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Sammanfattning  
Denna kandidatuppsats utreder rättsläget beträffande ogiltighetstalan vid uppsägning. Dess syfte 

är att komparera bestämmelserna om ogiltighetstalan vid uppsägning mot de som reglerar 

ogiltighetstalan vid avsked, för att ge grund åt påståendet att det är mer fördelaktigt att avskeda 

även i fall då åtgärdens föranledande skäl endast räcker till för en uppsägning. De mest centrala 

lagrummen för uppsatsen är 34 och 35 §§ LAS. 

 

Genom en rättsanalytisk metod kommer utredningen söka besvara frågor såsom vilka 

konsekvenserna blir av ett överutnyttjande av avsked. Detta kommer ske genom att rättsfall från 

Arbetsdomstolen, förarbeten och doktrin vägs mot lagtext.  

 

De slutsatser som kan dras från rättsutredningen är att det i de flesta fall är ekonomiskt 

fördelaktigt att avskeda även i klara uppsägningsfall. Detta beror framförallt på att den anställde, 

till skillnad från vid avsked, har rätt att kvarstå i tjänst under en ogiltighetstvist om uppsägning. 

Det råder skilda meningar mellan arbetsmarknadens parter om hur väl den gällande 

lagstiftningen fungerar och vilka eventuella förändringar som kan tänkas leda till dess 

förbättring. I den slutliga analysen ges egna förslag på förändringar som skulle kunna leda till att 

antalet onödiga avskedsfall skulle minska.  
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Förkortningar 
AD - Arbetsdomstolen 

EU - Europeiska Unionen 

LAS - Lag om anställningsskydd 

LO - Landsorganisationen i Sverige 

MBL - Lag om medbestämmande i arbetslivet 

Prop. - Proposition 

SAF - Sveriges Arbetsgivareförening  

SN - Svenskt Näringsliv 

SOU - Statens Offentliga utredningar 

Sif - Svenska industritjänstemannaförbundet 
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1. Inledning  
Villkoren i bestämmelsen om en uppsagd arbetstagares möjlighet att föra en ogiltighetstalan är 

ett omdebatterat ämne. Det som upprör mest känslor är förmodligen arbetstagarens rätt att 

kvarstå i tjänst under tvisten med rätt till lön och andra anställningsförmåner. Så är nämligen inte 

fallet då talan förs om ogiltigt avsked.1 Anställningen fortgår alltså fram till det slutliga 

avgörandet vilket medför att arbetsgivaren, oavsett utfall i domstolen, inte får tillbaka de 

utbetalningar som gjorts under processen.2 Det kan bli en dyr historia för arbetsgivaren om 

processen blir långvarig, vilket har givit upphov till en alternativ väg att gå - avsked istället för 

uppsägning.3 Utvecklingen har noterats av flera experter på området, bland annat i Lag & Avtal 

som är Sveriges största tidskrift om arbetsrätt. I en artikel från 2009 belyses att det skett en stadig 

ökning av antalet avskedsfall de senaste 20 åren.4 Detta illustreras bland annat i en genomgång 

som tidskriften gjorde 2005 av 11 domar från Arbetsdomstolen. I samtliga fall hade 

arbetstagarsidan yrkat ogiltighetsförklaring eller skadestånd på grund av brott mot 18 § lag om 

anställningsskydd (LAS) för felaktigt avsked. Av dessa visade sig endast ett avsked vara giltigt.5 

Även Heléne Robson, chefsjurist på Sveriges ingenjörer, påpekar en markant ökning av 

avskedanden. De låga skadestånd som arbetsgivaren riskerar anges vara en trolig orsak. Ett 

skadestånd för felaktigt avskedande uppskattas ligga runt 120 000 kronor, medan en felaktig 

uppsägning kostar arbetsgivaren omkring 100 000 kronor. Vid uppsägning är alltså skadeståndet 

något lägre, men eftersom den anställde har rätt till lön under tvisten blir det oftast billigare att 

avskeda oavsett.6 Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen, jämför 90-talets två avskedsfall per år 

mot de 40 fall som idag inkommer till fackföreningen årligen.7 Denna trend, som inte enbart kan 

förklaras av Unionens fördubblade medlemsantal, är troligen en kombination av att fler mindre 

och oseriösa arbetsgivare har intagit arbetsmarknaden och att den mänskliga hänsynen har 

minskat sedan 70-talet, menar Wästfelt. Även fler utlandsägda företag på marknaden och 
                                                
1 Fahlbäck, R. (1989) Praktisk arbetsrätt. 3e uppl. Liber, Malmö, s. 321.  
2 Lunning, L. & Toijer, G. (2016) Anställningsskydd: Kommentarer till anställningsskyddslagen. 11e uppl. Författarna och 
Wolters Kluwer Sverige AB, Stockholm, s. 725. 
3 Källström, K & Malmberg, J. (2016). Anställningsförhållandet. 4e uppl. Iustus Förlag AB, Uppsala, s. 167. 
4 Örnerborg, E. Svåra uppsägningar, Lag & Avtal, nr 4, 2009, s 19.  
5 Örnerborg, E. Tema - Avsked. Lag & Avtal, nr 3, 2005, s. 20-21.   
6 Virgin, K. Fler avskedar istället för att säga upp. Ingenjören 2014-09-11 http://www.ingenjoren.se/2014/09/fler-avskedar-
istallet-for-att-saga-upp/ (hämtad 2016-12-07). 
7 Sif och Tjänstemannaförbundet HTF bildar idag Unionen, vilket bland annat förklarar det dubblade medlemsantalet sedan 90-
talet. 



6 

arbetsgivare utan kollektivavtal tros bidra till trenden, eftersom dessa i högre utsträckning vänder 

sig till privata advokater för rådgivning, vilka ofta förespråkar avsked framför uppsägning, 

avslutar Wästfelt. Jonas Milton, tidigare VD på Almega, känner inte till att 

arbetsgivarorganisationerna skulle rekommendera avsked i uppsägningsfall, men säger sig förstå 

dilemmat. Han spekulerar vidare att om valet står och väger mellan uppsägning och avsked, så 

kan det, på grund av regeln om kvarstående i tjänst vid uppsägning, tippa över i ett avsked.8 

Debatten kring det ökade antalet avskedsfall har brusat upp flera gånger under åren och 2012 

kom en statlig utredning med förslag på ändringar av regelverket. Trots detta har ingen 

förändring skett sedan tillkomsten av 1982 års LAS. 

 

Lönekostnaderna under tvist som följer av ogiltighetstalan enligt 34 § LAS tycks alltså ha givit 

upphov till ett större nyttjande av avsked och därigenom 35 § LAS, som reglerar 

ogiltighetsförklaring av avsked. I detta lagrum saknas nämligen den huvudregel som i 34 § ger 

arbetstagare en automatisk rätt att kvarstå i tjänst tills dess att frågan blivit slutligt prövad i 

domstol.9 Avsaknaden av sådan bestämmelse vid avsked kan göra det mer fördelaktigt för 

arbetsgivare att vidta denna strängare åtgärd.10 Att ett sådant val görs kan få avgörande betydelse 

för arbetstagaren då ett avskedande ofta upplevs som en stor kränkning. Den anställde går 

dessutom miste om dyrbar uppsägningstid, då åtgärden innebär ett omedelbart skiljande från 

anställningen.11 Till råga på allt kan historiken av att ha blivit avskedad leda till svåra hinder för 

att komma vidare i arbetslivet och få ny anställning.12 Bestämmelsen i 34 § LAS riskerar mot 

denna bakgrund att visa prov på när den goda tanken i ett starkt anställningsskydd blir 

kontraproduktiv.  
 
1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att klargöra rättsläget gällande ogiltigförklaring av uppsägning enligt 34 

§ LAS, med utgångspunkt i arbetstagarens rätt att kvarstå i arbete under tvist. Syftet är även att 

komparera bestämmelserna om ogiltighetstalan vid uppsägning mot de som reglerar 
                                                
8 Jonsson, L & Andersson L. Därför ökar antalet avskedanden. Kollega 2014-05-11. http://www.kollega.se/darfor-okar-antalet-
avskedanden (hämtad 2016-12-07). 
9 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd. s. 710. 
10 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd. s. 723. 
11 Wästfelt, M., Bäckström, M., Wulkan, M., Åström, L. (2014) Anställningsskyddslagen. Studentlitteratur AB, Lund, s. 66. 
12 Norrby, A. Varsågod och välj - Sparken eller sluta själv. Lag & Avtal 2004-10-20. http://www.lag-
avtal.se/arbetsratt/varsagod-och-valj-sparken-eller-sluta-sjalv-6555320#conversion-1654400542 (hämtad 2016-12-17). 
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ogiltighetstalan vid avsked, för att ge grund åt påståendet att avsked allt oftare används istället 

för uppsägning då detta är ekonomiskt fördelaktigt för arbetsgivaren. Utifrån detta ämnar 

uppsatsen att utreda vad rätten att kvarstå i anställning ger för konsekvenser, samt om möjliga 

förbättringar av lagrummet kan identifieras. För att kontextualisera bestämmelsen och den 

tillhörande problematiken, och därigenom kunna underbygga en utförlig analys, kommer även 

angränsande rättsregler att tas upp. Bestämmelser om bland annat skadestånd, fingerad 

arbetsbrist, saklig grund och förhandlingsskyldighet kommer att beröras i den mån som anses 

nödvändig för att skapa en helhetsbild. För att besvara uppsatsens syfte har följande 

frågeställningar formulerats: 

 

- Vilka följder får arbetstagarens rätt att kvarstå i anställning vid ogiltighetstalan enligt 34 § 

LAS?  

- Vilka blir konsekvenserna av ett överutnyttjande av avskedanden i fall då skälen som föranlett 

åtgärden egentligen endast räcker till för uppsägning? 

 
1.2 Avgränsningar 
På grund av uppsatsen omfattning kommer möjligheten att åberopa ogiltighetstalan vid åtgärder 

kopplade till föreningsrättskränkning (8 § tredje stycket MBL), brott mot de särskilda 

turordningsreglerna i 8 § Förtroendemannalagen, de särskilda skyddsreglerna i 7 § 

Utstationeringslagen, 6 § i 2002 års lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och 

visstidsanställda, 8 § Studieledighetslagen och 16-17 §§ Föräldraledighetslagen, 5:3 Lagen om 

förbud mot diskriminering samt vidare lagstiftning som följer av Sveriges medlemskap i EU13, 

inte att innefattas i utredningen. Av samma anledning kommer rättsläget gällande ogiltighetstalan 

på den offentliga sektorn att lämnas oberört. Ogiltighetstvister vid andra anställningsformer än 

tillsvidareanställning kommer att lämnas utanför uppsatsens utredning. EU-rätt kommer att 

exkluderas, eftersom de bestämmelser som finns inte specifikt behandlar ogiltighetsförklaring. 

På grund av det stora antal rättsfall som finns inom detta område saknas utrymme för redogörelse 

av samtliga, varför en selektion kommer att genomföras. De rättsfall som kommer att exkluderas 

är de som inte lika frekvent omnämns i litteratur samt de som berör mindre betydande 

delområden av ämnet.  

                                                
13 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd, s. 712. 
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1.3 Metod och material 
Metoden är det tillvägagångssätt som används för att komma fram till ett påstående.14 I denna 

uppsats används en rättsanalytisk metod, som är en form av den rättsvetenskapliga metoden15 

och vars syfte är att fastställa gällande rätt samt att analysera rätten. Den rättsanalytiska metoden 

har därmed för avsikt att behandla ett större urval rättskällor än de begränsade auktoritativa 

källorna såsom lagstiftning, förarbeten och juridisk litteratur, vilka används vid fastställande av 

gällande rätt med rättsdogmatisk metod.16 Även den rättsanalytiska metoden strävar efter att 

fastslå gällande rätt, lex lata, genom beskrivning och systematisering. Rättsområden och 

bestämmelser ska utgöra ett sammanhängande system, varför koherens är en viktig del i 

systematiseringen.17 Skillnaden mellan en rättsdogmatisk och en rättsanalytisk metod ligger 

alltså i att den senare tillåter användandet av ett bredare spektrum material.18 Syftet med detta är 

att en bredare tolkning och tillämpning av rätten ska kunna göras.19 Med den rättsanalytiska 

metoden finns utrymme för kritisk granskning av “lex lata” och möjliggör analysering av 

materialet ur en viss infallsvinkel, vilket lämpar sig väl i denna uppsats. Fortsättningsvis lämpar 

den sig i föreliggande utredning då den tillåter användningen av material såsom intervjuer med 

jurister, vilket förekommer i framförallt inledning, bakgrund samt uppsatsens femte kapitel.20 

 

Insamlat underlag från de allmänt accepterade rättskällorna, samtliga av relevans för ämnet, 

används framförallt för att fastslå gällande rätt genom beskrivning och systematisering i det 

senare delen av kapitel två, kapitel tre samt i kapitel fyra. I övriga delar, främst i inledning, 

bakgrund, kapitel 5 och analys, tolkas rätten utifrån ovan nämnt material men även med hjälp av 

artiklar av framstående arbetsrättsjurister för att en mer nyanserad analys ska kunna göras. 

