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Sammanfattning 
Uppsatsen handlar om ogiltigförklaring och skadestånd inom ramen för ämnet tvister om 

uppsägnings- och avskeds giltighet. Uppsatsen använder en kombination av rättsdogmatisk och 

rättsanalytisk metod. Syftet med uppsatsen är att klargöra, problematisera och jämföra gällande 

rätt med LAS-utredningens- och överenskommelsens förslag inom ramen för uppsatsens ämne. 

Syftet är vidare att analysera potentiella konsekvenser av genomförande av LAS-utredningen 

respektive överenskommelsen. 

 

Uppsatsen gör inledningsvis en rättsutredning av gällande rätt för att vidare redogöra och 

analysera LAS-utredningen och överenskommelsen i den del dessa handlar om uppsatsens 

ämne. Uppsatsen använder ett teoretiskt analysverktyg som konkretiserar ett sätt att se på 

dagens arbetsrätt som en position inom fyra olika fält av fyra olika dimensioner av arbetsrätt. 

Uppsatsen analyserar hur LAS-utredningens och överenskommelsens förslag potentiellt kan 

tänkas förskjuta uppfattningen av den svenska arbetsrätten inom de fyra dimensionerna. 

 

Slutsatser som kan dras från uppsatsens utredning är att både LAS-utredningen och 

överenskommelsen, i jämförelse med gällande rätt, på olika sätt ger ett minskat individuellt 

skydd inom ogiltigförklaring vilket till viss del kompenseras av höjda skadeståndsnivåer. Båda 

förslagen medför en viss försvagning av den individuella dimensionen inom arbetsrätten och 

en viss förskjutning mellan de fyra fälten kan därmed sannolikt bli en konsekvens av införandet 

av någon av dessa. 

 

 

 

Nyckelord: anställningsskydd, ogiltigförklaring av uppsägning och avsked, förändringar i LAS.  
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Förkortningar  
AD – Arbetsdomstolen 

Januariavtalet – Sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, 

Liberalerna och Miljöpartiet de gröna 
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1. Inledning 
1.1 Ämne och bakgrund 
Sveriges riksdagsval 2018 resulterade i att inget av regeringsunderlagen hade majoritet till att 

bilda regering vilket ledde till en långdragen regeringskris.1 Genom det så kallade Januariavtalet 

accepterade Centerpartiet och Liberalerna Stefan Löfven som statsminister i en regering 

bestående utav Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna.2 I Januariavtalet ingår 

överenskommelser mellan parterna i 73 punkter som berör allt från vapenexport till 

betygsättning i grundskola.3 

 

I Januariavtalets 20:e punkt kan utläsas att arbetsrätten ska anpassas efter dagens arbetsmarknad 

och moderniseras samtidigt som balansen mellan arbetsmarknadens parter bibehålls. Detta gör 

det intressant att undersöka hur eventuella förändringar kan tänkas påverka balansen i det 

arbetsrättsliga systemet. Det ska enligt denna punkt tillsättas en utredning med uppdrag att 

arbeta fram ett lagändringsförslag av LAS som innehåller utökade undantag från turordningen, 

lägre kostnader, särskilt för mindre företag, vid uppsägningar, reglering av arbetsgivarens 

ansvar för kompetensutveckling och slutligen bättre balans i anställningsskydden för anställda 

med olika anställningsvillkor. Vidare i punkt 20 står det att om parterna når en 

överenskommelse så ska regeringen lägga förslag i linje med den överenskommelsen istället 

för utredningens förslag.4 

 

Utredningen SOU 2020:30 En moderniserad arbetsrätt, vidare hänvisad till som LAS-

utredningen, presenterades i juni 2020.5 Arbetsmarknadens parter, LO, PTK och SN, hade svårt 

att komma överens i en uppgörelse om arbetsrätten.6 I oktober 2020 presenterade PTK och SN 

överenskommelsen Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd, vidare 

hänvisad till som överenskommelsen.7 Kort därefter meddelade arbetsmarknadsminister Eva 

Nordmark i en pressträff att regeringen valt att arbeta vidare med lagförslag i linje med 

parternas överenskommelse istället för att arbeta vidare med LAS-utredningen. Detta trots att 

parterna inte nådde fram till en bred överenskommelse mellan alla 3 parter. Regeringen kommer 

nu att arbeta för ett lagförslag utifrån denna överenskommelse men dock med ambitionen att få 

 
1 Lewin (2020) s. 9. 
2 Januariavtalet s. 1. 
3 Januariavtalet s. 2-16. 
4 Januariavtalet s. 4-5. 
5 SOU 2020:30 s. 3-4. 
6 Öbrink, Tuff slutspurt i förhandlingarna om arbetsrätten. 
7 PTK, ’Överenskommelsen om tryggheten på arbetsmarknaden’; Överenskommelsen s. 1. 
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ett så brett stöd som möjligt varför dialog kommer föras med samtlig av arbetsmarknadens 

parter.8 Värt att notera är att två LO-förbund, IF Metall och kommunal, i efterhand har anslutit 

sig till överenskommelsen.9 

 

Denna uppsats tar avstamp i ett av de områden som nämns i Januariavtalets 20:e punkt om att 

modernisera arbetsrätten vilket hanteras både i LAS-utredningen och i överenskommelsen, 

nämligen minskade kostnader för arbetsgivare vid uppsägning. LAS-utredningen tillmötesgår 

detta med lagändringsförslag inom ämnet tvister om uppsägnings- och avskeds giltighet vilket 

också är ämnet för denna uppsats. Förslagen handlar i stort om ändrade regler kring 

ogiltigförklaring och skadestånd. Denna aspekt av LAS-utredningen har fått stort medialt 

utrymme, debatterats i politiska debatter och varit föremål för en hel del kritik. 

