyddslag 

Propositionen 1981/1982 kom som ett svar på en debatt som hade uppstått, på grund av diverse 

meningsmotsättningar.23 En del av debatten hade gällt nivån på de skadeståndsbelopp som 

dömts ut i domstolspraxis och som med tiden blivit vägledande för uppgörelser utom rätta. I 

synnerhet var det de allmänna skadeståndet som det ordades om, då främst för ogrundade 

uppsägningar och avskedanden och för åsidosättande av lagens förfaranderegler. Från 

arbetstagarsidan pekade man på det allmänna skadeståndets kanske viktigaste uppgift, att 

inskärpa betydelsen av att lagens regler respekterades, preventiva funktionen, vilket även 

påpekas i prop. 1983/8424. Där de tryckte på att dess huvudsakliga uppgift förloras om 

skadeståndsbeloppen inte blir betydande, d.v.s. sätts relativt högt. Här tryckte också 

arbetsdomstolen i sitt remissyttrande uttalat att de är nödvändigt att under fortgående 

                                                           
21 Prop. 1975/76:105, Bil 1, s. 392. 
22 Prop. 1975/76:105, Bil 1, s. 392 2 st. 
23 Prop. 1981/1982:71, s. 76 1 st. 
24 Prop. 1983/84:165 s.41. 
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penningvärdeförsämring justera skadeståndsbeloppen uppåt, för att inte riskera att urholka den 

preventiva funktionen hos skadeståndet25. 

 

Från arbetsgivarhåll menades istället att skadestånd som döms ut ofta är för höga.  En utveckling 

av det påståendet är att man i praxis inte har beaktat skälen i varje enskilt fall till att lagen har 

överträtts. Arbetsgivarna ställs inför svåra bedömningar och intresseavvägningar när det 

kommer till att avskeda och säga upp sina anställda26. Så även med hänsyn till gällande rätt och 

att arbetsgivaren de facto försökt göra ett så rätt beslut som möjligt, ändå åker på ett - i 

sammanhanget - högt skadestånd. Här kan man dra en parallell till en dom från arbetsdomstolen, 

där arbetsgivare faktiskt gjorde sitt bästa för att minimera skadan. Förvisso ledde detta till ett 

jämkat allmänt skadestånd, men likväl 50 000 kr27. Vidare så kan tryckas på att 

skadeståndspraxis inte tillräckligt beaktat att lagen är komplicerad och i vissa avseenden oklar, 

där olika detaljer och formella föreskrifter åsidosätts28. Sammanfattningsvis så ville 

arbetsgivarsidan ha en mer nyanserad praxis där arbetsgivarens syften och faktiska möjligheter 

att rätta sig efter bestämmelser beaktades. Där skadestånden även skulle ställas i relation till 

den skada som verkligen kan påstås ha uppkommit samt till det felande företagets 

betalningsförmåga. Liksom till en arbetstagares medvållande till den uppkomna situationen.   

Två domar kan tas med för att belysa svårigheterna och den stora variationen i fallen från 

arbetsdomstolen. Den första domen gällde en arbetstagare som så grovt åsidosatt sina 

åtaganden, så att saklig grund för uppsägning i princip var rättfärdigad. Domslutet blev, att 

uppsägningen förvisso förklarades ogiltig. Men att yrkandet av allmänt skadestånd avslogs 

helt.29 Den andra gällde en arbetstagare som i fråga agerat hotfullt, där det ekonomiska 

skadeståndet blev detsamma, eftersom arbetsdomstolen ansåg avskedandet ogiltig i enlighet 

med 18§ LAS.  Medan det allmänna skadeståndet sänktes något pga. av beteendet30. Här torde 

det kunna diskuteras varför det betalades ut något allmänt skadestånd överhuvudtaget, då det 

inte än i mycket formell mening uppkommit någon skada alls31.   