 

                                                
14 Sandgren, C. (2015) Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation. 3e uppl. Norstedts 
Juridik, Stockholm, s. 39. 
15 Sandgren (2015) Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 
16 Korling, F & Zamboni, M. (2013). Juridisk Metodlära. 1a uppl. Studentlitteratur, Lund, s. 21. 
17 Sandgren (2015) Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 
18 Sandgren (2015) Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s 45-46. 
19 Sandgren (2015) Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s 45. 
20 Sandgren (2015) Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 46-47. 
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För att besvara den aktuella rättsfrågan på ett tillförlitligt sätt, är det vidare av vikt att kunna 

urskilja rättskällornas auktoritet.21 Det förefaller naturligt att lagtexten, som är en primär 

rättskälla, behandlas först.22 Då lagtexten i princip uteslutande består av regler förefaller det 

naturligt att tolkningen utgår från denna. Denna har som uppgift att avgöra huruvida reglerna 

skall tillämpas eller inte, genom att fastslå lagtextens innebörd.23 Då uppsatsen har sin 

utgångspunkt i lagrummet 34 § LAS, och till viss del i 35 § LAS, är det dessa som tolkningen tar 

avstamp från. Fortsättningsvis ska de sekundära källorna vägas mot lagtexten, för att en grundlig 

tolkning ska kunna göras. Av de allmänt accepterade rättskällorna är uppsatsens sekundära källor 

förarbeten, rättspraxis samt doktrin. Dessa balanseras mot lagtexten i syfte att förstå den men 

också för att styrka resonemanget i den slutliga analysen.24 Beträffande de sekundära 

rättskällorna kan en uppdelning göras mellan auktoritära och icke auktoritära, där de auktoritära 

är de tyngst vägande källorna i det avseende att jurister systematiskt bedömer dess innehåll som 

givet. Exempel på sådana källor är förarbeten och rättspraxis. De icke auktoritära källorna 

tillerkänns mindre betydelse, och till denna kategori hör doktrinen.25 Tolkningar som föreskrivs i 

sekundära rättskällor, i synnerhet i doktrin, får inte överskattas och anses inneha det definitiva 

svaret, utan bör användas som tolkningsverktyg.26 Utanför kategorin av de allmänt accepterade 

rättskällor står bland annat artiklar, vilka kommer att användas i föreliggande utredning för 

ytterligare nyansering. Denna källa skall dock användas med försiktighet, då den saknar 

auktoritet.27 Föreliggande aspekter kommer att tas i beaktning under hela uppsatsskrivandet.  

 

Förarbeten kan sammanfattas som de skriftliga och publicerade resultaten av processen som 

föregår lagstiftarens författningar. Omfattande utredningsarbete är till exempel något som ingår i 

processen.28 Speciellt de förarbeten som föregår lagar och grundlagar är av vikt vid diskussion av 

rättskällor, och således är förarbetet till Lagen om anställningsskydd (1982:80) särskilt relevant 

för uppsatsen. Framförallt propositionen till 1974 års anställningsskyddslag och SOU 2012:62 

kommer att användas i stor utsträckning. Detta kommer att göras i syfte att få insikt i de motiv 
                                                
21 Sandgren (2015) Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43-44. 
22 Samuelsson, J & Melander, J. (2010) Tolkning och tillämpning. 2a uppl. Iustus, Uppsala, s. 31. 
23 Samuelsson & Melander (2010) Tolkning och tillämpning, s. 155. 
24 Samuelsson & Melander (2010) Tolkning och tillämpning, s. 159. 
25 Samuelsson & Melander (2010) Tolkning och tillämpning, s. 159-160. 
26 Samuelsson & Melander (2010) Tolkning och tillämpning, s. 127. 
27 Sandgren (2015) Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 36. 
28 Samuelsson & Melander (2010) Tolkning och tillämpning, s. 42. 
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som ligger till grund för lagtextens formulering samt för att erhålla arbetsmarknadsparternas 

åsikter om gällande lagstiftning. 

 

Som komplement till lagtexten kommer även rättspraxis från Arbetsdomstolen att behandlas. I 

Arbetsdomstolen, som är den högsta instansen för arbetsrättsliga mål, kan talan väckas av 

arbetsgivare, arbetsgivarorganisation eller arbetstagarorganisation. För oorganiserade 

arbetstagare skall talan först väckas i tingsrätt och kan sedan överklagas till de påföljande 

instanser hovrätt och slutligen Högsta domstolen.29 Praxis har framförallt sin funktion i att 

precisera hur de lege lata ska förstås i särskilt oklara fall.30 För att ett avgörande ska kunna 

användas och vara vägledande behövs det fastställas vad domen innebär, och vilka rättsfakta som 

underbygger domen.31 Intresset ligger därav inte i vilken regel som domstolen ansåg sig fastställa 

i ett avgörande, utan vilken rättssats som domstolen genom sitt prejudikat rent objektivt sett kan 

anses ha fastställt.32 Det intressanta är alltså att en generellt formulerad norm, en rättsprincip, går 

att härleda ur avgörandet.33 Ett urval kommer att göras utifrån “impact factor”, vilket innebär att 

de rättsfall som redogörs för är frekvent citerade i litteratur. Selektionen baseras huvudsakligen 

på Lunning & Toijer samt Ömans tidigare urval på området i böckerna “Anställningsskydd” och 

“Anställningsskyddspraxis”. Beträffande delområden med mindre betydelse för uppsatsens syfte, 

såsom tillräckliga kvalifikationer vid omplacering, kommer färre mål att presenteras. 

 

Juridisk litteratur, i form av doktrin, kommer att brukas för att skapa en vidare förståelse för 

rättsläget. Litteraturen kommer att väljas med hänsyn till auktoritet och tillämplighet. I huvudsak 

kommer lagkommentarer till LAS och böcker som behandlar uppsägning respektive 

ogiltighetstalan att användas. Experters utlåtande om bland annat lagrum och praxis kommer att 

användas för att skapa en mer nyanserad bild av ämnet och bestämmelsernas praktiska innebörd. 

Fortsättningsvis kommer även läroböcker att nyttjas, men i mindre omfattning. Doktrin används 

med fördel där rättsläget är osäkert, exempelvis om övriga rättskällor motsäger varandra 

alternativt inte uttrycker något av relevans kring den specifika frågan.34 Emellertid bör betonas 

                                                
29 Samuelsson & Melander (2010) Tolkning och tillämpning, s. 40. 
30 Samuelsson & Melander (2010) Tolkning och tillämpning, s. 39. 
31 Lehrberg, B. (2016) Praktisk juridisk metod. 9e uppl. Iustus, Uppsala, s. 176. 
32 Lehrberg, B. (2016) Praktisk juridisk metod, s. 191. 
33 Lehrberg, B. (2016) Praktisk juridisk metod, s. 176. 
34 Samuelsson & Melander (2010) Tolkning och tillämpning, s. 48. 
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att doktrinens innehåll inte är bindande för domstolarna, utan endast utgör en tolkning som 

fungerar som en rekommendation från författaren. Detta kommer att hållas i åtanke genom 

uppsatsens framväxt.35 

 

Slutligen kommer även artiklar, främst från juridiska tidskrifter, att användas för att underbygga 

utgångspunkten om att avsked i allt större omfattning används istället för uppsägning. Dessa 

kommer också användas för att erhålla parternas syn på gällande rätt. Uttalanden från både 

arbetsgivarpart och arbetstagarpart kommer att presenteras i syfte att undvika en snedvriden bild 

av de åsikter som föreligger.  

 

Dispositionen är utformad för att underlätta läsningen genom en följsam och pedagogisk 

uppbyggnad, där ämnet till en början beskrivs brett för att sedan allteftersom smalnas av.  

 
1.4 Disposition  
I uppsatsens inledning introduceras ämnet, vilken följs av att utredningens syfte och 

frågeställning presenteras i punkt 1. Detta kapitel innefattar även avgränsningar och metod. I 

punkt 2 ges läsaren bakgrund till ämnet som är för handen. Vidare förs en allmän beskrivning om 

vad som utgör saklig grund samt laga skäl i 2.1 och 2.2, eftersom förekomsten eller avsaknaden 

av dessa är av central betydelse i ogiltighetstvister. Den sista delen i andra kapitlet introducerar 

den förhandlingsskyldighet som föreligger vid uppsägning och avsked. I punkt 3 presenteras en 

allmän beskrivning av rättsläget vid ogiltighetstalan. 3.1 innefattar en beskrivning av rättsläget 

vid ogiltighetsförklaring vid uppsägning där relevanta angränsande lagrum tas upp för skapa en 

helthetsbild av tillämpningen av 34 § i anställningsskyddslagen. Detta avsnitt delas upp i fyra 

subkategorier - “fingerad arbetsbrist”, “avstängningsförbud”, “interimistiskt beslut” samt 

“alternativ till yrkan om ogiltighetsförklaring”. Härefter följer en redogörelse av rättsläget vid 

ogiltighetsförklaring vid avsked och därmed tillämpningen av 35 § i samma lag. Även detta 

avsnitt har delats in underkategorierna “interimistiskt beslut” och “avstängningsförbud”. 3.1 och 

3.2 följer efter varandra för att bestämmelserna vid uppsägning tydligt ska kunna jämföras med 

dem vid avsked. Punkt 3 avslutas med ett avsnitt om handläggningen vid en ogiltighetstvist. I 

punkt 4 presenteras rättsläget beträffande skadeståndsskyldighet och rättegångskostnader. 

                                                
35 Samuelsson & Melander (2010) Tolkning och tillämpning, s. 48-49. 
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Kapitlet är uppdelat i de fyra subkategorierna “allmänt skadestånd”, “ekonomiskt skadestånd”, 

“normerat skadestånd” och “rättegångskostnader” innefattande bland annat snittbelopp för de 

olika kostnaderna vid ogiltighetstvist. För att ytterligare ge insikt i rättsfrågan beskrivs 

arbetsmarknadsparternas syn på gällande rätt i punkt 5. Denna efterföljs av en utredning av 

möjliga orsaker till det förhållandevis begränsade användandet av avsked i uppsägningsfall. 

Därefter följer analysen som utgörs av en diskussion kring slutsatser från det presenterade 

materialet, möjliga konsekvenser av lagrummet samt förslag till ändringar av den gällande rätten. 