 

LAS infördes 1974 och sedan dess har den svenska arbetsmarknaden genomgått stora 

förändringar.10 LAS har genom åren genomgått några mindre förändringar men inte inom ämnet 

för denna uppsats. LAS-utredningen är väldigt intressant att undersöka då den innehåller många 

intressanta aspekter som utretts grundligt och den är minst sagt politiskt aktuell. Även 

överenskommelsen är intressant och aktuell att undersöka, dock är denna inte lika omfattande 

som LAS-utredningen. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Uppsatsen kommer inrikta sig på tvister om uppsägnings- och avskeds giltighet, närmare 

bestämt ogiltighetstalan och skadestånd. Syftet med uppsatsen är inledningsvis att klargöra och 

analysera gällande regelverk inom ämnet tvister om uppsägnings- och avskeds giltighet och 

vidare att redogöra för vilka konsekvenser lagens utformning får. Syftet är även att tydliggöra 

och utkristallisera innebörden av de delar i LAS-utredningen respektive överenskommelsen 

som berör uppsatsens ämne och även här belysa synpunkter och kritik som framförts. Vidare är 

syftet att problematisera dels gällande rätt men även de två förslagen för att avslutningsvis göra 

en jämförelse dessa emellan för att tydliggöra likheter och skillnader. Utifrån detta ämnar 

uppsatsen utreda och analysera potentiella konsekvenser för arbetsrätten av att regelverket 

skulle förändras genom att LAS-utredningen respektive överenskommelsen potentiellt 

genomförs.  

 
8 ’Eva Nordmark håller pressträff’. 
9 Sennerö, ’Kommunal och IF Metall ansluter sig till las-överenskommelsen’. 
10 SOU 2020:30 s. 21-22. 
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För att besvara uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats:  

- Vad innebär LAS-utredningens respektive överenskommelsens förslag, inom ämnet tvister 

om uppsägnings- och avskeds giltighet, i förhållande till varandra och till gällande rätt? 

- På vilket sätt skulle ett genomförande av LAS-utredningen respektive överenskommelsen, 

vad gäller ämnet tvister om uppsägnings- och avskeds giltighet, potentiellt komma att påverka 

arbetsrätten? 

 

1.3 Avgränsningar 
Med hänvisning till uppsatsens omfattning är det inte möjligt att ta med alla önskvärda aspekter 

och tangerande ämnen. Arbetsgivarens formella skyldigheter i samband med uppsägning och 

avsked såsom omplacering och förhandling kommer inte innefattas i uppsatsen. Inte heller 

preskriptionstid, förlikning eller rättegångskostnader. Vad gäller skadestånd så hade en djupare 

rättsutredning varit att föredra. Ränta, skattefrågor och avdragsfrågor behandlas inte i 

uppsatsen. LAS-utredningen innehåller en del specialreglering inom uppsatsens ämne, bland 

annat om facklig förtroendeman, även detta är något som inte behandlas i uppsatsen.   

 

1.4 Metod och material 
Metoden för uppsatsen är grundläggande den traditionella rättsdogmatiska metoden vilken 

ämnar fastställa gällande rätt genom utredning av traditionella rättskällor.11 Utöver att konkret 

fastställa gällande rätt så används även den rättsdogmatiska metoden för att systematisera 

gällande rätt genom att identifiera likheter, samband och principer genom beskrivning och 

tolkning av rätten.12 Vidare kompletteras uppsatsens metod av en rättsanalytisk metod för att 

analysera rätten med mindre auktoritativa källor för att möta uppsatsens syfte som, utöver 

fastställande av rätten, även kräver analys av rätten.13  

 

För att fastställa gällande rätt analyseras lagtext som den primära rättskällan och för att 

säkerställa en så korrekt tolkning av denna som möjligt tas stor hänsyn till sekundära rättskällor, 

förarbeten och doktrin.14 Förarbeten tydliggör lagstiftarens ändamål och övervägande.15 

Doktrin tydliggör och förenklar tolkningen av rättens innehåll.16 Urvalet av doktrin har baserats 

 
11 Papadopoulou & Skarp (2017) s.133-134.  
12 Sandgren (2015) s. 43-44. 
13 Sandgren (2015) s. 45-46. 
14 Melander & Samuelsson (2003) s. 155. 
15 Melander & Samuelsson (2003) s. 148-149 
16 Melander & Samuelsson (2003) s. 48. 
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på källor som ger ett trovärdigt intryck. Bland annat har lagkommentarer, läroböcker och 

författare som tidigare nämnts av föreläsare använts. För att komplettera utredningen av 

gällande rätt används även rättspraxis från Arbetsdomstolen för att precisera hur gällande rätt 

används vid olika fall.17 Urvalet av praxis har i första hand baserats på den praxis som doktrinen 

anser relevant men även hämtats från självständiga sökningar i juridiska databaser.  

 

Utredning och analys av LAS-utredningen och överenskommelsen görs främst med 

utgångspunkt i dessa två dokument eftersom det än inte finns någon doktrin som beskriver 

dessa. Som komplettering för tolkning och problematisering av LAS-utredningen lyfts en del 

remissyttranden som lämnar intressanta kommentarer. Valet av remissyttranden har främst 

gjorts utifrån den dignitet som myndigheten eller organisationen som står bakom 

remissyttrandet innehar. Stora universitet, domstolsinstanser och stora arbetsorganisationer har 

valts ut. Det är viktigt att ha en förståelse för att flera remissyttranden är partiska utifrån sin 

organisations ståndpunkt. Remissyttranden som inte alls kommenterar uppsatsens ämne har 

valts bort. Överenskommelsen är ett kollektivavtal vilka i regel tolkas utifrån partsavsikten.18 

Information som tydliggör partsavsikten finns dessvärre inte tillgängligt i nuläge. Det innebär 

således att om överenskommelsen skulle träda i kraft kan det visa sig att den tolkning som 

förekommer i denna uppsats är felaktig vilket är en osäkerhet som behöver beaktas. Därför 

kommer främst innehållet återges utan vidare större tolkning av detta. Överenskommelsen är 

hämtad från PTK:s hemsida. Dessvärre är en del av texten inte tillgänglig för allmänheten men 

författarens uppfattning är att innehållet som handlar om uppsatsens ämne är tillgängligt. 

Eftersom LAS-utredningen är mer omfattande och dessutom kompletteras av remissyttranden 

kommer denna få större utrymme än överenskommelsen i denna uppsats. 