 

                                                           
25 Prop. 1981/1982:71, s.76. 
26 Prop. 1981/1982:71, s.76 f. 
27 Se AD 2012 nr 53.  
28 Prop. 1981/1982:71, s.77. 
29 Se AD 2009 nr 67. 
30 Se AD 2013 nr 72. 
31 Prop. 1981/1982:71, s. 77 f. 
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2.4 Relationen mellan allmänt och ekonomiskt skadestånd 

 

Vid en arbetsrättslig tvist så yrkas det i princip i alla domar som kommer till arbetsdomstolen 

på två stycken skadestånd, ekonomiskt och allmänt skadestånd. Men vad som inte är lika 

konkret är relationen mellan dessa två skadeståndstyper. Det allmänna skadeståndets främsta 

syfte är att trycka på vikten av att lagen följs.32 Det ekonomiska skadeståndet ska enligt 

huvudregeln stå i paritet till arbetstagarens verkliga förlust. När arbetsdomstolen ska bestämma 

skadeståndets storlek kan den vanligtvis utgå från vad som står i det personliga avtalet eller 

kollektivavtalet om lönens storlek. Men rådande omständigheter kan vara av sådan karaktär att 

domstolen behöver göra en skälighetsbedömning33. Egentligen känns ju båda dessa skadestånd 

som precis samma sak, båda gäller ju faktiskt ekonomiska ersättningar. Men en rejäl distinktion 

kan göras. 

Det ekonomiska skadeståndet syftar ju till att gottgöra för en uppkommen ekonomisk skada, 

och inte vara något ’’plåster på såren’’ och ersätta något som är ovärderligt. Ekonomiskt 

skadestånd utgår då alltså när det går att räkna på vad som har förlorats, exempelvis utebliven 

lön. Eventuell sak- och personskada ingår också i ekonomiskt skadestånd. Ekonomiskt 

skadestånd kan även jämkas, detta görs då med hänvisning till allmänna skadeståndsrättsliga 

principer. Vart gränsen mellan de allmänna och det ekonomiska går blir inte så självklart, 

framför allt för att det allmänna skadeståndet har en funktion till utöver det preventiva, 

nämligen att utgöra ett slags surrogat för ekonomisk skada. Detta infördes ursprungligen på 

grund av svårigheterna att vid vissa avtalsbrott påvisa vilken ekonomisk skada som hade 

uppstått. När det inte går att mäta så kan det allmänna skadeståndet träda in.34  

Denna funktion har visat sig vara relativt viktig inom arbetsrättsliga tvister, då det ofta kan dyka 

upp värderingssvårigheter. Denna typ av funktion har faktiskt aktualiserats å arbetsgivarens 

vägnar. Detta är då i fall som arbetstagare utnyttjat sin arbetsgivares företagshemligheter, för 

att själv skaffa sig konkurrensfördelar. Detta i enlighet med 9 § FHL, där det uttryckligen 

framgår att hänsyn kan tas till annat än rent ekonomiska företeelser. Det kan givetvis vara svårt 

för dels ett företag men även för arbetsdomstolen att uppskatta vad en sådan röjning av 

företagshemligheter är värda i pengar, då kliver återigen det allmänna skadeståndet in. 

                                                           
32 SOU 1992:84 s. 82. 
33 I AD 1977 nr 28 gjordes detta. 
34 SOU 1992:84 s. 83. 



9 
 

Sammanfattningsvis så ska sägas att det allmänna skadeståndet i de allra flesta fall bara är 

ytterligare ett belopp som ska betalas ut. Det bör därför ses som två separata skadestånd, där 

det är ett självständigt skadestånd i första hand och ett surrogat till det ekonomiska skadeståndet 

i andra hand.35  

 

2.5 Lagregleringen idag 

 

Det allmänna skadeståndet finns idag reglerat i ett flertal lagar, exempelvis 55 § MBL. Precis 

som redan nämnts så kan lagbrott och brott mot kollektivavtal utgöra en skadeståndsgrund inom 

arbetsrätten. Ett tydligt svar får vi om vi tittar i 54 § MBL, ’’Arbetsgivare, arbetstagare och 

organisation som bryter mot denna lag eller mot kollektivavtal skall ersätta uppkommen skada, 

om ej annat följer av vad nedan sägs’’. Denna lag reglerar det s.k. ekonomiska skadeståndet. 