Uppsatsen avrundas med några avslutande ord.  
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2. Introduktion till uppsägningstvister 
År 1938 träffades Saltsjöbadsavtalet, ett huvudavtal, mellan parterna Svenska 

Arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen Sverige. Huvudavtalet används ofta som 

symbol för den svenska arbetsmarknadsmodellen36 som präglas av att parterna på 

arbetsmarknaden, utan statens ingripande, skall teckna avtal med varandra.37 Avtalet gäller än 

idag mellan Svenskt Näringsliv och LO, men har tillsammans med äldre kollektivavtal delvis 

ersatts av lagstiftning såsom LAS och Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL).38  

 

För att en ogiltighetstalan ska bifallas krävs att arbetstagarsidan har belägg för att uppsägningen i 

fråga inte varit sakligt grundad. Kravet på saklig grund kan härledas långt bak i svensk historia 

genom olika kollektivavtal, exempelvis finns ett avtal från 1925 där det ställs krav på “verkligt 

bärande skäl”.39 Genom Saltsjöbadsavtalet tillkomst 1938 blev arbetsgivaren tvungen att ange 

skäl vid uppsägning av en arbetstagare, vilka vidare kunde bli föremål för förhandlingar och 

utredningar av den dåvarande arbetsmarknadsnämnden.40 Tidigare hade nämnden endast haft 

mandat att uttala sig om tillämpningar och tolkningar av bestämmelser i avtalet, men fick i och 

med ändringarna i avtalet 1964 befogenhet att agera skiljenämnd vid uppsägningstvister.41 Det 

var med denna ändring som kravet på saklig grund började omfatta majoriteten.42 En uppsägning 

som inte varit sakligt grundad kunde endast leda till skadestånd.43 Idag regleras saklig grund i 

1982 års anställningsskyddslag (LAS) och den specifika bestämmelsen om ogiltighetstalan vid 

uppsägning återfinns i lagens 34 §.44 

 

Anställningsskyddslagen har under åren varit föremål för debatt. Diskussionen har länge varit 

kraftigt polariserad där den ena sidan vidmakthåller att de tillgängliga sanktionerna inte är bra 

                                                
36 Glavå, M. (1999) Arbetsbrist-och kravet på saklig grund. s.157. 
37 Landsorganisationen i Sverige. Huvudavtalet. 2013-10-17. 
http://www.lo.se/start/solidarisk_lonepolitik/svenska_modellen/huvudavtalet (hämtad 2016-11-24). 
38 Sveriges Akademikers centralorganisation. Kollektivavtalets historia och framtid. 2016. http://www.saco.se/fackligt-
arbete/vad-ar-kollektivavtal/historia-och-framtid/ (hämtad 2016-11-24). 
39 Glavå, M. (1999) Arbetsbrist-och kravet på saklig grund. En alternativrealistisk arbetsrättslig studie. 1a uppl. Norstedts 
Juridik, Stockholm, s.142. 
40 Casparsson, R. (1966). Saltsjöbadsavtalet i historisk belysning. 1a uppl., Tidens förlag, Stockholm.s. 232. 
41 Casparsson, R. (1966) Saltsjöbadsavtalet i historisk belysning s. 232. 
42 Gustafsson, S & Hamskär, I. Anställningsskyddet var inte bättre förr. Lag & Avtal 2009-05-14. http://www.lag-
avtal.se/asikter/anstallningsskyddet-var-inte-battre-forr-6556515 (hämtad 2016-11-20). 
43 Casparsson, R. (1966) Saltsjöbadsavtalet i historisk belysning, s. 237. 
44 Lag om anställningsskydd (1982:80). 
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nog och att det är alltför lätt och billigt att ”köpa ut” anställda. Motparten har å andra sidan 

hävdat att LAS skapar svårigheter för arbetsgivarna. Det har mot denna bakgrund gjorts flera 

utredningar av lagen genom åren, och sedan nya LAS trädde i kraft 1982 har det varje år lagts 

fram förslag till ändringar i Riksdagen, och även efterfrågats en total översyn av 

anställningsskyddet.45 Vidare gjordes en statlig utredning 2012 som ämnade granska reglerna vid 

uppsägningstvister, samt ge förslag på hur arbetsgivarnas kostnader i samband med dessa kan 

begränsas. Tanken med förslagen var bland annat att skapa förutsättningar som gagnar 

nyanställningar och bidra till ett mer förutsägbart system.46 Förslagen innefattade att 

anställningen under en uppsägningstvist med ogiltighetsyrkande inte skall bestå mer än ett år 

från uppsägningen, att det normerade skadeståndet i enlighet med 39 § ska sänkas för 

arbetsgivare med färre än 50 anställda samt att det inte längre borde gå att ogiltigförklara 

arbetsbristuppsägningar på grund av att arbetsgivaren brustit i sin omplaceringsskyldighet.47 

Inget av förslagen har dock resulterat i förändring av bestämmelserna.  
 
2.1 Saklig grund för uppsägning 
Vid en uppsägningstvist då ogiltighetsyrkande framställts prövas huruvida det förelegat saklig 

grund för uppsägningen.48 Visar det sig att saklig grund saknas för uppsägningen ska den 

ogiltigförklaras.49 I förarbetena till LAS beskrivs närmare vad som kan anses utgöra saklig grund 

för uppsägning vari misskötsamhet, samarbetssvårigheter och ordervägran nämns som exempel. 

Vidare framgår att ett isolerat tillfälle av exempelvis misskötsamhet inte ska utgöra saklig grund 

för uppsägning om inte händelsen är av särskilt allvarlig art och klart visar att arbetstagaren är 

olämplig för arbetet, samt att denna olämplighet då är klart dokumenterad.50  

 

Vidare framkommer av förarbetena att arbetsgivaren bör ha uttömt alla möjliga åtgärder för att 

undvika att arbetstagaren skiljs från sitt arbete genom uppsägning.51 I 7 § andra stycket LAS är 

det därför fastställt att saklig grund inte föreligger om arbetsgivaren inte fullgjort sin 

                                                
45 SOU 2012:62 s. 86. 
46 SOU 2012:62 s. 13. 
47 SOU 2012:62 s. 128. 
48 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd, s. 711. 
49 Lag om anställningsskydd (1982:80) 34 §. 
50 Prop. 1973:129 s. 124. 
51 Prop. 1973:129 s. 21. 
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omplaceringsskyldighet.52 En omplaceringsåtgärd blir aktuell endast om det finns lämpliga och 

lediga tjänster att erbjuda inom organisationen. Samtliga driftsenheter på ett företag innefattas, 

men det ställs inte krav på att tjänster på andra företag inom samma koncern ska erbjudas.53 I 

vissa fall kan det anses rimligt att arbetsgivaren organiserar om sin verksamhet för att möjliggöra 

en omplacering och på så sätt undvika att en arbetstagare sägs upp. Skyldigheten ställer dock inte 

krav på att arbetsgivaren i detta syfte ska behöva skapa en ny tjänst.54 De förhållanden eller 

problem som föranleder intresset av omplacering ska kunna förbättras eller lösas genom åtgärden 

och det ska vara rimligt att kräva sådan åtgärd av arbetsgivaren mot bakgrund av bakomliggande 

omständigheter.55 Exempelvis är det inte rimligt att begära att en arbetstagare ska erbjudas 

omplacering till en tjänst som denne inte har tillräckliga kvalifikationer för.56  

 

Hänsyn måste även tas till den så kallade tvåmånadersfristen som fastställs i 7 § fjärde stycket 

LAS. Denna innebär att händelser som inträffat tidigare än två månader innan underrättelse om 

den tänkta uppsägningen lämnas, inte allena kan åberopas som grund för åtgärden.57 

Bestämmelsens ämnar försäkra en snabb handläggning av uppsägningsärenden så att arbetstagare 

slipper leva i ovisshet beträffande hur arbetsgivaren ställer sig till frågan huruvida anställningen 

ska bestå eller ej. Bestämmelsen är dock inte direkt tillämplig vid förhållanden av fortlöpande 

karaktär och utgör inget hinder för åberopande av sådana, även om de inträffat tidigare än två 

månader innan underrättelse lämnats.58  
 
2.2 Laga skäl för avsked  
För att laga skäl för avsked ska föreligga krävs kontraktsbrott av desto allvarligare art. Enligt 

förarbetena till LAS krävs att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot 

arbetsgivaren, genom att exempelvis ha stulit från arbetsplatsen eller agerat onykter i tjänst. 

Vilka omständigheter som kan föranleda ett avskedande kan dock variera beroende på faktorer 

                                                
52 Lag om anställningsskydd (1982:80). 
53 Prop. 1973:129 s. 121. 
54 Glavå, M. & Hansson, M. (2016) Arbetsrätt. 3e uppl., Studentlitteratur AB, Lund, s. 402-403. 
55 Glavå & Hansson (2016) Arbetsrätt. s. 402-403. 
56 Prop. 1973:129 s. 121. 
57 Lag om anställningsskydd (1982:80). 
58 AD 2009 nr 30. 
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såsom tjänstens art och förseelsens natur.59 Även illojalt agerande kan utgöra laga skäl för 

avsked, som i AD 2004 nr 57 där en anställd hos SL givit ut information till underleverantörer, 

vilken var till fördel inför en upphandling. Arbetsdomstolen bedömde att arbetstagaren 

därigenom grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren, och att avskedet därav varit 

berättigat. Grovt åsidosättande av åliggande ansågs även föreligga i ett fall där en väktare på en 

konfektyrfabrik avskedades på grund av att han tagit med sig godis från lagret i samband med ett 

bevakningsuppdrag. I domskälen framkom att händelsen i sig inte var avgörande utan istället den 

slutsats som kunde dras av den anställdes beteende. Arbetets karaktär krävde stort förtroende för 

väktaren från arbetsgivaren och kunden. Arbetstagaren ansågs därmed vara oförmögen att 

fullgöra uppdrag hos arbetsgivaren, och ogiltighetstalan avslogs.60 

 

Bestämmelsen om avsked i 18 § LAS tar sikte på sådana allvarliga förseelser, som rimligen inte 

ska behöva tålas i något rättsförhållande. Detta medför att den anställde omedelbart skiljs från 

sin anställning utan att arbetsgivaren åläggs skyldighet att söka omplacera arbetstagaren. 

Diskussion har dock förts i Arbetsdomstolen om huruvida omplaceringsöverväganden kan bli 

aktuella även i fall av avsked, och fastslår i AD 1988 nr 30, 1999 nr 31 och 2002 nr 33 att sådana 

endast ska få förekomma i undantagsfall.61 Av 18 § LAS andra stycket framgår att det, även vid 

beslut om avsked, måste tas hänsyn till den ovan nämnda tvåmånadersfristen.62  
 
2.3 Förhandlingsskyldighet 
Vid såväl uppsägning av personliga skäl som vid avsked skall arbetsgivaren underrätta 

arbetstagaren om åtgärden enligt 30 § LAS. Varsel ska ske två veckor före uppsägning, och en 

vecka före avsked. Är arbetstagaren fackligt ansluten ska underrättelse även meddelas den lokala 

arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör, vilken enligt lagrummets andra stycke, därefter 

har en vecka på sig att begära överläggning. Begärs sådan överläggning stadgar 30 § tredje 

stycket att arbetsgivaren inte får vidta den tänkta åtgärden förrän förhandlingarna avslutats.63 

Bestämmer sig arbetsgivaren för att vidhålla beslutet om uppsägning eller avsked, ska beskedet 

lämnas till arbetstagaren enligt de formregler som framgår av 8-10 vid uppsägning, respektive 
                                                
59 Prop. 1973:129 s. 38. 
60 AD 1984 nr 48. 
61 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd, s. 581-582. 
62 Lag om anställningsskydd (1982:80). 
63 Lag om anställningsskydd (1982:80). 
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19-20 §§ LAS vid avsked. Bland annat ställs det krav på att arbetsgivaren, genom en så kallad 

fullföljdshänvisning64, ska delge den anställde information om vad som behöver iakttas för att 

föra en eventuell ogiltighetstalan eller yrka skadestånd.65 Arbetstagaren har därefter, enligt 40 § 

LAS, 14 dagar på sig att väcka sådan talan med förutsättningen att arbetsgivaren har lämnat en 

fullföljdshänvisning. Har ingen sådan lämnats förlängs nämligen tidsfristen för väckelse av 

ogiltighetstalan till månad efter att anställningen upphörde.66  

 

Innan ogiltighetstalan väcks har arbetstagarorganisation, men inte enskild arbetstagare, möjlighet 

att kalla till tvisteförhandling. Bestämmelser om sådana förhandlingar finns i de flesta 

kollektivavtal och benämns i regel förhandlingsordning. I normalfallet ska förhandlingar ske på 

två nivåer - lokal och central. Om tvisteförhandling har begärts ska en ogiltighetsförklaring 

väckas senast 14 dagar efter att förhandlingarna avslutats. Gällande arbetsplatser utan 

kollektivavtal kan arbetstagarorganisationen begära likvärdig förhandling enligt 10 § MBL. Om 

ingen förhandling har begärts ska ogiltighetstalan väckas till domstol inom fyra veckor efter att 

underrättelsen om uppsägningen delgavs arbetstagaren.67 Av förarbetena till LAS framgår att 

syftet med förhandlingsordningarna är att främja samförståndslösningar med hjälp av att 

förhandlingarna sker i två steg där parterna representeras av olika företrädare samt att, för de 

tvister som förs vidare till domstol, bidra till att tvisterna är väl förberedda för rättslig prövning.68 

Den enda skillnaden mellan uppsägning och avsked beträffande förhandlingsskyldighet är alltså 

att varselfristen är längre vid uppsägning.69 

 

  

                                                
64 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd s. 527. 
65 Lag om anställningsskydd (1982:80). 
66 Lag om anställningsskydd (1982:80). 
67 Molin, A. (2009) Att avsluta en anställning, s. 232-233. 
68 SOU 2012:62 s. 50. 
69 Molin, A. (2009) Att avsluta en anställning. 2a uppl. Björn Lundén Information AB, Näsviken, s. 162-164. 
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3. Ogiltighetsförklaring i lagen om anställningsskydd 
Ogiltighetsförklaring vid uppsägning och avsked behandlas i 34 respektive 35 §§ LAS.70 

Lagrummen liknar varandra i sin utformning, men skiljer sig på några centrala punkter. Som 

uppmärksammats i uppsatsen inledning är 34 § förbehåll om kvarstående i anställning den 

centrala skillnaden mellan bestämmelserna.  
 