 

För att ge en annan dimension till uppsatsens analys och för att kunna diskutera förändringar 

av arbetsrätten och hur detta kan förstås på ett teoretiskt rättsligt plan används en teoretisk 

analysmodell. Det är Bruuns analysmodell vilken redogör för hur man kan se på dagens 

arbetsrätt som en kombination av fyra olika dimensioner. Den teoretiska analysmodellen är 

skriven på engelska och det kan därför vara problematiskt att översätta vissa termer och uttryck 

då detta kan leda till att innebörden av dessa förändras något. Översättningen påverkar inte den 

grundläggande innebörden av analysmodellen men uppsatsen gör inte anspråk på att Bruun 

 
17 Melander & Samuelsson (2003) s. 39. 
18 Glavå & Hansson (2015) s. 173. 
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hade valt exakt samma ord i en översättning. Analys sker löpande genom uppsatsen vilken 

avslutas med ett kortare avsnitt med avslutande analys och slutsatser. 

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 
Bruun presenterar ett sätt att förstå dagens arbetsrättsliga ramverk som en position inom en 

kombination av fyra olika dimensioner vilka tillsammans bildar en helhet, vidare hänvisat till 

som Bruuns analysmodell. Det är generellt accepterat att klassisk arbetsrätt är tvådimensionell 

och kan delas in i dels individuell arbetsrätt, vilket omfattar förhållandet mellan arbetstagare 

och arbetsgivare och dels den kollektiva arbetsrätten som till stor del handlar om kollektivavtal 

och arbetsorganisationer.19 Klassisk arbetsrätt har många begränsningar, främst täcker den inte 

den stora del av världens befolkning som tillhör den informella sektorn. Vidare fokuserar inte 

den klassiska arbetsrätten på arbetsmarknaden som en helhet utan endast på de som är inom 

anställningsförhållandet.20 

 

Arbetsrätt kan idag inte längre beskrivas som endast tvådimensionell utan borde beskrivas som 

ett fyrdimensionellt rättsområde.21 Förutom de två klassiska dimensionerna finns det ytterligare 

två viktiga dimensioner där den tredje handlar om grundläggande rättigheter och den fjärde om 

tillgänglighet till arbetsmarknaden.22 Grundläggande rättigheter, som den tredje dimensionen, 

har vuxit fram främst genom ILO och FN och har bidragit till en internationell konsensus om 

arbetsrelaterade grundläggande mänskliga rättigheter vilka brukar regleras som förbud mot 

diskriminering inom arbetslivet och arbetsmarknaden.23 Även om anställningsförhållandet i 

grunden är mellan arbetstagare och arbetsgivare så är det staten som ser till att 

diskrimineringsrättigheter respekteras och att det finns sanktioner och skyldigheter kopplat till 

detta.24 Tillgänglighet till arbetsmarknaden, den fjärde dimensionen, handlar om social säkerhet 

som socialförsäkringar, arbetslöshetsersättning och hjälp för arbetslösa att hitta arbeten. Denna 

dimension handlar också om att arbetstagaren ska hålla sig anställningsbar och utveckla sina 

kunskaper och färdigheter.25 För att förstå aktuella debatter om dagens arbetsrätt måste alla fyra 

dimensioner inkluderas i diskussionen.26 Dessa fyra dimensioner finns representerade i de allra 

 
19 Bruun (2017) s.17 f. 
20 Bruun (2017) s. 19. 
21 Bruun (2017) s. 19 f. 
22 Bruun (2017) s. 20. 
23 Bruun (2017) s. 20 f. 
24 Bruun (2017) s. 21. 
25 Bruun (2017) s. 26 f. 
26 Bruun (2017) s. 29. 
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flesta jurisdiktioner och de olika dimensionerna har olika tyngd i olika länder. Detta påverkas 

bland annat av hur starka fackföreningar landet har. Om fackföreningsrörelsen och 

kollektivavtal inte har någon större betydelse så kan det resultera i mer tyngd i dimensionerna 

individuell arbetsrätt och grundläggande rättigheter och vice versa. Även statens inblandning 

påverkar ett lands balans inom de fyra dimensionerna, främst inom de två nyare 

dimensionerna.27 Bild 1 beskriver Bruuns förståelse av dagens arbetsrätt genom de fyra 

dimensionerna. Generellt har en förflyttning skett från vänster (den klassiska arbetsrätten) till 

höger från en mix av individuell- och kollektiv arbetsrätt mot en situation där även 

grundläggande rättigheter och tillgängligheten på arbetsmarknaden är involverat.28 Bild 2 

beskriver Bruuns tolkning av svensk arbetsrätt inom de fyra dimensionerna. Arbetsmarknadens 

parter har en stor påverkan på den svenska arbetsrätten och kollektiv arbetsrätt är den tyngsta 

dimensionen men samtidigt finns det ett starkt individuellt skydd genom anställningsskyddet 

och andra individuella rättigheter.29 Det svenska systemet innehåller också delar av 

dimensionerna grundläggande rättigheter och tillgänglighet på arbetsmarknaden.30 

 

        
Uppsatsens ämne handlar om det individuella skyddet för anställningen och traditionellt sätt 

kan det placeras in i fältet om individuell arbetsrätt. Det finns skäl att undersöka om de 

föreslagna förändringarna i LAS-utredningen och överenskommelsen, inom ramen för 

uppsatsens ämne, på något sätt påverkar detta. 

 
 

27 Bruun (2017) s. 29. 
28 Bruun (2017) s. 29 f. 
29 Bruun (2017) s. 30. 
30 Bruun (2017) s. 31. 
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2. Gällande rätt – tvister om uppsägnings- och avskeds 
giltighet 
I detta avsnitt görs en rättsutredning av gällande rätt. Ogiltigförklaring för uppsägning och 

avsked kommer hanteras separat. Avslutningsvis kommer en gemensam genomgång av 

rättsläget för skadestånd vid ogiltig uppsägning och avsked. Inledningsvis i avsnittet tar en kort 

rättsutredning av saklig grund till uppsägning och laga skäl till avsked plats. Detta är inget som 

ämnas förändras varken genom LAS-utredningen eller överenskommelsen men för att 

genomföra en rättsutredning av gällande rätt inom ämnet tvister om uppsägnings- och avskeds 

giltighet så krävs kännedom om bakgrunden. 