Med detta som bakgrund så ska dock sägas att skadeståndet vanligen regleras i kollektivavtalet 

uttryckligen, eller i lagen. Att en titt på MBL:s reglering kan vara av värde för att den dels utgör 

en slags förebild för övrig lagstiftning, men det framkommer även hur lagstiftaren har valt att 

formulera skadeståndsregleringen inom arbetsrätten i stort. 54§ MBL kan ses som en 

portalparagraf för vilka möjligheter till skadestånd som finns enligt lagen. 55-62§§ MBL 

preciserar förutsättningarna för skadeståndet. Rätten till s.k. allmänt skadestånd regleras i 55§ 

MBL, där det står ’’övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse’’. Syftet med 

lagen framgår inte av dess egen text, utan av andra källor36. Denna paragrafs huvuduppgift är 

således att avskräcka parter från att begå kollektivavtalsbrott eller lagbrott.   

 

Man kan ställa MBL:s lagar jämsides med LAS lagar, då med 38 § 2 st. i åtanke. Här regleras 

det allmänna skadeståndet med en annan formulering ’’ersättning för den förlust som 

uppkommer och ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär’’. Noterbart är att ordet 

kränkning återfinns i LAS, men helt saknas i MBL.  

 

Varför återfinns då benämningen kränkning i LAS men inte i MBL? Begreppet kan minst sagt 

vara svårdefinierat. Enligt förarbetena så menas det att termen kränkning ’’anknyter till det 

föreställningssätt som är det vanliga när man söker grunden för en rätt till s.k. ideellt 

skadestånd’’37. Det kan ha att göra med att lagstiftaren vill trycka på subjektets skada i 38 § 

                                                           
35 Jfr med AD 2011 nr 11. 
36 Se t.ex. AD 2012 nr 31. 
37 Prop. 1983/84:165, s. 17. 
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LAS medan det i 55 § MBL ’’övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse’’ 

känns något neutralare och inte lika individanpassat. Om skadestånd skall utgå på grund av en 

kränkning eller för övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse är i sig inte 

avgörande vid ersättningsbestämningen för allmänt skadestånd. Det är flera faktorer som ska 

räknas in, där de rådande omständigheterna för varje enskilt fall blir det mest centrala och 

avgörande. 
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3. Allmänt skadestånd i rättstillämpningen 

 

3.1 Arbetsdomstolen skadeståndspraxis 

För att reda ut och titta på funktionen hos ett skadestånd, så blir skadeståndsbeloppen en ganska 

central del av arbetet. Det är via skadeståndsbeloppen som man kan skapa sig en bild av varför 

det finns till och vilken funktion det verkar utgöra. Konkret blir då hur arbetsdomstolen väljer 

att använda sig av det allmänna skadeståndet i sin rättstillämpning. 

Enligt 1992 års arbetsrättskommitté skulle skadeståndet uppgå till åtminstone 50 000 – 60 000 

kr i ett s.k. ”normalfall” 38. Det har dock med åren skett en förskjutning uppåt. 2002 uppgick 

det till minst 80 000 kr och vid 2006 låg ofta skadeståndet på 100 000 kr39. Således har flera 

domar om oriktiga avskedanden skadeståndet bestämts till 100 000 kr, exempelvis AD 2006 nr 

106.40 Det har tryckts på från främst arbetsgivare att lagen är komplicerad och att 

arbetsdomstolen betalar ut schablonbelopp, oavsett formellt övertramp och vilka åtgärder som 

arbetsgivaren har gjort i respektive fall. Det kan dock konstateras att så inte riktigt är fallet, 

arbetsdomstolen är istället relativt flexibla när det gäller att justera och fastställa ett 

skadeståndsbelopp. Rådande omständigheter för varje enskilt fall blir vägledande och 

summorna som till slut fastställs kan skilja sig avsevärt. Det som kan diskuteras är om 

summorna skiljer sig åt på grund av påvisad kränkning eller på grund av hur grovt avtalsbrott 

bedöms vara. Nedan följer exempel där arbetsdomstolen betalat ut betydligt högre 

skadeståndsbelopp än vad som kan klassas som normalt, vägledande norm i sammanhanget.  