3.1 Vid uppsägning 
I 34 § första stycket LAS fastställs att en arbetstagare kan yrka ogiltigförklaring av en 

uppsägning som inte varit sakligt grundad. Om uppsägningen förklaras ogiltig fortlöper 

anställningen som om åtgärden aldrig ägt rum.71 Som nämnts i föregående kapitel, ska 

meddelande om ogiltighetstalan lämnas till arbetsgivaren inom två veckor från det att 

uppsägningen ägt rum enligt 40 §.72 Det räcker således inte att endast väcka talan i domstol. 

Detta har fastställts av Arbetsdomstolen som också konstaterat att om talan väcks efter 

uppsägningstidens utgång, kan anställningens kvarstående inte åberopas. En förutsättning för 

lagrummets tillämpning är nämligen att anställningen inte hunnit upphöra innan tvisten 

uppstått.73 Tills frågan blivit slutligt avgjord fortgår anställningen, och arbetstagaren har rätt till 

lön och andra anställningsförmåner som vanligt.74 För att erhålla denna rätt krävs en relativt liten 

ansträngning från arbetstagarens sida, eftersom denne endast behöver meddela arbetsgivaren om 

att ogiltighetstalan kommer att föras.75 Utbetalning av lön är arbetsgivarens viktigaste skyldighet 

i anställningsförhållandet76, och domstolen dömer strängt i mål där en arbetsgivare vägrat betala 

ut lön under ogiltighetstvist.77 Detta framgår av AD 1982 nr 137 vari en alkoholiserad man sagts 

upp på grund av misskötsamhet. Uppsägningen dömdes ogiltig eftersom saklig grund för 

uppsägning inte förelegat med hänsyn till den anställdes sjukdom. Härav hade brott mot 34 § 

andra stycket begåtts i samband med att löneutbetalningarna till arbetstagaren upphört trots att 

ogiltighetstvist uppstått. Arbetsgivaren ansågs i och med detta ha åsidosatt sina skyldigheter 

                                                
70 Lag om anställningsskydd (1982:80). 
71 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd, s. 711. 
72 Lag om anställningsskydd (1982:80). 
73 AD 2012 nr 56. 
74 Lag om anställningsskydd (1980) 34 §. 
75 Lag om anställningsskydd (1980) 40 §. 
76 Källström & Malmberg. (2016) Anställningsförhållandet, s. 200. 
77 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd, s. 723. 
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enligt anställningsskyddslagen på ett flagrant sätt. I ett annat fall då arbetstagaren skilts från sin 

anställning under tvist gjorde domstolen samma bedömning.78 

 
3.1.1 Fingerad arbetsbrist 

Vidare stadgas i lagrummet att ogiltighetstalan inte får föras enbart på grund av 

turordningsbrott.79 Det finns dock en undantagssituation då ogiltighetstalan kan bli aktuell även i 

turordningssammanhang eller vid kränkning av företrädesrätten till återanställning och detta är 

vid fingerad arbetsbrist. Fingerad arbetsbrist innebär att arbetsgivaren använder arbetsbrist som 

svepskäl för att göra sig av med en arbetstagare som av andra anledningar inte längre är önskvärd 

på arbetsplatsen.80 Rättsfallet AD 1977 nr 215 gäller uppsägningen av fyra arbetstagare vid en 

verkstad i Mölndal, som från arbetsgivarens sida hävdades bero på företagsekonomiska problem, 

men som i själva verket visade sig ha haft grund i personliga skäl. Eftersom saklig grund inte 

förelåg ogiltigförklarades uppsägningen av samtliga arbetstagare. I domen har ett 

principuttalande gjorts om att en ogiltighetsförklaring kan bli aktuell om personliga skäl, som 

vanligtvis inte har relevans i turordningssammanhang, legat till grund för avsteg från 

turordningen.81 Beträffande beviskraven vid fingerad arbetsbrist gjordes ett uttalande i AD 1976 

nr 26 där det bland annat framgår att:  

 
Ju sannolikare det framstår - på grundval av den bevisning som avser arbetstagarens 

påstående - att en uppsägning orsakats av annan omständighet än den som arbetsgivaren 

uppgivit, desto starkare krav bör ställas på arbetsgivaren att visa att uppsägningen skulle 

ha företagits av företagsekonomiska skäl även om den ovidkommande omständigheten 

inte förelegat.82 

  
För att Arbetsdomstolen ska göra en företagsekonomisk prövning måste alltså arbetstagaren 

kunna påvisa sannolika skäl för att en fingerad arbetsbrist är för handen. Detta bekräftas även av 

AD 1980 nr 133 och AD 1985 nr 79.83 Kan sådana skäl anges blir arbetsgivaren skyldig att enligt 

                                                
78 AD 1976 nr 111. 
79 Lag om anställningsskydd (1982:80). 
80 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd, s. 712. 
81 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd, s. 487. 
82 AD 1976 nr 26. 
83 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd, s. 483. 
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7 § LAS visa på att det förelegat arbetsbrist på arbetsplatsen som motiverat uppsägningen.84 Kan 

arbetsgivaren inte styrka arbetsbristen, ska uppsägningens giltighet istället prövas utifrån annan 

trolig grund för åtgärden. Skulle domstolen i slutändan anse att det kvarstår ovisshet om 

huruvida uppsägningen skulle skett även utan den ovidkommande omständighetens inblandning 

bör detta gå ut över arbetsgivaren.85 Är arbetstagarens skäl för hävdad fingerad arbetsbrist 

däremot inte tillräckliga, vidhåller domstolen principen om att inte göra någon 

företagsekonomisk undersökning vid arbetsbristsituationer.86  

 

Om en uppsägning som brutit mot turordningsreglerna eller utgjort en kränkning av 

företrädesrätten förklaras ogiltig, får detta endast verkningar för den kärande arbetstagaren. 

Exempelvis kan inte tredje man som blivit felaktigt återanställd i den förfördelade arbetstagarens 

ställe, på grund av domen, få sitt anställningsavtal ogiltigförklarat.87  

 
3.1.2 Avstängningsförbud 

Fortsättningsvis framgår av 34 § andra stycket även att den anställde inte får stängas av från 

arbetet under tvistetiden på grund av de omständigheter som föranlett uppsägningen, så länge det 

inte föreligger särskilda skäl för detta. Syftet med bestämmelsen, som betonas i förarbetena till 

anställningsskyddslagen, är bland annat att arbetstagaren utan hinder ska kunna återuppta arbetet, 

om domstolen bifaller ogiltighetstalan. Är arbetstagaren istället skild från arbetet under 

processen tros det bli svårare för denne att återuppta arbetet igen. Regeln gäller även när den 

anställde inte skilts helt från arbetet, utan flyttats till att arbeta med uppgifter som skiljer sig från 

de ordinarie sysslorna.88 I rättsfallet AD 1976 nr 12 där en arbetstagare, som fört ogiltighetstalan 

av sin uppsägning, stängdes av dömde Arbetsdomstolen till dennes fördel. Domen grundade sig i 

att avstängningen hade baserats på samma skäl som den föreliggande uppsägningen, och en 

överträdelse av 34 § andra stycket hade därmed gjorts. I AD 1992 nr 68 kom domstolen vidare 

fram till att uppsägningen av en arbetstagare på grund av personliga skäl varit giltig, men att 

avstängningen av densamma varit ogiltig då det saknats särskilda skäl för åtgärden. De allvarliga 

                                                
84 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd, s. 712. 
85 Glavå, M (1999) Arbetsbrist och kravet på saklig grund. 1e uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, s. 328-329.  
86 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd, s. 483-484. 
87 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd, s. 720. 
88 Prop. 1973:129 s. 178-180.  
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omständigheter som föranlett avstängningen i detta fall resulterade dock i att inget allmänt 

skadestånd för den ogiltiga avstängningen behövde utges. 
 
3.1.3 Interimistiskt beslut 

Enligt lagrummets tredje stycke är det fortsättningsvis möjligt för en domstol att fatta beslut om 

att anställningen ska upphöra, innan domen vunnit laga kraft. Detta sker på arbetsgivarens 

begäran genom att domstolen gör en förhandsbedömning, även kallad interimistisk prövning, av 

huruvida saklig grund för uppsägning förelegat.89 Huvudregeln om att anställningen ska kvarstå 

tills tvisten avgjorts, medför att ett interimistiskt beslut endast kan beviljas i undantagsfall.90 För 

att ett förordnande som detta ska kunna meddelas krävs därmed att det är mer eller mindre 

uppenbart att uppsägningen varit sakligt grundad, samt att arbetsgivaren kan påvisa detta. Ett 

interimistiskt beslut skall således inte meddelas om det råder tveksamhet i denna fråga.91 Vidare 

bör understrykas att grundtanken vid interimistisk prövning är att endast frågan om föreliggande 

av saklig grund ska utredas. Det lämnas därför inget utrymme för prövning av andra frågor. 

Exempelvis prövas inte huruvida ett anställningsavtal över huvud taget förelegat eller vilken 

anställningsform en arbetstagare haft.92 Undantag förekommer dock, och bland annat har 

Arbetsdomstolen fastställt att även preskription kan komma att tas i beaktning vid interimistiskt 

beslut.93 Detta fastställs i AD 1988 nr 120 som legat till grund för senare mål rörande 

preskription med koppling till 34 § LAS. Även i dessa fall krävs att det anses mer eller mindre 

klart att talan är preskriberad.94 Vid tveksamhet i frågan skall interimistisk förfrågan inte 

bifallas.95  
 
3.1.4 Alternativ till yrkan om ogiltighetsförklaring 
En arbetstagare som väljer att lämna sin anställning vid uppsägningen och således inte söker få 

den tillbaka, kan istället yrka skadestånd enligt 38 § LAS för den kränkning och ekonomiska 

                                                
89 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd, s. 724. 
90 Bäckström, M, Åström L, Wulkan M & Wästfäldt M. (2014) Anställningsskyddslagen. 12e uppl. Studentlitteratur AB, Lund, 
s. 283. 
91 Prop. 1973:129 s. 279. 
92 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd, s. 725. 
93 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd, s. 725.  
94 AD 2002 nr 64 och AD 2005 nr 65. 
95 AD 2015 nr 34. 
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skada som åtgärden inneburit fram tills dess anställningen upphör.96 Arbetstagaren kan också 

välja att återkalla sin ogiltighetstalan om parterna träffar uppgörelse om att uppsägningen ska 

vara giltig. På så sätt kan anställningen upphöra tidigare än vid tidpunkten för domen. Av AD 

1976 nr 128 framkommer dock att det i ett sådant fall är datumet för återkallelsen som får anses 

markera anställningens slut och ger alltså inte effekten att anställningen retroaktivt anses ha 

upphört direkt efter uppsägningstiden.  
 