 
2.1 Kort introduktion till saklig grund för uppsägning och laga 
grund för avsked 
Uppsägning från arbetsgivarens sida regleras i 7 § LAS där det konstateras att denna ska vara 

sakligt grundad. Saklig grund måste vara uppfyllt både när det gäller uppsägningar som är 

verksamhetsrelaterade, så kallade arbetsbristuppsägningar, och uppsägningar som beror på 

förhållanden som hänför sig till den enskilda arbetstagaren personligen, uppsägningar som 

beror på personliga skäl. Misskötsamhet, bristande lämplighet, olämpligt uppträdande och 

oförmögenhet till samarbete är några exempel, som listas i propositionen till LAS, för när saklig 

grund till uppsägning av personliga skäl kan tänkas föreligga.31 Anledningen till att lagstiftaren 

inte har preciserat begreppet saklig grund i lagtext beror på att karaktären av 

anställningsförhållanden på den svenska arbetsmarknaden skiftar kraftigt beroende på bransch, 

arbetsplats och befattning. Saklig grund är inget statiskt begrepp och det som utgör saklig grund 

för uppsägning i ett fall behöver inte nödvändigtvis göra det i ett annat. Hänsyn behöver därför 

tas till de särskilda omständigheterna i det individuella fallet.32 När det gäller prövning av saklig 

grund bör inte hänsyn främst tas till de begångna företeelserna i sig utan tyngden i bedömningen 

bör läggas i framtida konsekvenser av dessa företeelser.33 Domstolspraxis ger hänvisning till 

andra faktorer som påverkar bedömningen av saklig grund för uppsägning som arbetstagarens 

anställningstid, arbetstagarens befattning och företagets storlek.34 Det är arbetsgivaren som, i 

en tvist, har bevisbördan för att saklig grund för uppsägning föreligger.35 

 
31 Prop. 1973:129, s. 124. 
32 Prop. 1973:129, s. 120. 
33 Glavå & Hansson (2015) s. 417. 
34 Glavå & Hansson (2015) s. 418. 
35 Glavå & Hansson (2015) s. 419. 
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Avsked får enligt 18 § LAS ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot 

arbetsgivaren. För att arbetsgivaren ska ha rätt att avskeda en arbetstagare så krävs det att 

arbetstagaren genom, avsiktlig eller grov, vårdslöshet har gjort något som arbetsgivaren inte 

rimligen ska behöva tåla.36 I propositionen till LAS konkretiseras laga grund till avsked som 

allvarligare kontraktsbrott vilket kan ske genom bland annat stöld på arbetsplatsen, förskingring 

eller onykterhet i tjänsten.37 I första hand handlar det om förfarande som har direkt samband 

med anställningen men även förfaranden, exempelvis brott, som genomförs utanför arbetet men 

som allvarligt skadar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.38 Avsked kan endast 

göras med hänvisning till personliga skäl och aldrig på grund av arbetsbrist.39 Sjukdom eller 

nedsatt arbetsförmåga kan aldrig ge rätt till avsked eftersom det då inte handlar om något 

kontraktsbrott.40 Precis som vid en tvist om uppsägnings giltighet så är det arbetsgivaren som 

bär bevisbördan för att kraven för avsked är lagligt uppfyllda.41 

 

Anställningsskyddet är individuellt rättsligt reglerade anställningsrättigheter som i Bruuns 

analysmodell bör placeras i den första dimensionen, individuell arbetsrätt42. 

Anställningsskyddet påverkas i grunden inte av kollektiv arbetsreglering och handlar inte om 

grundläggande rättigheter så som diskrimineringsrätt. 

 

2.2 Ogiltigförklaring av uppsägning 
När en arbetstagare som har blivit uppsagd anser att saklig grund inte föreligger har hen i 

grunden två alternativa möjligheter. Arbetstagaren kan yrka på att uppsägningen 

ogiltigförklaras i domstol enligt 34 § LAS, vilket även utsätter arbetsgivaren för risken att få 

betala ett allmänt skadestånd till arbetstagaren. Ett andra alternativ för arbetstagaren är att inte 

yrka på ogiltigförklaring av uppsägningen utan istället begära ekonomiskt skadestånd, för att 

ersätta ekonomiska förluster, enligt 38 § LAS vilket även detta utsätter arbetsgivaren för risken 

att behöva betala allmänt skadestånd till arbetstagaren.43 

 

 
36 Prop. 1973:129, s. 254 f. 
37 Prop. 1973:129, s. 38. 
38 Prop. 1973:129, s. 255. 
39 Lunning & Toijer (2016) s. 572. 
40 Lunning & Toijer (2016) s. 576. 
41 Glavå & Hansson (2015) s. 419. 
42 Bruun (2017) s.17 f. 
43 Isenstam et al (2019) s. 164.  
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2.2.1 Möjligheten att yrka på ogiltighet  
Arbetstagarens möjlighet att vid en uppsägning som inte uppfyller saklig grund yrka på 

ogiltigförklaring regleras i 34 § 1 st. LAS. Uppsägningen blir inte automatiskt ogiltig bara för 

att den strider mot LAS. Det krävs ett domstolsbeslut efter yrkande från den uppsagda 

arbetstagaren.44 Lagstiftaren gör här skillnad på om anledningen till uppsägningen är relaterad 

till arbetsbrist eller personliga skäl. En uppsägnings giltighet kan nämligen inte angripas endast 

med hänvisning till att arbetsgivarens agerande strider mot turordningsreglerna.45 Med 

turordningsregler avses såväl lagens turordningsregler som avtalade turordningsregler.46 Vid 

en situation då uppsägningen är gjord med hänvisning till arbetsbrist men när det i själva verket 

rör sig om personliga skäl kan dock uppsägningen angripas med ogiltighetstalan. Viktigt att 

förtydliga är alltså att en uppsägning inte kan angripas med ogiltighet om anledningen endast 

handlar om en renodlad turordningssituation.47 

 

När en domstol har förklarat en uppsägning ogiltig efter yrkande av arbetstagen är 

konsekvenserna att anställningen består med samma villkor som innan uppsägningen. 