 

3.2 Högre skadeståndsbelopp 

Vid grova avtalsbrott förekommer ganska höga belopp, exempelvis i AD 1990 nr 48 där ett 

landsting var skadeståndsskyldigt på grund av ett kollektivavtalsbrott. Skadeståndet bestämdes 

i detta fall till 130 000 kr, då landstinget brutit mot kollektivavtalet för att lösa en väldigt 

besvärlig situation. Ett intressant fall var AD 2005 nr 115, fallet gällde en präst som först blivit 

uppsagd och sedan avskedad. Enligt arbetsdomstolen fanns det inte grund för någon av dessa 

åtgärder. Och arbetsdomstolen vägde även in vid bedömningen att prästen hade 19 års 

anställningstid, samt att han vid avskedandet befann sig i en prekär personlig och social 

                                                           
38 SOU 1993:32 s. 596, som dock kan jämföras med SOU 1992:84 s. 84 f. 
39 Jfr med exempelvis AD 2003 nr 16, AD 2003 nr 51, AD 2003 nr 93, AD 2004 nr 85, AD 2005 nr 17. 
40 Jfr med AD 2007 nr 64, AD 2008 nr 22, AD 2008 nr 93 AD 2009 nr 34. 
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situation. Det allmänna skadeståndet för uppsägningen sattes därför något högre än normalt, 

70 000 kr. Det allmänna skadeståndet för avskedandet sattes dock betydligt högre än normalt, 

150 000kr. Detta resulterade i totalt 220 000 kr i allmänt skadestånd till prästen.  

Ett annat intressant fall där det har i sammanhanget satts ett ”onormalt” högt skadestånd, var i 

AD 2009 nr 21. Domen gällde en kyrkoherde som blivit avskedad på grund av att han bland 

annat brustit i sitt ledarskap och inte samarbetat med förtroendevalda. Detta fall fick även stor 

social spridning, via bland annat pressen.  Det allmänna skadeståndet fastställdes till 120 000 

kr.41  

Rättsfallet AD 2009 nr 54 handlade om ett utländskt bemanningsföretag som hade försett ett 

svenskt byggföretag med arbetare till två arbetsplatser. Problemet som uppdagades var att 

bemanningsföretaget hade betalat ut för lite i lön till sina arbetare, omkring 140 kr per timme i 

stället för 162 kr per timme. Domen rörde det allmänna skadeståndet. Arbetsdomstolen gjorde 

principiella uttalanden om det allmänna skadeståndets storlek i detta fall, där det inte kunnat 

visas ond tro från bemanningsföretagets sida. Det allmänna skadeståndet fastställdes till 

350 000 kr. 

I AD 2009 nr 79 så hade på grund av övergången till ett nytt datasystem gjort att utläggningen 

för arbetstiden för en pilot lagts ut 1½ timme för tidigt. Detta var något som skedde av misstag. 

Flygbolaget ålades att betala ett skadestånd till piloten med 10 000 norska kronor (yrkade 

25 000 kr). Två ledamöter av domstolen ansåg att ett sådant skadestånd inte skulle utgå, då det 

varken varit avsiktligt, varit anmärkningsvärt eller för den delen skett vid upprepade tillfällen. 

Det som knyter dessa fall samman är en skadeståndsskyldighet som inte kan beskrivas som 

försumbar.42  

 

3.3 Lägre skadeståndsbelopp 

 

För att ställa det höga skadeståndsbeloppen i kontrast till något, så kommer här exempel när 

arbetsdomstolen fastställt skadeståndsbeloppen till betydligt lägre nivåer än vad som i någon 

mening kan klassas som normalt, detta för att få en nyanserad bild av praxis. I AD 2008 nr 44, 

fastställdes det allmänna skadeståndet till 50 000 kr. Arbetsdomstolen framhöll att beloppet var 

                                                           
41 Lunning, Toijer, Anställningsskydd, 10 uppl. s. 602. 
42 Lunning, Toijer, Anställningsskydd, 10 uppl. s. 766 f.  
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’’avsevärt lägre’’ än annars. Skälet till detta var att arbetstagaren vid ett samtal med 

arbetsgivaren hade erkänt att han gjort sig skyldig till ”stöld”. Hans yttrande ansågs med 

hänvisning till omständigheterna inte kunna ges någon avgörande betydelse vid bedömningen 

av om han hade begått någon brottslig gärning och avskedandet var enligt domstolen inte 

lagligen grundat.  Skadeståndet bestämdes emellertid med beaktande av att arbetsgivaren hade 

handlat med utgångspunkt i arbetstagarens erkännande.43   

Ytterligare en aspekt som är av värde i sammanhanget är att om de omständigheter som har 