3.2 Vid avsked 
I 35 § första stycket LAS uppställs det kriterium som krävs för att ett avsked ska kunna förklaras 

ogiltigt. Omständigheterna måste vara sådana att skälen för avskedandet inte ens utgjort saklig 

grund för uppsägning.97 Detta exemplifieras i AD 2004 nr 50 där en besiktningstekniker 

avskedades efter att ha brutit mot Bilprovningens regler om bisysslor, jäv och etik genom att ha 

utfört reparations- och besiktningstjänster för Göfab mot personlig rabatt på varuhuset. Eftersom 

domstolen bedömde att arbetsgivaren inte kunnat undgå att känna till detta åsidosättande som 

pågått under flera år utan att ha påtalat det felaktiga, ogiltigförklarades avskedandet.  

 

Bedöms avskedandet ha varit ogiltigt men saklig grund för uppsägning förelegat, kan åtgärden 

inte ogiltigförklaras. I ett sådant fall kan endast skadestånd för brott mot anställningsskyddslagen 

erhållas.98 Ett exempel på ett sådant fall är AD 1994 nr 102 där en kassörska i en livsmedelsbutik 

avskedades på grund av vad som förekommit i samband med ett så kallat provköp utfört av 

butikskontrollanter. Av domen framgick att fallets omständigheter inte räckte som grund för ett 

avskedande, men att arbetsgivaren haft rätt att säga upp den anställde.99 Detsamma gällde i AD 

1995 nr 89 där en kassörska på Pressbyrån yrkade ogiltighetsförklaring av sitt avskedande. 

Endast skadestånd erhölls, då omständigheterna inte räckte för avsked men var 

uppsägningsgrundande. Detsamma bekräftas i AD 2004 nr 56.  

 

                                                
96 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd, s. 711.  
97 Lag om anställningsskydd (1982:80). 
98 Prop. 1973:129 s. 279-280. 
99 AD 1994 nr 102. 
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3.2.1 Interimistiskt beslut 
Vid avskedsfall finns ingen sådan utgångspunkt, som vid uppsägning, om att den anställde ska 

stå kvar i anställning under tvisten.100 Av andra stycket fastställs dock att lagrummet tillåter 

yrkande om interimistiskt beslut om att arbetstagaren ska kvarstå i tjänst under tvisten. Yrkandet 

ska göras på arbetstagarens initiativ.101 I förarbetena till LAS framgår det att ett bifall för en 

sådan förfrågan kräver att arbetstagarparten kan påvisa att avskedandet varit så grovt felaktigt att 

övervägande skäl talar för att arbetsgivaren inte ens haft saklig grund för uppsägning.102 Detta 

förhållandevis stränga beviskrav bekräftas i praxis.103  
 
 3.2.2 Avstängningsförbud 
I 34 § tredje stycket fastslås att det, då interimistiskt beslut meddelats, råder avstängningsförbud 

under tvisten. Arbetstagaren får till följd av denna bestämmelse inte stängas av från arbetet av 

samma skäl som föranlett avskedandet, förutom om särskilda skäl föreligger.104 Det förefaller 

självklart att arbetsgivaren under pågående process inte kan upplösa ett anställningsförhållande 

och därigenom slippa undan rättsverkningarna av ett beslut. Detta bekräftas i AD 1997 nr 144, 

där ett interimistiskt beslut meddelats, om att arbetstagaren skulle kvarstå i tjänst fram tills 

domstolen avgjort tvisten. Istället för att återgå i tjänst, köpte arbetstagaren ut den anställde 

enligt reglerna i 39 § LAS. Till följd av detta dömdes arbetsgivaren till allmänt skadestånd för 

brott mot 35 §. 

 
3.3 Handläggning 
Handläggningen av uppsägningstvister vid såväl uppsägning som avsked ska i enlighet med 43 § 

LAS behandlas skyndsamt. Genomsnittstiden för en ogiltighetstvist i Arbetsdomstolen är 23 

månader, medan den i tingsrätten är 15 månader. Värt att nämna är dock att både tvister 

berörande uppsägning vid arbetsbrist och personliga skäl samt avsked innefattas i statistiken.105 

Det är uppenbart att det är fördelaktigt för arbetsgivaren med en kortare handläggningstid i 

uppsägningsfall, då en längre process resulterar i högre kostnader till följd av att den anställde 

                                                
100 AD 2011 nr 9. 
101 AD 2011 nr 9. 
102 Prop. 1973:129 s. 280. 
103 AD 2004 nr 109, AD 2011 nr 9. 
104 Lag om anställningsskydd (1982:80). 
105 SOU 2012:62. 



24 

kvarstår i tjänst. Arbetsgivaren skall också betala arbetsgivaravgifter medan den anställde 

kvarstår i tjänst.106 Den lagstadgade arbetsgivaravgiften är 31,42 procent av den bruttolön och de 

förmånsvärden som betalas ut.107 Genom kollektivavtal tillkommer utöver denna avgift ofta 

någon sorts avtalsförsäkring samt pensionsavsättning, vilket medför en högre procentsats.108 

Procentsatsen kan skilja sig beroende på en rad variabler, bland annat på den anställdes ålder, lön 

och om denne tillhör arbetar- eller tjänstemannaavtalet.109  
 

  

                                                
106 Svenskt Näringsliv. Arbetsgivaravgifter och premier till avtalsförsäkringar. 2016. 
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/fakta-om-loner-och-arbetstid/fola2016/6-arbetsgivaravgifter-och-premier-till-
avtalsforsakringar_647897.html (hämtad 2016-12-14). 
107 Skatteverket. Arbetsgivaravgifter. 2016. 
http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/arbetsgivaravgifterochskatteavdrag/arbetsgivaravgifter.4.233f9
1f71260075abe8800020817.html (hämtad 2016-12-14). 
108 Svenskt Näringsliv. Arbetsgivaravgifter och premier till avtalsförsäkringar. 2016. 
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/fakta-om-loner-och-arbetstid/fola2016/6-arbetsgivaravgifter-och-premier-till-
avtalsforsakringar_647897.html (hämtad 2016-12-14). 
109 Collectum. ITP1 och ITP 2. 2016. https://www.collectum.se/sv/Privat/ITP/ITP-1-och-ITP-2/ (hämtad 2016-12-14) 
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4. Ersättningsskyldighet & rättegångskostnader 
I förarbetena till LAS framgår att skadeståndsbelopp som utgår vid en felaktig uppsägnings- eller 

avskedsåtgärd borde vara högre jämfört med vad som tidigare fastställts i praxis.110 Syftet med 

detta är att beloppet ska få en kraftigt verkande effekt.111 Enligt nuvarande regler skall 

arbetsgivaren efter dom, till skillnad från tidigare, betala ut lön och ekonomiskt skadestånd utan 

avdrag för den ersättning som arbetstagaren har erhållit i arbetslöshetsersättning, vilken 

arbetstagaren istället blir återbetalningsskyldig för.112 

 

Rätten till skadestånd för den kränkning som anses har förekommit, genom den felaktiga 

åtgärden, kvarstår oavsett om arbetstagarens anställning består eller har upphört.113 Sådant 

skadestånd benämns allmänt skadestånd. Även ekonomiskt skadestånd kan utgå för ekonomisk 

förlust i samband med den felaktiga uppsägning eller det felaktiga avsked som skett. Vägrar en 

arbetsgivare att rätta sig efter en dom om ogiltighetsförklaring finns en bestämmelse i 39 § om 

att normerat skadestånd ska utgå, som beräknas på arbetstagarens sammanlagda 

anställningstid.114 Utöver dessa ersättningar kan även rättegångskostnader tillkomma. 

Huvudregeln enligt rättegångsbalken är att förlorande part står för samtliga kostnader, men i 

vissa fall kan denna regel frångås.115 

 
4.1 Allmänt skadestånd  
För den kränkning som arbetstagaren har utsatts för i och med den felaktiga åtgärden utdöms 

allmänt skadestånd enligt 38 § LAS.116 Beloppen för allmänt skadestånd varierar givetvis 

beroende på omständigheterna i det aktuella målet. Dessa kan bli högre om arbetsgivaren 

exempelvis gjort allvarliga övertramp, såsom gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning i 

samband med uppsägning eller avsked.117 Det förekommer att en ungefärlig uppskattning av det 

allmänna skadeståndet görs och att denna sedan kan bli en utgångspunkt för den specifika 

situationen. Under senaste åren har det varit svårare att urskilja ett normalvärde att ta avstamp 
                                                
110 Prop. 1973:129. s. 283. 
111 Prop. 1973:129 s. 181. 
112 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd, s. 743. 
113 Prop. 1973:129 s. 74. 
114 Lag om anställningsskydd (1982:80).  
115 Rättegångsbalk (1942:740). 
116 SOU 2012:62 s. 56; se även prop. 1973:129 s. 283. 
117 Lunning & Tojier (2016) Anställningsskydd, s. 593-594.  
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ifrån, vilket kan tyda på att bedömningen i domstolen blir allt mer individualiserad eller att fallen 

har varit av stor variation. Det går visserligen att se att skadestånden ökat sedan 1992 till idag.118 

Ett ungefärligt belopp för allmänt skadestånd vid ogiltig uppsägning, där omständigheterna inte 

varit så försvårande, kan anges till 75 000 kronor.119 I många fall av felaktigt avskedande, där 

förhållandena varken ansågs vara förmildrande eller försvårande, utdömdes ett skadestånd om 

125 000 kronor.120 I fall om avsked, där omständigheterna skulle ha varit tillräckliga för en 

uppsägning anses det allmänna skadeståndet uppgå till omkring 30 000 kronor.121  

 

Ett allmänt skadestånd kan sättas ned eller jämkas helt.122 Detta styrks av rättsfallet AD 2009 nr 

67 där en arbetstagares agerande på en tjänsteresa föranlett en uppsägning. Domstolen 

ogiltigförklarade i slutändan uppsägningen, men bedömde på grund av omständigheternas 

allvarliga art, att arbetstagarens yrkande på allmänt skadestånd skulle avslås. 

 
4.2 Ekonomiskt skadestånd 
En arbetstagare kan förutom att väcka talan om ogiltighet och allmänt skadestånd, även yrka 

ekonomiskt skadestånd, i enlighet med i 38 § LAS.123 Bedömningen av skadeståndets storlek 

baseras på vad som framgår i kollektivavtal eller anställningsavtal om arbetstagarens lön, men 

även på övriga omständigheter av relevans. Med beaktande av dessa faktorer kan domstolen göra 

en skälighetsbedömning.124 I och med att variablerna varierar kraftigt mellan de individuella 

fallen anses det inte finnas anledning att presentera ett snittvärde för dessa belopp, såsom vid 

allmänt skadestånd. Ersättningen för den ekonomiska förlust som uppstått till följd av 

anställningens upphörande, får inte överstiga beloppen som framgår av 39 § LAS, vilka baseras 

på arbetstagarens anställningstid. Detta motsvarar 16, 24 eller 32 månadslöner.125 I de fall då 

arbetstagaren avstår från att yrka ogiltighetsförklaring och istället endast väcker talan om 

skadestånd, får detta särskild betydelse.126 Den ekonomiska förlusten kan beskrivas som den 

                                                
118 Lunning & Tojier (2016) Anställningsskydd, s. 518-519. 
119 Lunning & Tojier (2016) Anställningsskydd, s. 519. 
120 Lunning & Tojier (2016) Anställningsskydd, s. 593. 
121 Lunning & Tojier (2016) Anställningsskydd, s. 595. 
122 Prop. 1973:129 s. 76. 
123 Prop. 1981/82:71 s. 73. 
124 SOU 2012:62 s. 56. 
125 SOU 2012:62 s. 15. 
126 Prop. 1973:129 284. 
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inkomst som gått förlorad sedan anställningen upphörde, fram till att arbetstagaren får ett nytt 

arbete. Lönen som en uppsagd arbetstagare är berättigad under ogiltighetstalan klassas inte som 

skadestånd127, utan utgör blott uppfyllelse av avtal.128 Samma princip gäller även då ett avsked 

ogiltighetsförklaras på grund av att det inte ens funnits sakligt grund för uppsägning.129 Har det 

dock vid sådan talan förelegat saklig grund för uppsägning utgör ersättningen för ekonomisk 

förlust istället ekonomiskt skadestånd.130 Sådan ekonomisk förlust utgörs bland annat av förlorad 

uppsägningstid till följd av den felaktiga åtgärden.131 

 

Även det ekonomiska skadeståndet kan jämkas eller bortfalla helt om det finns skäl för det, i 

enlighet med 38 § tredje stycket.132 Sådana skäl kan utgöras av att domstolen finner att 

arbetstagaren brustit i sin ansträngning att söka begränsa sin skada i samband med uppsägningen 

eller avskedandet. Detta kan exempelvis bero på att arbetstagaren har avböjt ett 

anställningserbjudande eller varit för passiv i sökandet efter nytt arbete.133 Detta styrks av 

rättsfallet AD 1982 nr 30 där arbetstagaren i viss mån sökt nytt arbete, men försummat att 

anmäla sig till den offentliga arbetsförmedlingen. De sammantagna ansträngningarna ansågs inte 

ha varit tillräckliga, vilket i slutändan resulterade i att det ekonomiska skadeståndet jämkades ner 

till hälften. 