Anställningen ska då betraktas som om den tvistade uppsägningen aldrig ägt rum.48 

 

2.2.2 Anställning är bestående under tvist  
I 34 § 2 st. LAS konstateras att när det föreligger en tvist om uppsägnings giltighet så upphör 

inte anställningen som den normalt gör vid uppsägning utan anställningen fortlöper under 

tvistens gång till det att tvisten har slutligen avgjorts. Huvudregeln vid uppsägning är att 

anställningen upphör när uppsägningstiden löpt ut men så är alltså inte fallet då det pågår en 

tvist om uppsägningens giltighet.49 I 34 § 2 st. LAS tydliggörs det även att arbetstagaren har 

rätt till lön och andra anställningsförmåner så länge anställningen består. Det krävs ingen 

framställan från arbetstagaren om att anställningen ska fortlöpa under tvisten utan regeln träder 

i tillämpning så fort arbetstagaren yrkar på ogiltigförklaring av uppsägningen.50 Av 

anställningsavtalet följer normalt att arbetstagaren är skyldig att för arbetsgivarens räkning 

utföra arbete mot rätten till lön och andra anställningsförmåner, vilket även gäller under 

pågående tvist om uppsägnings giltighet. Även om arbetsgivaren inte tillhandahåller 

 
44 Lunning & Toijer (2016) s. 325. 
45 Lunning & Toijer (2016) s. 710 f. 
46 Prop. 1973:129, s. 276. 
47 Lunning & Toijer (2016) s. 712. 
48 Lunning & Toijer (2016) s. 711. 
49 Lunning & Toijer (2016) s. 713. 
50 Lunning & Toijer (2016) s. 713. 
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arbetstagaren med arbete och arbetstagaren anses arbetsbefriad så kvarstår rätten till lön och 

andra anställningsförmåner.51 Anledningen till att anställningen ska fortlöpa under tvistens 

gång är att det inte anses tillfredsställande om arbetstagaren efter att uppsägningstiden löpt ut 

tvingas lämna anställningen för att sen, långt senare när tvisten är avgjord, kräva tillbaka sin 

anställning om domstol har förklarat uppsägningen ogiltig.52 Det skulle vara skadligt för 

anställningstryggheten om arbetstagaren inte fick vara kvar i anställning under tvistens gång. 

Även med stöd i domstolens dom skulle det vara svårt för en arbetstagare att efter en lång tids 

frånvaro göra anspråk på sin anställning och på att få komma tillbaka till arbetsplatsen. Ännu 

mer problematiskt skulle det bli om arbetsgivaren ersatt den uppsagda arbetstagaren under tiden 

hen varit frånvarande.53 I AD 1977 nr 64 ansåg arbetsgivaren att anställningen inte skulle vara 

bestående eftersom det i dennes mening rörde sig om en arbetsbristuppsägning. 

Arbetsdomstolen konkretiserade att anställningen ska vara bestående till dess att själva tvisten 

är avgjord.  

 

2.2.3 Förbud mot avstängning 
Genom 34 § 2 st. LAS följer även ett förbud, för arbetsgivaren, mot att stänga av den uppsagda 

arbetstagaren från arbete under pågående tvist. Förbudet gäller avstängning som grundas på de 

omständigheter som har föranlett uppsägningen och när inte särskilda skäl för avstängning 

finns. Som anförts tidigare ska anställningen fortlöpa under tvist om uppsägnings giltighet. För 

att förstärka detta så ställs också som regel ett förbud mot avstängning.54 Arbetstagaren ska ha 

tillträde till arbetsplatsen och ska vara tilldelad arbetsuppgifter som inte skiljer sig väsentligt 

från de arbetsuppgifter arbetstagaren normalt tilldelas.55 Detta tydliggörs även genom AD 1976 

nr 12 som konkretiserar att avstängning är likvärdigt med att arbetstagaren flyttas till helt andra 

sysslor. Meningen med regeln är att arbetstagaren utöver rätten att kvarstå i anställning även 

har rätt till själva arbetsplatsen och arbetsutövandet. Ett exempel på när arbetsgivaren dock får 

stänga av arbetstagaren är när det råder arbetsbrist och arbetstagaren blir permitterad, eftersom 

detta inte är kopplat till vad som föranlett uppsägningen.56 Syftet med ett förbud mot 

avstängning är att underlätta för arbetstagaren i de fall domstolen beslutar att uppsägningen ska 

 
51 Prop. 1973:129, s. 179. 
52 Prop. 1973:129, s. 276 f. 
53 Prop. 1973:129, s. 179. 
54 Lunning & Toijer (2016) s. 716. 
55 Lunning & Toijer (2016) s. 718. 
56 Prop. 1973:129, s. 179. 
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ogiltigförklaras. Om arbetstagaren varit avstängd och skild från arbete så kan det bli svårt att 

efter domslut återuppta detta.57 

 

Från huvudregeln, att avstängning inte får ske med hänvisning till vad som föranlett 

uppsägningen, görs ett undantag, nämligen om särskilda skäl föreligger. Med detta avses sådana 

fall då arbetsgivaren har legitima skäl att stänga av arbetstagaren på grund av arbetstagarens 

beteende eller anställningens särskilda beskaffenhet.58 Särskilda skäl till avstängning föreligger 

om arbetstagarens beteende utgör en fara på arbetsplatsen eller om hens olämpliga uppträdande 

påverkar förtroendet mellan arbetsgivaren och kunder på ett negativt sätt59 Exempel på när 

arbetsdomstolen godkänt avstängning med hänvisning till särskilda skäl är AD 2007 nr 33 där 

arbetsgivaren stängt av en elektriker som varit narkotikapåverkad vid arbete med ett 

kopplingsskåp och  AD 2001 nr 68 där den anställde dels påträffats stjäla från företaget och 

även hotat en vakt under en julfest. 

 
2.2.4 Intermistiskt beslut om att anställning inte är bestående och avstängning 
Huvudregeln är att anställningen ska fortlöpa under tvist men denna har ett undantag i att 

domstol kan fatta intermistiskt beslut om motsatsen.60 I 34 § 3 st. LAS framförs det att domstol, 

innan slutlig dom är avgjord, kan komma med beslut att anställningen ska upphöra antingen vid 

uppsägningstidens utgång eller vid en senare tidpunkt som domstolen bestämmer. Beroende på 

om uppsägningstiden löpt ut eller ej.61 Det är arbetsgivaren som kan påkalla intermistiskt beslut 

om att anställningen inte ska fortbestå under tvisten och detta beslutas från domstol om det 

framstår som mer eller mindre uppenbart att uppsägningen faktiskt är sakligt grundad. 