åberopats av arbetsgivare skulle ha räckt för uppsägning, så ligger det allmänna skadeståndet 

för avskedandet även det lägre än normalt. För sådana typer av fall brukar beloppet för det 

allmänna skadeståndet ligga på omkring 30 000 kr44. Det ekonomiska skadeståndet brukar i 

dessa fall stå i paritet till vad som motsvarar lön under en tänkt uppsägningstid45. Förutom de 

fall där arbetsgivaren har åberopat omständigheter, så finns det även fall där jämkning av det 

allmänna skadeståndet har skett. Domstolen har inte dömt ut något skadestånd alls i ett par 

uppsägningsfall som legat på gränsen till saklig grund, exempelvis AD 1981 nr 100.46 Det finns 

fall där den anställde själv i väsentlig grad medverkar till den uppkomna situationen, varvid det 

allmänna skadeståndet har avslagits helt. Exempelvis AD 2003 nr 70, som gällde en 

sjuksköterska, som på eget bevåg tog ledigt trots att hon inte blivit beviljad ledighet. 

Omständigheterna blev sådana, att uppsägningen förklarades ogiltig, dock behövde inte 

landstinget betala ut något allmänt skadestånd till sjuksköterskan för den ogiltiga uppsägningen, 

men dock 30 000 kr i allmänt skadestånd för en ogrundad avstängning.47  

I rättsfallet AD 1984 nr 19, som gällde en arbetsbristuppsägning som sedermera återtogs när 

det visade sig att arbetsuppgifter faktiskt fanns att tillgå, dömdes inte heller ut något skadestånd 

med hänsyn till de ursäktliga förhållandena. Däremot skedde inte någon jämkning när en 

arbetsgivare först vid en tvisteförhandling erbjöd sig att återta en uppsägning och då som 

motprestation krävde att arbetstagarparten avstod från skadeståndsanspråk48. Andra 

omständigheter som kan föranleda jämkning är att arbetsgivaren har försökt hjälpa till eller att 

han inte har haft något egentligt ansvar för den uppkomna situationen.49  

                                                           
43 Jfr gärna med AD 2007 nr 47. 
44 Jfr med AD 2003 nr 96 och AD 2004 nr 56. 
45 Lunning, Toijer, Anställningsskydd, 10 uppl. s 603. 
46 Se t.ex. AD 1981 nr 111 och AD 1987 nr 5. 
47 Jfr AD 2004 nr 9 och AD 2004 nr 30; jfr AD 1997 nr 147. 
48 AD 1986 nr 143. 
49 Lunning, Toijer, Anställningsskydd, 10 uppl. S.769. 
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År 2012 så gjordes en utredning, denna hade till uppdrag att se över rådande regler kring tvister 

i samband med uppsägningar. Där bland annat förslag skulle lämnas på hur arbetsgivarnas 

kostnader i samband med dessa kunde begränsas. Detta skulle då i förlängningen leda till att 

systemets förutsägbarhet höjdes, och främja nyanställningar. Dock så framgår tydligt i 

utredningens inledning att inga större förändringar bör göras, utan att det är endast i 

uppsägningstvister som balansen mellan arbetsgivare och arbetstagare ska ses över. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 SOU 2012:62 s 13. 
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4 Analys 

 

4.1 Analys av förarbetena  

I svensk lagstiftning har vi alltid förarbetena, dessa kommer med motiven och förklarar 

omständigheterna till att den nya lagen skall träda i kraft. När det gäller det allmänna 

skadeståndet så kan en röd tråd följas. Den röda tråden består häri att anpassa det allmänna 

skadeståndet efter de nya förutsättningarna som tiden ger med sig. Främst i termer av att 

kontinuerligt höja skadeståndsbeloppen så de står i paritet till dagens penningvärde. 

När allmänt skadestånd infördes år 1928 så var poängen att det skulle utgöra en reparation för 

den kränkning som arbetstagaren lidit, genom att arbetsgivaren hade brutit mot formella 

föreskrifter. Med åren sker en förskjutning bort från denna funktion, att ersätta något ovärderligt 

och oersättligt som en kränkning, till att i istället verka enkom preventivt. I propositionerna från 

1973 och 1975/76 så talas det i stället i termer av att väsentligt höja skadeståndsbeloppen. 