4.3 Normerat skadestånd  
Normerat skadestånd regleras i 39 § och utgår då arbetsgivaren vägrar att rätta sig efter domstols 

avgörande i tvisten om ogiltighet.134 Lagrummet åsyftar att skapa bästa möjliga garanti för att 

domstolarnas avgöranden om ogiltighetsförklaring följs av arbetsgivarna.135 Arbetsgivare kan 

dock aldrig tvingas att ge den anställde tillåtelse att återinträda i tjänst136, men blir vid sådan 

vägran istället skyldig att utbetala skadestånd. Ett exempel på när detta blivit utfallet är AD 2008 

                                                
127 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd, s. 741. 
128 Prop. 1981/82:71 s. 73. 
129 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd, s. 748. 
130 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd, s. 747. 
131 AD 1994 102. 
132 Lag om anställningsskydd (1982:80). 
133 SOU 2012:62 s. 57. 
134 Lag om anställningsskydd (1982:80). 
135 AD 1976 nr 128. 
136 Prop. 1973:129 s. 177. 
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nr 91, där ogiltighetsförklaringen av avskedandet av två arbetsförmedlare fastställs. 

Arbetsgivarens vägran att rätta sig efter domen, resulterade i att de anställda ersattes enligt 39 

§.137 Även i ett mål från 2004138, som tidigare belyst i samband med avsked, valde arbetsgivaren 

att köpa ut arbetstagaren för 34 månadslöner efter att ogiltighetsförklaringen fastställts.139 

 

Enligt lagrummet ska skadeståndet bestämmas till 16 månadslöner vid mindre än fem års 

anställningstid, 24 månadslöner vid minst fem, men mindre än tio års tid samt 32 månadslöner 

vid minst tio års anställningstid.140 Skadeståndet ska i regel överstiga ersättningen som betalas ut 

till en arbetstagare som får återgå i tjänst.141 Vidare fastställs att skadeståndet inte får understiga 

ett belopp motsvarande sex månadslöner i fall då arbetstagaren varit anställd kortare tid än sex 

månader, samt att det inte får beräknas efter fler antal månadslöner än antalet påbörjade 

anställningsmånader hos arbetsgivaren.142 Detta avser gynna arbetstagare med kort 

anställning.143 Lagrummets bestämmelser är menade att fungera som vägledning vid 

skadeståndsberäkning.144  

 

Enligt den referensgrupp som bistått SOU 2012:62 med material, är det ovanligt att regelrätta 

utköp enligt 39 § görs. Arbetsmarknadens parter påpekar dock att bestämmelsen har betydelse 

för parternas inställning till förlikning samt för de belopp som förhandlas fram i sådana 

situationer.145 

 
4.4 Rättegångskostnader  
Enligt 18 kapitlet 1 § i rättegångsbalken är grundprincipen vid rättegång att den förlorande parten 

ska ersätta motparten för dess rättegångskostnader, om inte annat föreskrivs.146 Vid 

ogiltighetstvist är sålunda normalfallet att domstolen dömer att förlorande part ska stå för 

motpartens kostnader. I fall där det förelegat skälig anledning till varför tvisten ska prövas i 
                                                
137 Örnerborg, E. Svåra uppsägningar, Lag & Avtal, nr 4, 2009, s 19.  
138 AD 2004 nr 50.  
139 Örneborg, E. Tema- Avsked. Lag & Avtal. nr 3, 2005, s. 20.  
140 Lag om anställningsskydd (1982:80). 
141 Prop. 1973:129 s. 77. 
142 Lag om anställningsskydd (1982:80). 
143 Prop. 1981/82:71 s. 83. 
144 Prop. 1973:129 s. 284. 
145 SOU 2012:62 s. 72. 
146 Rättegångsbalk (1942:740). 
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domstol, kan bedömningen bli att vardera part ska betala sina egna kostnader. Denna 

bestämmelse, som innebär att grundprincipen i rättegångsbalken kan frångås, framgår av 5 

kapitlet 2 § Lag om rättegången i arbetsrättstvister. Sådan delning av kostnader kallas vanligen 

kvittning.147 Vid mål där båda sidor anses ha vunnit och förlorat i olika delar av tvisten, finns det 

enligt 18 kapitlet 4 § rättegångsbalken fortsättningsvis möjlighet att få jämkat ersättningen för 

motpartens rättegångskostnader, alternativt att vardera part betalar sin del.148 Så blev utfallet i det 

tidigare nämnda målet AD 1994 nr 102 om en kassörska som avskedades på otillräckliga skäl, 

men där omständigheterna visserligen utgjorde saklig grund för uppsägning.  

 

I fall av ogiltighetstvist beträffande avsked, där bedömningen är att sakligt grund för uppsägning 

ändå har förelegat, brukar Arbetsdomstolen besluta att parterna betalar sin egen 

rättegångskostnad. Detta följer av att de båda anses vara ömsom vinnande, ömsom förlorande.149  

Bedömningen av hur rättegångskostnaderna ska fördelas beror dock på omständigheterna och 

Arbetsdomstolen kan därmed frångå normalfallet om situationen kräver det. Detta var fallet i ett 

mål från 1998 där arbetsgivarsidan överklagat tingsrättens dom. Arbetsdomstolen beslutade i sitt 

avgörande att båda parterna ansågs haft rätt i olika delar av tvistefrågan, men att arbetstagaren 

haft rätt i större del. Utgången blev därför att arbetsgivaren fick betala sina egna samt 25 procent 

av arbetstagarens rättegångskostnader.150 

 

Det skall även nämnas att i fall då arbetsgivaren inte är ansluten till en facklig organisation eller 

är medlem i en organisation som inte står för ombudskostnader vid tvist, tillkommer även arvode 

till det juridiska ombudet. Om parten vinner målet är detta ofta oväsentligt eftersom motparten i 

sådant fall, i regel, bekostar rättegångskostnaderna. Genomsnittet för rättegångskostnaden som 

arbetsgivare dömdes utbetala, i mål i Arbetsdomstolen under år 2010, uppgick till 260 000 kr 

jämte ränta. Den kostnad som arbetstagarsidan fick ersätta arbetsgivarparten vid förlust uppgick i 

160 000 kronor jämte ränta.151 

 

  
                                                
147 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd, s.798-799. 
148 Lunning & Toijer (2016) Anställningsskydd, s. 800. 
149 AD 1995 nr 89. 
150 AD 1998 nr 52. 
151 SOU 2012:62 s. 131-132. 
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5. Arbetsmarknadsparternas syn på uppsägningstvister 
Mellan parterna på arbetsmarknaden råder skilda meningar om funktionen av de bestämmelser 

som idag reglerar ogiltighetstalan. Svenskt näringsliv, Företagarna, Saco, TCO samt Unionen är 

några av de organisationer som har delgivit sina synpunkter i frågan i en statlig utredning från 

2012152 kallad Uppsägningstvistutredningen.153 Diskussionen och parternas åsikter i frågan 

använts i syfte att belysa problematiken som uppstår till följd av regelverket samt vilka effekter 

nya förslag kan få.154  

 

Den långa handläggningstiden, vilken påverkar lönekostnaderna, är en faktor som generellt har 

påpekats ha en roll i problematiken. Resonemang förs också om avstängningsförbudet vid tvist 

och om valet att istället arbetsbefria arbetstagaren under processen. Något som också vitt 

diskuteras är om lagrummet i kombination med skadestånden påverkar anställningsviljan hos 

parterna samt vem som anses inneha det bättre förhandlingsläget till följd av bestämmelserna i 

34 och 35 §§. Det diskuteras även om en ökad användning av uppsägning och avsked används i 

högre utsträckning istället för att ta itu med arbetsmiljöproblem som kan anses kräva mycket tid 

och resurser.  

 

Mot bakgrund av de många fördelar som valet av avsked framför uppsägning medför, har 

experter inom området uttalat sig om vad som kan tänkas bidra till det begränsade nyttjandet av 

åtgärden.  
 
5.1 Arbetsgivarsidan 
Arbetsgivarsidan uppfattar tidsaspekten som det främsta problemet, det vill säga tiden det tar att 

komma till domstolsprövning. Ju längre tid processen tar, desto högre kostnader åläggs 

arbetsgivaren.155 Vidare upplever många arbetsgivare, i synnerhet de som driver mindre 

verksamheter, att de saknar resurser för att bekosta en ogiltighetstvist som kan pågå under flera 

år. Förutom den anställdes lön under processen kan dessutom skadestånd och 

                                                
152 SOU 2012:62 s. 87-88. Parternas uttalanden har erhållits genom möten med referensgrupperna och är således inte hämtade 
från remissvar. 
153 SOU 2012:62 s. 3. 
154 SOU 2012:62 s.13.  
155 SOU 2012:62 s. 86. 
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rättegångskostnader tillkomma.156 Bland andra Svenskt Näringsliv tror att kostnaderna påverkar 

anställningsviljan negativt och innebär ett hinder för tillväxt. Rätten till lön tros också resultera i 

att arbetstagaren inte ser någon motivation till att vilja driva på tvisten.157 Arbetsgivare upplever 

även att en anställd som kvarstår i tjänst under tvist sällan genererar arbetskraft eller intäkt 

motsvarande den lön som betalas ut. I och med detta blir lönen i dessa situationer enbart en 

kostnad, utan något egentligt utbyte. Den uppsagde upplevs även ofta vara olämplig att utföra 

sina ordinarie arbetsuppgifter, vilket tillsammans med föregående argument i många fall medför 

att arbetsgivare väljer att arbetsbefria arbetstagaren under tvisten. Fortsättningsvis upplever 

arbetsgivarparten att arbetstagare ofta yrkar på ogiltighet utan att ha en tanke på att återgå till 

arbetet, och istället använder lagrummet för att få ett bättre läge vid förhandling. Ett exempel 

som ges är att yrka på ogiltighet vid stora arbetsbristuppsägningar med inriktning på huruvida 

omplaceringsutredning gjorts på rätt sätt, med målet att kvarstå i arbete och erhålla lön under 

tiden. Just faktorerna kostnad, långa domstolsförfaranden och arbetstagarens rätt att vara kvar på 

arbetsplatsen tros, av representanterna för arbetsgivaren, ge arbetsgivare fog för att välja att tillta 

avsked istället för uppsägning.158  Sammanfattningsvis erfar arbetsgivarna att reglerna i 34 § har 

till följd att det är mer gynnsamt att ta till avsked eller tidigt ingå i förlikning och betala ut ett 

högt ersättningsbelopp till arbetstagaren, för att undvika en potentiellt ännu dyrare 

domstolsprocess.159  
 
5.2 Arbetstagarsidan 
Arbetstagarparten genom Saco-förbundet och TCO bekräftar att det är ovanligt att arbetstagaren, 

under en uppsägningstvist av personliga skäl, är kvar på arbetsplatsen. De påpekar även att 

arbetstagarens kvarstående i tjänst inte blir en kostnad för arbetsgivaren, förrän beslut fattas om 

att en ny person ska anställas för att utföra arbetsuppgifterna. Dessutom poängteras att det i 

princip aldrig är på arbetstagarens inrådan som arbetsbefrielse sker, även om arbetsgivarsidan 

påpekar att en arbetsbefrielse inte kan ske utan överenskommelse mellan båda parter. För att 

arbetstagaren ska kunna stängas av enkom på beslut från arbetsgivaren krävs särskilda skäl enligt 