Domstolen gör alltså i sådana lägen en förhandsprövning i frågan om saklig grund för 

uppsägning föreligger. Bevisbördan ligger på arbetsgivaren.62  

 

En intermistisk prövning kan komma fram till att anställningen ska fortlöpa men sen kan ändå 

domstolen slutligen finna att saklig grund till uppsägning förelegat och uppsägningen förklaras 

giltig. Arbetstagaren blir inte återbetalningsskyldig för den lön och andra förmåner hen har tagit 

emot under tvistens gång. Om förhållandena är tvärt om och domstol fattat intermistiskt beslut 

om att anställningen inte ska fortlöpa för att sedan slutligen komma fram till att uppsägningen 

 
57 Lunning & Toijer (2016) s. 717. 
58 Lunning & Toijer (2016) s. 719. 
59 Prop. 1973:129, s. 181. 
60 Lunning & Toijer (2016) s. 724. 
61 Lunning & Toijer (2016) s. 724. 
62 Prop. 1973:129, s. 278. 
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är ogrundad och förklaras ogiltig så har arbetstagaren rätt till lön och andra förmåner som hen 

gått miste om.63  

 
Domstolen kan också komma med intermistiskt beslut om att en pågående avstängning skall 

upphöra enligt 34 § 3 st. LAS. Frågan som behandlas kan då vara om avstängningen har skett 

med samma anledning som uppsägningen eller huruvida särskilda skäl för en sådan avstängning 

har förelegat.64 I detta fall är det arbetstagaren, som anser sig blivit felaktigt avstängd, som hos 

domstol kan begära ett intermistiskt förordnande om att avstängningen ska upphöra. 

Arbetstagaren behöver bara visa sannolika skäl för sitt påstående att avstängningen är felaktig. 

Det är arbetsgivaren som måste styrka att det har förelegat skälig orsak till avstängningen eller 

att särskilda skäl förelegat. Arbetsgivaren har således bevisbördan.65 

 
2.3 Ogiltigförklaring av avsked 
Även när det kommer till avsked så finns det två vägar att gå för arbetstagaren som anser att 

arbetsgivaren inte haft tillräckliga skäl att avskeda. Om inte ens saklig grund för uppsägning är 

uppfyllt så kan avskedandet ogiltigförklaras i domstol, enligt 35 § LAS Detta på begäran av 

den avskedade arbetstagaren. Arbetsgivaren riskerar då även att behöva betala ett allmänt 

skadestånd till arbetstagaren. När laga grund för avskedande inte föreligger men saklig grund 

för uppsägning är uppfyllt så kan inte avskedandet ogiltigförklaras. Arbetstagaren har då istället 

rätt till ekonomiskt skadestånd för ersättning av ekonomiska förlusterna. Även i detta scenario 

riskerar arbetsgivaren att behöva betala även allmänt skadestånd.66 

 

2.3.1 Möjligheten att yrka på ogiltighet  
När det gäller avsked regleras arbetstagarens möjlighet att yrka på ogiltigförklaring i 35 § 1 st. 

LAS. För att en domstol ska förklara ett avskedande ogiltigt krävs det att inte ens saklig grund 

för uppsägning är uppfyllt. Om omständigheterna som arbetsgivaren hänvisar avskedandet till 

alltså inte ens skulle ha räckt till saklig grund för uppsägning så beslutar domstolen att 

avskedandet ogiltigförklaras.67 Om domstolen kommer fram till att arbetsgivarens framförda 

anledning till avskedandet inte utgör laga grund för ett avskedande men räcker som anledning 

 
63 Prop. 1973:129, s. 279. 
64 Lunning & Toijer (2016) s. 727. 
65 Prop. 1973:129, s. 278. 
66 Isenstam et al (2019) s. 202. 
67 Lunning & Toijer (2016 s. 729. 
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för saklig grund till uppsägning så ogiltigförklaras inte avskedandet. Vid en sådan situation 

utdöms dock skadestånd.68 

 

Även arbetstagare som är tidsbegränsat anställda kan avskedas och omfattas av 35 § LAS och 

kan yrka på ogiltighetsförklaring av avskedande. 69 Det spelar ingen roll att uppsägning som 

regel inte kan ske för sådana anställningar. För ogiltigförklaring krävs endast att 

omständigheterna i sin natur är sådana att saklig grund för uppsägning inte skulle ha förelegat. 

Det spelar alltså ingen roll om andra omständigheter, som anställningsform, skulle påverka 

möjligheten till en uppsägning.70  

 

När en domstol har förklarat ett avskedande ogiltigt efter yrkande av arbetstagen är 

konsekvenserna att anställningen består med samma villkor som innan avskedandet. 

Anställningen ska betraktas som om det tvistade avskedandet aldrig ägt rum.71 Detta 

konkretiseras även i bland annat AD 1995 nr 90. 
 

För att jämföra med uppsägning så ställs alltså exakt samma kriterier för ogiltigförklaring, att 

inte saklig grund för uppsägning förelegat. Det räcker inte att laga grund för avsked inte 

föreligger vid ogiltigförklaring av avsked. Förhållandevis kan anses att kriterierna för att 

ogiltigförklara ett avsked är proportionellt högre än vid uppsägning.  
 

2.3.2 Anställningen är inte bestående under tvisten 
Till skillnad från vid uppsägning så är huvudregeln vid avsked att anställningen inte fortbestår 

under pågående tvist.72 Avsked har den konsekvensen, enligt 4 § 3 st. LAS, att anställningen 

upphör omedelbart och det finns ingen motsvarande uppsägningstid.73 Anställningen upphör 

när avskedandet sker oberoende av om arbetstagaren väljer att i domstol yrka på 

ogiltigförklaring, yrka på skadestånd eller ingetdera.74 

 

Vid avsked hamnar arbetstagaren ofta i en sämre situation, jämfört med vid uppsägning. Delvis 

eftersom ett yrkande om ogiltighet inte gör att anställningen består som vid uppsägning. Just 

 
68 Lunning & Toijer (2016) s. 729 f. 
69 Lunning & Toijer (2016) s. 730. 
70 Prop. 1973:129, s. 280. 
71 Lunning & Toijer (2016) s. 730. 
72 Isenstam et al (2019) s. 281. 
73 Lunning & Toijer (2016) s. 730. 
74 Isenstam et al (2019) s. 291. 
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därför rekommenderas ofta arbetsgivare att avskeda trots att egentligen endast saklig grund för 

uppsägning är uppfyllt.75 

 