Denna väsentliga höjning hade ett syfte tack vare två underliggande skäl. För det första så hade 

en ny lagstiftning om anställningsskydd implementerats. Där de anställdas anställningstrygghet 

och deras inflytande på arbetsplatserna kraftigt höjdes. För det andra så var det att nu avskräcka 

arbetsgivaren att äventyra arbetstagarnas anställning, genom att kunna avskeda dem utan saklig 

grund.  

Att ett avskedande utan saklig grund leder till ekonomiskt skadestånd gentemot den som lidit 

skadan är i sammanhanget både rimligt och logiskt. Men att arbetsgivarna riskerar att betala 

höga skadeståndsbelopp för något som egentligen bara är en formell skada, oavsett om reell 

skada skett, kan diskuteras. En av de bakomliggande faktorerna till detta beslut är att den 

anställde i regel och rent historiskt setts som den svagare parten i ett rättsförhållande. Å ena 

sidan är definitivt arbetsgivaren den starkare parten, å andra sidan så har arbetsgivarens makt 

förminskats successivt de senaste decennierna och torde i dagsläget inte ses som särskilt 

överlägsen gentemot sina anställda, med rådande lagstiftning och fackens starka inflytande i 

åtanke. 

Förarbetet som lades fram 1981/82(ny anställningsskyddslag), tryckte även den på utvidgade 

rättigheter för arbetstagaren. Men denna var också ett resultat av en uppkommen debatt och 

meningsmotsättningar där framför allt det allmänna skadeståndet som betalades ut var för högt. 

Detta var något som – inte helt otippat – arbetsgivaren lyfte fram. Arbetsgivaren lyfte även fram 

kritik om att arbetsdomstolen i större utsträckning borde ha förståelse för lagens komplexitet 
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och svårighet att tillämpa den på fall med så stor variation. Detta är en rimlig tanke om det 

allmänna skadeståndet som i arbetsgivarens ögon enkom ser ut som ett straff. Medan det i 

arbetstagarens perspektiv ser ut som en slags garanti, garanti för att sin arbetsgivare inte ska 

bryta mot regelverket. Det som kan diskuteras är det faktum att, trots att jämkning förekommer, 

så betalas det i stor utsträckning ofta ut ett allmänt skadestånd, egentligen helt kompromisslöst. 

Utvecklas det, så är det endast i de fall som för gemene man är så självklara att det inte ska 

betalas ut något skadestånd som det inte heller gör det. Det jag tänker på är tillexempel 

sjuksköterskan i fallet AD2003 nr 70 som tog ledigt, fast hon inte blev beviljad det. Hade hon 

fått ut ett allmänt skadestånd för den kränkning hon utsattes för, så skulle detta kunna sättas i 

system av andra arbetstagare som eventuellt vill bli av med sin anställning.  

Här torde det i stället räcka för arbetsgivaren att åberopa de omständigheter som legat till grund 

för deras uppsägning eller avskedande. Skulle sedan arbetsdomstolen godta detta och tycka att 

det i princip fanns saklig grund för avskedandet eller uppsägningen så borde arbetsdomstolen 

snarare fria än att fälla arbetsgivaren. Jag är dock medveten om att detta skulle kunna bli 

problematiskt, då ytterligare utrymme för tolkningsmisstag från främst arbetsgivaren då skulle 

kunna ske. 

 

4.2 Analys av rättspraxis  

Om en analys ska göras av den praxis som har tillämpats, så är det ur främst två perspektiv som 

det kan ses från. För det första, varför betalas det överhuvudtaget ut något allmänt skadestånd. 

För det andra, hur högt blir beloppet? Egentligen ämnar som sagt inte uppsatsen att redogöra i 

detalj huruvida beloppens utfall blir, men det är via dessa skadeståndsbelopp som en funktion 

kan urskönjas. Detta kan förklaras av att uppsatsen faktiskt behandlar ämnet skadestånd och där 

beloppen blir en central del. 