                                                
156 SOU 2012:62 s. 87. 
157 SOU 2012:62 s. 88. 
158 SOU 2012:62 s. 88. 
159 SOU 2012:62 s. 87. 
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34 § andra stycket LAS.160 Fortsättningsvis menar arbetstagarsidan att de aldrig rekommenderar 

arbetstagare att föra en ogiltighetstalan i annat fall än när de önskar få återgå i tjänst, alternativt 

om underlaget för uppsägningen varit så otillräckligt att det inte går att klargöra om saklig grund 

förekommit.161 Dessutom är erfarenheten att arbetstagaren vill ha ett snabbt slut på processen 

eftersom en uppsägningstvist utgör en stor påfrestning.162 En åsikt hos 

arbetstagarrepresentanterna är att arbetsgivare allt oftare väljer avsked för att slippa betala ut lön, 

och att de därmed blir parten med bättre förhandlingsläge. Vidare tycks arbetstagarsidan inte dela 

bilden om att anställningsviljan på företag skulle främjas av att kostnaderna i samband med 

ogiltighetsförklaring skulle minska.163 Representanterna anser istället att skadestånden är för låga 

och borde bli högre. Fortsättningsvis betonas att systemet i dagsläget är väl förankrat och driver 

på tidiga förlikningar, vilket är bra jämfört med om arbetstagaren rättighet att kvarstå i tjänst 

försvann. Då hade fler mål förts till domstol och ökat belastningen, menar arbetstagarsidan. 

Lägre kostnader kan dessutom resultera i att arbetsgivare i högre grad säger upp anställda som de 

finner obekväma, snarare än att ta tag i arbetsmiljön. Slutligen belyses att arbetstagaren är den 

svagare parten i sammanhanget, medan arbetsgivaren fattar beslut om och utför uppsägningen. 

Arbetsgivaren bör därför rimligen också bära risken av en felaktig uppsägning.164  
 
5.3 Orsak till problematikens begränsade utbredning 
Det finns en uppfattning om att det som begränsar överutnyttjandet av avsked är 

lagstiftningens165 och det svenska partssystemets helgd, och viljan att handla i enlighet med 

dessa.166 Enligt den tidigare nämnda artikeln av Unionens chefsjurist Martin Wästfelt, kommer 

merparten av anmälningarna om felaktiga avsked från arbetsplatser utan kollektivavtal, vilket 

kan indikera att reglerna i övrigt efterföljs, alternativt att tvister med facklig inblandning i större 

utsträckning slutar i förlikning. Detta är oavsett ett tecken på att den svenska partsmodellen 

fungerar, menar Wästfelt. I samma artikel ger Lars Gellner, arbetsrättsjurist på Svenskt 

Näringsliv, följande utlåtande:  

                                                
160 Lag om anställningsskydd (1982:80). 
161 SOU 2012:62 s. 87-88. 
162 SOU 2012:62 s. 89. 
163 SOU 2012:62 s. 88. 
164 SOU 2012:62 s. 89. 
165 Lag & Avtal 23 mars 2005 “Tema - Avsked” s. 16. 
166 Jonsson, L & Andersson L. (2014). Därför ökar antalet avskedanden. Kollega 2014-05-11. http://www.kollega.se/darfor-
okar-antalet-avskedanden (hämtad 2016-12-07). 
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Det är inte en rekommendation från Svenskt Näringslivs sida. Huruvida våra förbund ger 

den rekommendationen kan jag inte svara på, men jag kan förstå bakgrunden. Om en 

anställd ogiltigförklarar sin uppsägning så ska anställningen bestå till dess det finns en 

dom. Och med de tiderna det tar i domstolarna i dag så kan det lätt springa upp till ett 

par årslöner. Arbets-givare som tvekar om att det finns en saklig grund för avsked, 

chansar eftersom det inte blir mycket dyrare om man skulle förlora ärendet. Jag har hört 

att det förekommer, men omfattningen av det har jag ingen aning om.167 

 

I Lag & Avtal uttrycker Kurt Junesjö, tidigare på LO-TCO Rättsskydd, att lagstiftningens helgd 

dock med åren har fallit mer och mer i bakgrunden för ett ekonomiskt perspektiv. Skickliga 

advokater ger inte råd utifrån lagens anda, utan rekommenderar det billigaste alternativet för 

arbetsgivaren, menar Junesjö.168 Detta bekräftar det, i inledningen anförda, att advokater i större 

utsträckning än arbetsgivarorganisationer förespråkar användande av avsked istället för 

uppsägning.  

 

  

                                                
167 Jonsson, L & Andersson L. (2014) Därför ökar antalet avskedanden. Kollega 2014-05-11. http://www.kollega.se/darfor-okar-
antalet-avskedanden (hämtad 2016-12-07). 
168 Lag & Avtal 23 mars 2005 “Tema - Avsked” s. 15-16. 
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6. Analys 
Inledningsvis anfördes att bestämmelserna gällande ogiltighetstalan vid avsked är mer 

ekonomiskt fördelaktiga för arbetsgivaren än de som gäller vid uppsägning. Detta bekräftas i 

rättsutredningen som gjorts i uppsatsen. Vad som sammanfattningsvis utgör argumenten för 

användandet av avsked framför uppsägning är att arbetsgivaren slipper undan både 

omplaceringsskyldigheten och kostnader för löneutbetalningar under tvistetiden. I mål där 

avskedet bedöms ha varit felaktigt men saklig grund för uppsägning förelegat, delar parterna 

vanligen på rättegångskostnaderna vilket sällan förekommer i övriga fall. Arbetsgivaren åläggs i 

ett sådant fall att betala ut ekonomiskt skadestånd i form av lön för uppsägningstiden som den 

anställde gått miste om genom den felaktiga åtgärden. Detta innebär att arbetsgivaren tjänar på 

att felaktigt avskeda den anställde, så länge tvisteprocessen överskrider perioden för 

arbetstagarens uppsägningstid. Då handläggningstiden av en ogiltighetsprocess i snitt uppgår till 

15-23 månader, beroende på om tvisten avgörs i tingsrätt eller Arbetsdomstolen, överskrids i 

princip alltid uppsägningstiden. Ur ett kostnadsperspektiv finns således ingen vidare motivation 

för arbetsgivaren att välja uppsägning framför avsked.  

 

För att konkretisera hur arbetsgivarens kostnader skiljer sig åt, beroende på om avsked eller 

uppsägning vidtas, kommer sex fiktiva kostnadsutfall att presenteras.169  

 

I nedanstående tabell framgår hur kostnaderna varierar beroende på vidtagen åtgärd.170 

 

                                                
169 För fullständig beräkning, se bilaga 1.  
170 Rad 1 och rad 3 i tabellen har markerats då dessa mest påtagligt belyser att avsked är mer ekonomiskt fördelaktigt i 
jämförelse med uppsägning, oberoende om laga skäl för avsked föreligger. 
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171  

Totalkostnaderna i ovanstående exempel är endast schablonvärden, och det bör poängteras att 

många utomstående faktorer kan ha stor inverkan på utfallet. Syftet med denna förenklade 

jämförelse är att tydliggöra fördelen med att vidta avsked även om det bara förelegat grund för 

uppsägning. Även i de fall då en uppsägning är ekonomiskt fördelaktig, är skillnaderna så 

marginella att en chansning oavsett kan vågas göras utan att någon större förlust riskeras.  Den 

avsevärt stora skillnaden mellan kostnaden för avsked, då det har förelegat saklig grund för 

uppsägning, och kostnaden för en giltig uppsägning talar för att det är klart fördelaktigt att vidta 

avsked med hänsyn till risken för att ogiltighetstalan väcks. Slutsatsen är således att avsked 

överlag utgör det mest fördelaktiga alternativet för arbetsgivaren. 

 

                                                
171 Det råder oklarhet kring huruvida allmänt skadestånd i sammanhanget är skattepliktigt. Enligt Skatteverket är skadestånd för 
kränkning i normalfallet undantaget från beskattning, men kan bli föremål för beskattning om det har nära samband med 
anställningen. Detta anses dock inte påverka utfallet i den utsträckning att avsked inte längre skulle vara det ekonomiskt mest 
fördelaktiga alternativet för arbetsgivaren, varför frågan inte kommer att utredas närmre. 
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Mot denna bakgrund borde rimligen alla arbetsgivare använda sig av avsked framför uppsägning, 

vilket inte är fallet. En anledning till den begränsade utbredningen av det tilltagande användandet 

av avsked kan tänkas vara att det finns en generell inställning hos arbetsgivarorganisationerna att 

förhålla sig lojalt till lagstiftningen och partsmodellen.172 Med andra ord finns en vilja att “göra 

rätt för sig” och att rekommendera arbetsgivaren att agera enligt lagstiftning och god sed. Det är 

av väsentlig betydelse om arbetsmarknadsparterna är på god fot med varandra, eftersom systemet 

bygger på att dessa kan samarbeta och nå överenskommelse utan statlig inblandning. På så sätt 

missgynnar ett överutnyttjande av 18, och därigenom 35 §§ LAS relationen mellan parterna, och 

i förlängningen, arbetsgivarorganisationerna själva. En infekterad relation skulle kunna visa sig i 

en ovilja som kan vara försvårande vid förhandlingar om omorganiseringar, nya arbetstider, 

kompetensutveckling och så vidare.  

 

Värnandet om denna relation är dock ingenting som en fristående advokat vinner på i samma 

utsträckning, och således kan en rekommendation om val av åtgärd se annorlunda ut från deras 

håll.173 Lojaliteten till systemet och den fackliga motparten är inte på samma sätt ett krav för en 

fristående advokat, varför den moraliska aspekten bleknar i sammanhanget. Istället ses i större 

utsträckning till de ekonomiska intressena, varpå avsked ofta är den bästa rekommendationen, 

även i fall där uppsägning egentligen vore det riktiga. Användandet av advokaters 

rekommendationer verkar ha ökat i takt med globaliseringens utbredning, då det av uttalandena i 

tidigare nämnda artiklar framgår att utlandsägda företag i stor utsträckning nyttjar sådan 

rådgivning. Ett annat argument skulle kunna vara att organisationerna förutspår att ett 

överutnyttjande av avsked, i syfte att kringgå arbetstagarens rätt att kvarstå i anställning i 34 §, 

kommer att leda till ändring av lagstiftningen. Detta ligger sannolikt inte i 

arbetsgivarorganisationernas intresse, varför de kan antas vilja ligga något lågt med 

förespråkandet av sådant handlande. 

 

Det brukar sägas att det numer är arbetstagarens arbetsmarknad. I och med detta har det blivit 

viktigare för arbetsgivare att marknadsföra sig på ett smart sätt för att locka kompetens till 

företaget. I takt med detta har begrepp som “employer branding” fått ett uppsving, vilket kan 

vara en anledning till att majoriteten arbetsgivare är noga med att hålla sig till lagstiftningen för 
                                                
172 Se avsnitt 5.3. 
173 Se avsnitt 1. 
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att på så sätt bibehålla ett gott anseende. En anställd lockas troligen inte av ett företag som ofta 

förekommer i media i samband med uppsägnings- och avskedstvister, på samma sätt som en 

arbetsgivare knappast har en positiv inställning till en arbetstagare med en uppsägning av 

personliga skäl eller, än värre, ett avsked i bagaget. Detta skulle kunna bidra till arbetsgivarens, 

såväl som arbetstagarens, intresse av att hålla låg profil vid avskeds- och uppsägningssituationer. 