2.3.3 Intermistiskt beslut om att anställningen är bestående 
I 35 § 2 st. LAS regleras att vid en tvist om avskeds giltighet kan domstol besluta att 

anställningen trots allt ska bestå under tvisten. Det är arbetstagaren som har möjlighet att göra 

detta yrkande.76 Om domstol anser att övervägande skäl talar för att bakgrunden till 

avskedandet är av sådan karaktär att det inte ens skulle uppfyllt saklig grund för uppsägning 

beslutar domstol att anställningen ska vara bestående under tvisten.77 Detta exemplifieras bland 

annat av AD 1977 nr 177. Vad gäller arbetstagarens bevisning så väger den tyngre för att få till 

ett intermistiskt beslut om anställningens fortbestånd under tvist om avskeds giltighet enligt 35 

§ LAS än arbetsgivarens bevisning för att få till ett intermistiskt beslut om anställningens 

upphörande under tvist om uppsägnings giltighet enligt 34 § LAS.78 Vidare i 35 § 3 st. LAS 

regleras att efter ett sådant intermistiskt beslut har arbetstagaren rätt till lön och andra förmåner 

som följer av anställningen.  

 

Situationen för en arbetstagare som har fått intermistiskt beslut om anställningens fortbestånd 

under tvist om avsked blir snarlik den för en arbetstagare när det råder tvist om en uppsägnings 

giltighet.79 Arbetstagaren har dock inte rätt att få lön och andra anställningsförmåner retroaktivt 

för den tid mellan avskedandet och det intermistiska beslutet.80 Om domstolen efter 

intermistiskt yrkande kommer fram till att omständigheterna som mest uppfyller kravet för 

saklig grund för uppsägning men uppfyller inte omständigheterna för avsked så godkänns inte 

yrkandet och anställningen blir inte bestående under tvistens gång.81 Om tvisten handlar om en 

visstidsanställd arbetstagare så kan intermistiskt beslut om anställningens fortbestånd bara avse 

tiden till dess att den avtalade anställningen går ut, så länge tidsbegränsningen i sig varit 

korrekt.82 

 

För att jämföra med uppsägning så kan påstås att det intermistiska beslutet om anställningens 

fortbestånd fungerar tvärt om vid avsked. Huvudregeln vid uppsägning är att anställningen är 

 
75 Glavå & Hansson (2015) s. 496. 
76 Lunning & Toijer (2016) s. 730. 
77 Prop. 1973:129, s. 280. 
78 Lunning & Toijer (2016) s. 730. 
79 Lunning & Toijer (2016) s. 730. 
80 Prop. 1973:129, s. 280. 
81 Lunning & Toijer (2016) s. 730. 
82 Lunning & Toijer (2016) s. 732. 
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bestående medan huvudregeln vid avsked är att den inte är bestående och intermistiskt beslut 

ger det motsatta resultatet. Skillnaden är också att beviskraven för att få intermistiskt beslut är 

högre för arbetstagaren vid avsked jämfört med för arbetsgivaren vid uppsägning. 
 

2.3.4 Förbud mot avstängning 
Vidare regleras i 35 § 3 st. LAS att när domstol har avgett ett intermistiskt beslut om 

anställnings fortbestå, under pågående tvist om avskeds giltighet, får arbetsgivaren inte stänga 

av arbetstagaren från arbete på grund av samma omständigheter som föranlett avskedandet. Vid 

detta avstängningsförbud finns inte utrymme för särskilda skäl som det gör i 

avstängningsförbudet under tvist om uppsägnings giltighet eftersom domstolen redan tagit ett 

intermistiskt beslut om att anställningen ska gälla under tvistens gång med hänvisning till att 

övervägande skäl talar för att omständigheterna för avskedandet inte ens räcker som saklig 

grund för uppsägning.83 I AD 1982 nr 159 hade arbetsgivaren invändningar om att 

arbetstagarens återgång i arbete kunde skapa oro på arbetsplatsen som var en skola. Detta ansåg 

arbetsdomstolen inte utgöra ett hinder för förbudet mot avstängning. 

 

När arbetstagaren gjort ett grovt avtalsbrott väljer många arbetsgivare, som står i valet och 

kvalet, hellre avsked än uppsägning.84 Det är främst principen om att lön ska utgå under tvist 

om uppsägning som leder till att det faktiskt lönar sig för arbetsgivare att ta till avsked istället.85 
 

Generellt skulle kunna påstås att regleringen av ogiltigförklaring vid uppsägning jämfört med 

vid avsked innehåller större risker för arbetsgivaren. Dels eftersom det i en uppsägning ingår 

uppsägningstid men också eftersom anställningen, om det blir en tvist, är bestående, vilket blir 

kostsamt för arbetsgivaren. Hela aspekten av ogiltigförklaring, både vid uppsägning och 

avsked, är en viktig del av det individuella anställningsskyddet och tillhör i Brunns 

analysmodell den första dimensionen individuell arbetsrätt86. 

 

2.4 Skadestånd  
Fall som inte kan angripas av ogiltighetstalan, exempelvis felaktig uppsägning på grund av 

turordningsbrott, kan istället angripas med skadeståndstalan.87 Skadeståndsreglerna som gäller 

 
83 Lunning & Toijer (2016) s. 732. 
84 Lunning & Toijer (2016) s. 723. 
85 Lunning & Toijer (2016) s. 752. 
86 Bruun (2017) s.17 f. 
87 Glavå & Hansson (2015) s. 495. 
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vid brott mot LAS återfinns i 38 och 39 §§ LAS vilka är sammankopplade och kräver att hänsyn 

tas till båda.88 Vid tvister om uppsägnings- eller avskeds giltighet kan tre typer av skadestånd 

bli aktuella. Ekonomiskt skadestånd som avser ersätta förlusten som lagbrottet leder till, allmänt 

skadestånd för kränkningen som lagbrottet innebär och slutligen normerat skadestånd för det 

fall att arbetsgivaren, efter dom om ogiltigföring, vägrar respektera och rätta sig efter domen.89 