Det som i propositionen från 1928 sades huruvida det allmänna skadeståndet skulle ’’kunna 

höjas utöver skadans verkliga belopp’’ och som då skulle kunna uppfattas som ett 

’’straffrättsligt moment’’ var något som skulle undvikas inom detta område. Detta uttalande 

blir signifikant för hela uppsatsen, eftersom det var precis det som skedde. Det som har tryckts 

på i förarbetena är att skadeståndsbeloppet i synnerhet för det allmänna skadeståndet ska sättas 

på en högre nivå än vad som tidigare har utbildats av arbetsdomstolen är något som helt går i 

linje med den rättspraxis som utvecklats genom åren. Dels har den satts i relation till 
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dåtidens/nutidens penningvärde och utöver det så har en förskjutning skett uppåt, för att inte 

urholka den preventiva funktionen.  

Först kan det konstateras att det förekommer domar där ersättningsbeloppen har satts betydligt 

högre än vad som skulle kunna klassas som normalt. Detta är i sig inte märkligt, då det funnits 

en rimlig anledning att göra så. Arbetsdomstolen brukar även motivera varför det allmänna 

skadeståndet blir så pass högt. Exemplet är prästen, som först blev uppsagd och sedan avskedad 

utan giltig grund för något av detta. Då vägde arbetsdomstolen in både anställningstid och vart 

mannen befann sig i livet. Detsamma kan sägas om kyrkoherden, där arbetsdomstolen bland 

annat vägde in att fallet fått stor social spridning.  

Vidare så är det intressant att titta på de fall som arbetsdomstolen har satt lägre än normalt. Då 

är det ofta fall som arbetstagaren delvis -eller helt- bidragit till den uppkomna situationen själv. 

Andra fall är det där de på något vis var helt utanför arbetsgivarens makt att kontrollera. Borde 

inte dessa allmänna skadestånd alltid jämkas till noll? För om vi ska återgå till grundsyftet med 

det allmänna skadeståndet, så var det ju trots allt att ersätta för den kränkning som det felaktiga 

avskedandet och/eller uppsägningen inneburit. Denna funktion har sedan glidit över mer till att 

fylla en preventiv funktion än att vara en ersättning för kränkningen. Oavsett vilken funktion vi 

väljer att den ska fylla så kan inget av de två ovanstående påstående tämligen stämma överens 

med arbetsgivarens skadeståndsansvar. Då varken en kränkning eller ett misstag har 

åstadkommit av arbetsgivaren i de fallen som arbetstagaren själv varit ansvarig för den 

uppkomna situationen. 

Avslutningsvis så kan sägas att arbetsdomstolens skadeståndspraxis kanske borde vara än mer 

justeringsbar, främst när det kommer till de lägre skadeståndsbeloppen. När det gäller de högre 

så brukar det vara motiverat och underbyggt. Men de domar när det utgått ett lägre 

skadeståndsbelopp brukar det inte vara lika tydligt. Då det faktiskt ofta är arbetstagaren själv 

som har orsakat den uppkomna situationen. Detta knyter väl återigen an till en av uppsatsens 

problemformuleringar. Att det är svårt för arbetsdomstolen att göra en uppskattning av något 

som inte är mätbart, men ändå i de allra flesta fall väljer att döma ut ett allmänt skadestånd. 

Även om det inte är särskilt motiverat alla gånger. Det skapar dock en förutsägbarhet att göra 

så. Om det i princip alltid betalas ut ett allmänt skadestånd så sänder det ut en signal till 

arbetsgivare som såväl arbetstagare. Hur kraftig denna signal är, kan diskuteras. 
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5 Avslutande synpunkter  

 

Något konkret i det allmänna? Denna uppsats trycker arbetet igenom på funktionerna som det 

allmänna skadeståndet har. Att verka dels som en reparation för liden skada och prevention i 

ett avskräckande syfte. Uppsatsen lämnar möjligtvis vissa frågeställningar helt öppna och svara 

således inte på vissa frågor, som t.ex. hur man mäter en kränkning eller hur avskräckande det 

allmänna skadeståndet de facto är. En anledning kan vara att det inte finns några direkta svar 

eller alternativa lösningar. Och denna uppsats ämnade inte riktigt att göra det heller. Den skulle 

försöka reda ut vilken funktion det allmänna skadeståndet har.  