Detta skulle i förlängningen kunna medföra att förlikning i ett tidigt skede sker i större 

utsträckning, vilket vore positivt. Även i fall då arbetsgivaren prompt vill bli av med 

arbetstagaren men då det är osäkert huruvida det finns saklig grund för uppsägning, blir det 

sannolikt billigare och mer tidseffektivt att förlikas innan tvisten förs till domstol. Skulle 

arbetsgivaren förlora en ogiltighetstvist måste denne ersätta arbetstagaren med ett högt normerat 

skadestånd enligt 39 § för att försäkras om att denne inte får stanna på arbetsplatsen. Detta blir 

dyrt, som redovisats i ovanstående tabell. Arbetsgivaren får dessutom stå ut med den anställde 

under tvisten, vilken kan undvikas genom förlikning. Många arbetsgivare kan mot denna 

bakgrund tänkas sträva mot förlikning istället för att riskera domstolsprocess, vilket kan utgöra 

en del av förklaringen till varför överutnyttjandet av avsked är begränsat.  

 

Orsakerna till att antalet avskedsfall ändå har ökat kan tänkas bero på flera saker. Ett större fokus 

på kostnadsminimering och globaliseringens utbredning ses som två stora faktorer. Det tycks 

finnas en generell trend i samhället som pekar på ett ökat ekonomiskt förhållningssätt där det 

mest förmånliga valet, sett till kostnader, värderas högre än en trygg och värnande kultur på 

arbetsplatsen. Som Unionens chefsjurist Martin Wästfelt uttryckte har kanske den mänskliga 

hänsynen försvagats sedan 70-talet.174 Även stödåtgärder från regeringar för att lättare kunna 

starta eget företag, tros ha haft en bidragande effekt till att fler oseriösa parter syns på 

marknaden. Dessa vänder sig i större utsträckning till fristående advokaters för rådgivning, vilket 

i sin tur tycks leda till fler avskedsfall. Fler oorganiserade arbetsgivare som inte binds av något 

kollektivavtal verkar alltså öka risken för att lagstiftningen inte efterföljs.  
 
6.1 Konsekvenser av lagrummets utformning 
Anställningsskyddet i Sverige är starkt i jämförelse med många andra länder runtom i Europa. 

Detta är på många sätt positivt, men kan också leda till ganska allvarliga nackdelar. Ju starkare 
                                                
174 Jonsson, L & Andersson L. Därför ökar antalet avskedanden. Kollega 2014-05-11. http://www.kollega.se/darfor-okar-antalet-
avskedanden (hämtad 2016-12-07). 
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anställningsskyddet är och ju strängare och dyrare straff som riskeras av arbetsgivarna, desto mer 

restriktivt borde dessa rimligen tendera att rekrytera. Detta kan tänkas leda till att 

bemanningsföretagen får större fäste på arbetsmarknaden. De som drabbas värst av en sådan 

utveckling är grupper med relativt svag förankring på arbetsmarknaden såsom lågutbildade och 

invandrare.175 I längden skulle detta kunna få konsekvensen att diskriminering av sådana grupper 

ökar. Därför skulle det eventuellt vara mer gynnsamt för dessa grupper med ett något svagare 

anställningsskydd, så att arbetsgivarna vågar anställa mer frimodigt. Användning av inhyrd 

personal kan, enligt uttalanden i Lag & Avtal, tänkas leda till att lojaliteten från den ordinarie 

personalen blir viktigare för arbetsgivaren. Utöver lojalitet anses även policy bli allt mer viktigt 

för företagen. Dessa komponenter kan tänkas medföra att arbetsgivare använder avsked i större 

utsträckning i syfte att markera att ett visst beteende inte accepteras och vidare göra sig av med 

personal som inte upplevs vara tillförlitlig.176 

 

Reglerna i 34 och 35 §§ kan, som tidigare anförts, även leda till att tidig förlikning sker i större 

utsträckning. Arbetsgivaren och arbetstagaren skulle på så sätt slippa en ogiltighetstvist samtidigt 

som belastningen på domstolsväsendet minskar. Handläggningstiderna är redan långa, vilket 

framförallt drabbar arbetsgivaren ur ett ekonomiskt perspektiv, även om arbetstagaren 

naturligtvis också drabbas genom den påfrestning som en utdragen rättegångprocess kan 

innebära. Fler felaktiga avsked skulle således kunna resultera i ännu längre handläggningstider 

för samtliga fall av ogiltighetstalan som förs till domstol. Denna utveckling skulle missgynna alla 

inblandade, såväl rättegångsparter som skattebetalare.  

 

Oorganiserade arbetsgivare, som i större utsträckning tycks överutnyttja avsked bidrar till att 

kontinuiteten försvagas och att arbetsmarknaden på så sätt blir mer rörig. Organisationsgraden 

minskar i Sverige177, och kan långsiktigt minska ytterligare om det blir alltför ekonomiskt 

gynnsamt att frångå lagstiftningens syfte. Skulle majoriteten utlandsägda företag och 

oorganiserade arbetsgivare regelbundet dra nytta av den möjlighet som 35 § utgör, kan det i 

                                                
175 Calleman, C. (2003) Rapport 2003:4: Invandrarna, skyddet för anställningen och diskrimineringslagstiftningen s. 34-36. 
176 Örnerborg, E. Tema - Avsked. Lag & Avtal, nr 3, 2005, s. 16. 
177 Svenskt Näringsliv. Färre fackliga medlemmar minskar legitimiteten. 2016. 
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konfliktregler/farre-fackliga-medlemmar-minskar-legitimiteten_618404.html (hämtad 
2017-01-11). 
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förlängningen betyda att ett överutnyttjande av avsked normaliseras och får spridning. I sådant 

fall skulle även andra företag på marknaden ta efter, och den moraliska aspekten på 

arbetsmarknaden riskerar försvagas ytterligare. Det har tidigare anförts att det framförallt är 

advokater som rekommenderar arbetsgivare att vidta avsked istället för uppsägning, men det bör 

tilläggas att det förefaller rimligt att anta att även arbetsgivarorganisationer är ansvariga för en 

del av de rekommendationer som förespråkar detta.  

 

En ytterligare effekt av lagrummets utformning kan tänkas vara att antalet fall av fingerad 

arbetsbrist ökar. Eftersom domstolen i regel inte prövar om det föreligger arbetsbrist om 

arbetsgivaren angivit det som skäl för en uppsägning, är det rimligt att anta att det finns ett stort 

mörkertal kring detta problem. De svåra beviskrav som ställs på arbetstagare som hävdar 

fingerad arbetsbrist kan tänkas medföra att färre väljer att ifrågasätta uppsägningen och därmed 

avstår från att väcka talan.  
 
6.2 Förslag till ändring av bestämmelsen 
Det framgår av uttalandena i den statliga utredningen från 2012 att utvecklingen till följd av 

rätten att kvarstå i anställning i 34 § sedan länge är känd av lagstiftarna. Varför inga förändringar 

kommit till stånd ännu är oklart. En anledning kan tänkas vara att ingen regering har vågat vidta 

någon förändringsåtgärd eftersom det råder skilda meningar arbetsmarknadsparterna emellan om 

hur väl den föreliggande regleringen fungerar. Generellt verkar arbetstagarsidan vara den part 

som är mest tillfreds med den rådande regleringen. 

 

Det mest uppenbara förslaget för att ytterligare begränsa onödig användning av avsked, är att ta 

bort rätten till kvarstående i tjänst i 34 § och därmed släta ut olikheterna mellan lagrummen. På 

så sätt skulle det inte bli lika fördelaktigt att avskeda i uppsägningsfall. Detta skulle emellertid 

innebära att anställningsskyddet försvagades något. Som tidigare anförts kan vissa grupper 

tänkas dra fördel av ett svagare anställningsskydd. Ju tryggare anställningar blir, desto mer 

restriktivt tenderar arbetsgivare att rekrytera tillsvidareanställningar. Till följd borde rimligen 

antalet bemanningsanställningar öka. Lägre kostnader för arbetsgivaren vid ogiltighetstvist hade 

således kunnat stabilisera arbetsmarknaden och göra den mer inkluderande även för grupper som 

i dagsläget inte utgör kärnarbetskraften i Sverige. Detta förslag gavs även i den statliga 
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utredningen från 2012178 och mötte, förvånande nog, då stark kritik från arbetstagarsidan som 

inte höll med om att lägre kostnader skulle förbättra anställningsviljan hos arbetsgivarna.  

 

Skulle rätten till anställningens fortgående under ogiltighetstvisten kvarstå är ett annat förslag att 

arbeta för en kortare handläggningstid. Även denna förändring föreslogs i den statliga 

utredningen från 2012. Genom att handläggningstiden förkortas minskar även kostnaderna för 

lön under tvist, vilket skulle kunna förbättra anställningsviljan hos arbetsgivare. Detta då det 

rimligen lär vara rädslan för högre kostnader i samband med anställning av vissa 

arbetstagargrupper som leder till att dessa i mindre utsträckning erhåller tillsvidareanställningar.  

 

De förslag som hittills lagts fram syftar till att förändra bestämmelsen i 34 §. En annan 

infallsvinkel är att göra reglerna i 35 § mindre gynnsamma och på så sätt försvaga incitamenten 

för arbetsgivare att ta till avsked i onödan. Ett sätt att göra bestämmelsen mindre förmånlig vore 

att justera reglerna om rättegångskostnader så att arbetsgivaren får stå för en större del av 

kostnaderna. Särskilt åsyftas de fall då arbetsgivaren visserligen bedöms ha gjort fel i att avskeda 

den anställde, men saklig grund för uppsägning ändå har förelegat. I dagsläget delas 

rättegångskostnaderna mellan parterna vid sådan dom, vilket kan anses uppmuntra till chansning 

vid val mellan uppsägning och avsked. Hänsyn bör dock tas till att beloppen inte bör bli för 

höga, eftersom alltför höga kostnader skulle kunna avskräcka arbetsgivaren från att vilja anställa. 

Det får inte upplevas som omöjligt att göra sig av med en anställd som inte fungerar.  
 
6.3 Avslutande ord 
Sammanfattningsvis utgör avsked det mer ekonomiskt fördelaktiga alternativet för arbetsgivare 

jämfört med uppsägning när det kommer till ogiltighetstalan. Detta beror framförallt på rätten till 

kvarstående i tjänst vid uppsägning som framkommer i 34 § LAS. Uttalanden från sakkunniga 

inom arbetsrätt som presenterats vittnar om att användandet av avsked istället för uppsägning är 

allt mer vanligt förekommande och utgör ett reellt problem på arbetsmarknaden. Den förlorande 

parten vid överutnyttjande av avsked är arbetstagaren, som drabbas dels ekonomiskt men också 

socialt. Den ökande problematik som följer av att avsked utnyttjas i onödan kan endast tänkas 

avhjälpas genom en justering av bestämmelserna i 34 och 35 §§, så att dess olikheter jämnas ut. 

                                                
178 Se avsnitt 2.0. 
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Lagstiftningen behöver vara utformad på ett sätt som försäkrar att systemet inte missbrukas eller 

leder till att arbetsgivarens anställningsvilja inskränks. En något svagare reglering tros vara 

nyckeln till detta.  
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Abstract 
This bachelor thesis investigates the legal situation regarding the annulment of terminations. The 

purpose of the essay is to compare the provisions concerning annulment of terminations against 

those that regulate the annulment of dismissals. This will be done in order to provide the basis 

for the claim, that dismissal is the more favourable choice in cases where the action taken in 

reality only is enough for terminating the employee. The most sufficient law principles of the 

essay are the 34th and 35th paragraphs of LAS.  

 

Through a proper analytical approach, the investigation aims to answer questions, such as the 

consequences of an overutilization of dismissals. This will be done by weighing the 

jurisprudence of the Labour Court, the preparatory work and the doctrine against the provisions 

of the act.  

 

The conclusions that can be drawn from the judicial inquiry is that it in most cases is 

advantageous, from an economic perspective, to dismiss an employee even in situations where 

it’s clear that the circumstances are only sufficient for termination. This is mainly due to the fact 

that a terminated employee, unlike a dismissed employee, have the right to remain in 

employment during a legal dispute regarding annulment of a termination. The opinion differs 

between the social partners on the labour market considering how well the current legislation is 

working, and which changes would improve it. In the final discussion of the essay, some own 

suggestions will be given regarding possible changes that could lead to a decreased number of 

unnecessary dismissals. 
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