Det som kan konstateras efter att orden i förarbetena i form av propositioner och utredningar 

har ställts mot siffrorna i arbetsdomstolens utarbetade praxis, är följande. Att det allmänna 

skadeståndet infördes för att reparera för den kränkning som lag eller avtalsbrottet medfört. 

Det har sedan med tiden i och med att bland annat en ny anställningsskyddslag instiftades blivit 

en preventiv funktion som det ska fylla. Det är en rättspolitisk fråga helt enkelt, där funktionerna 

inte utesluter varandra utan snarare löper parallellt. För egentligen är det ju så att dessa två 

funktioner betyder samma sak, det har mer blivit en fråga om vilken av funktionerna som för 

stunden passar bäst in. 

Med det som bakgrund så kan sägas att reparationsfunktionen i vissa situationer ställs på sin 

spetts. För hur mäter man och reparerar en kränkning? Om sanningen ska fram så vet vi ju 

faktiskt om det allmänna skadeståndet lyckas med att reparera skadan. Personen i fråga kanske 

inte alls känner sig särskilt åsidosatt eller kränkt, utan mest är glad över att få ut en ersättning 

som motsvarar sin uteblivna lön, samt lite till. För det spelar ju ingen roll hur mycket eller hur 

lite arbetsdomstolen fastställer det allmänna skadeståndet till i varje enskilt fall, för att ta reda 

på hur pass hårt kränkningen tog på individen. Faktum är – som har diskuterats tidigare i 

uppsatsen – att huruvida det är en kränkning eller inte, inte är särskilt relevant. Det är de 

omkringliggande omständigheterna som blir betydande.  

När det kommer till den preventiva funktionen så är det andra förutsättningar som gäller. Här 

har i stället beloppen och den utarbetade praxisen blivit viktig. Här kan man om man tittar på 

beloppen få en bild av vad arbetsdomstolen ansett som grovt. Höga belopp i den meningen 

betyder att arbetsgivaren grovt åsidosatt arbetstagarens intressen. Detta är något som inte får 

upprepas, eller sättas i system av andra arbetsgivare. Därför sätts beloppen på en hög nivå för 

att sända ut signalen till omvärlden att detta generar sanktioner. 
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Det som kan diskuteras är möjligtvis hur man i framtiden kan se över lagen för att hitta ett bättre 

sätt att förhindra att formella övertramp sker. Kanske kan en lagstiftning instiftas där 

arbetsgivaren får mer spelrum för att göra misstag, och således sedan frias från dessa om 

omständigheterna är av sådan karaktär att en domstol i själva verket kan anse handlingen som 

skälig. Parallellt med detta ska ett ännu högre ersättningsbelopp för kränkning utbetalas om det 

i stället visar sig att arbetsgivaren har gjort fel. Detta för att det ska bli avskräckande på ett 

adekvat vis. För frågan huruvida det är preventivt i dagsläget är osäkert. Det varierar från 

arbetsgivare till arbetsgivare. Det arbetsgivaren gör i många lägen är en riskbedömning, ’’Är 

det värt att säga upp den anställde?’’. I vissa fall är det möjligen det, och arbetsgivaren är väl 

medveten om att det kommer leda till sanktioner, dessvärre är dessa summor inte särskilt 

betydande och många arbetsgivare tar hellre den kostnaden än att ha kvar den anställde. 

Sammanfattningsvis så anses det allmänna skadeståndet många gånger vara den huvudsakliga 

sanktionen vid överträdelser från arbetsgivarens sida. En förutsättning för att allmänt 

skadestånd ska kunna dömas ut är att talan grundas på ett förfarande från arbetsgivarens sida 

som är att anse som ett brott mot exempelvis LAS. Det är inte bara kränkningar i form av 

uppsägningar utan saklig grund eller ett obefogat avskedande. Det handlar också om att 

upprätthålla rättssäkerheten på arbetsplatserna, och där hålla anställningarna fria från 

otillbörligt handlande. Det är alltså rättsgrundsatser som god sed som åsyftas. Att upprätthålla 

god sed på arbetsplatserna är själva huvudpoängen. Det görs via ett allmänt skadestånd som 

både ska verka preventivt och som en reparation. Vilken av funktionerna vi väljer att använda 

oss av är kanske inte det relevanta, då dem egentligen inte utesluter varandra, utan löper 

parallellt. 
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