Ekonomiskt skadestånd och allmänt skadestånd regleras i 38 § LAS medan 39 § LAS dels 

reglerar normerat skadestånd men även utgör en schablon för det maximala ekonomiska 

skadeståndsbeloppet som kan utgå för tiden efter anställningen.90  

 

2.4.1 Ekonomiskt skadestånd  
I 38 § LAS regleras arbetsgivarens skyldighet att ersätta arbetstagaren för den ekonomiska 

förlust som hen har gjort till följd av att arbetsgivaren har brutit mot LAS regler, så kallat 

ekonomiskt skadestånd. Utöver arbetstagarens rätt till lön och andra anställningsförmåner blir 

konsekvenserna av 38 § LAS att arbetstagaren även ska ersättas för den ekonomiska skada som 

arbetsgivaren har bringat, exempelvis framtida förlorad löneförmån.91 Viktigt att 

uppmärksamma är att rättigheten till lön och andra anställningsförmåner under tiden som 

anställningen består alltså inte är att betrakta som skadestånd.92 Här blir det således en skillnad 

mellan om anställningen är bestående under tvistens gång eller ej. Om anställningen inte är 

bestående under tvisten, som vid tvist om avskeds giltighet som slutar med att avsked inte varit 

befogat men att dock saklig grund för uppsägning förelegat, så anses lön och andra 

anställningsförmåner under tvistens gång utgöra ekonomiskt skadestånd eftersom det inte 

förelegat något bestående anställningsförhållande efter avskedandet.93 Anställningen är inte 

heller bestående under tvisten när en uppsagd eller avskedad arbetstagare inte yrkar på 

ogiltighet utan endast skadestånd. Det ekonomiska skadeståndet gäller då den ekonomiska 

skadan från anställningens upphörande som ska ersättas fullt ut men inte mer än så.94 

  

Det ekonomiska skadeståndet ska motsvara den inkomst arbetstagaren hade haft om 

anställningen fortsatt och ska försätta arbetstagaren i samma ekonomiska situation som om 

arbetsgivaren aldrig brutit mot LAS.95 Det ekonomiska skadeståndet ska ersätta både inträffad 

 
88 Isenstam et al (2019) s. 297. 
89 Öman (2017) s. 185. 
90 Isenstam et al (2019) s. 297. 
91 Lunning & Toijer (2016) s. 737. 
92 Lunning & Toijer (2016) s. 741. 
93 Lunning & Toijer (2016) s. 747 f. 
94 Lunning & Toijer (2016) s. 748. 
95 Isenstam et al (2019) s. 300. 
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skada och framtida förlust.96 Huvudregeln är att det ekonomiska skadeståndet ska motsvara 

arbetstagarens verkliga förlust.97 Skadans storlek är ofta inte enkel att fastställa och kan 

påverkas av exempelvis provision98, sjukskrivning99 och arbetslöshetsersättning.100  

 

Ekonomiskt skadestånd till en arbetstagare som gäller tiden efter anställningens upphörande 

har en beloppsmässig övre begränsning vilken regleras av 38 § 2 st. och 39 § LAS och baseras 

på anställningstid.101 Enligt 39 § 2 st. är den övre beloppsgränsen för ekonomiskt skadestånd 

för tiden efter anställningens upphörande 16 månadslöner vid mindre än 5 års anställningstid, 

24 månadslöner vid minst 5 men mindre än 10 års anställningstid och 32 månadslöner vid minst 

10 års anställningstid. 

 

Skadeståndet regleras också tidsmässigt till den gräns att det bara kan handla om skada som 

beror på den skadeståndsgrundande handlingen.102 I AD 1977 nr 80 konstaterades att 

ekonomiskt skadestånd inte ska betalas för tid som arbetstagarens anställning ändå under alla 

förhållanden skulle upphört, exempelvis vid en arbetsbristuppsägning. 

 

Slutligen följder det av 38 § 3 st. LAS att domstol kan jämka eller helt befria från skadestånd, 

om detta är skäligt.103 Avräkning bli aktuellt om arbetstagaren exempelvis  tagit emot ersättning 

från annat håll.104 Avräkning kan även ske för inkomster som arbetstagaren uppenbarligen 

kunde ha förvärvat i en annan anställning som hen skäligen borde godtagit eftersom 

arbetstagaren har en skyldighet att försöka begränsa skadan exempelvis genom att ställa sig till 

arbetsmarknadens förfogande.105  Inkomster från bisysslor och liknande som arbetstagaren ändå 

skulle haft är inte jämkningsbara.106 Eftersom rättigheten till lön och andra 

anställningsförmåner under tiden som anställningen består inte är att betrakta som skadestånd 

så kan detta inte bli föremål för jämkning.107 

 

 
96 Lunning & Toijer (2016) s. 741. 
97 Källström & Malmberg (2019) s. 53. 
98 Lunning & Toijer (2016) s. 748 f. 
99 Källström & Malmberg (2019) s. 53. 
100 Isenstam et al (2019) s. 300. 
101 Lunning & Toijer (2016) s. 738. 
102 Lunning & Toijer (2016) s. 749 f. 
103 Lunning & Toijer (2016) s. 738. 
104 Källström & Malmberg (2019) s. 53. 
105 Lunning & Toijer (2016) s. 749 ff. 
106 Lunning & Toijer (2016) s. 749. 
107 Lunning & Toijer (2016) s. 741. 
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2.4.2 Allmänt skadestånd  
Utöver arbetstagarens rätt till lön och andra anställningsförmåner och ekonomiskt skadestånd 

blir konsekvenserna av 38 § LAS även att arbetstagaren ska ersättas för den kränkning som 

arbetsgivarens agerande inneburit. Ett så kallat allmänt skadestånd.108 Detta är ofta den 

huvudsakliga sanktionen inom anställningsskyddets område inte minst vid obefogade 

uppsägningar och avskedanden.109 

 

Även det allmänna skadeståndet kan bli föremål för jämkning enligt 38 § 3 st. LAS, exempelvis 

när uppsägningsfall legat på gränsen till saklig grund eller där den anställde själv har medverkat 

till situationen. I fall där det inte funnits grund för avsked men dock för uppsägning eller där 

arbetstagaren har handlat anmärkningsvärt har det allmänna skadeståndet stannat vid 25 000-

30 000 kr.110 Det allmänna skadeståndet varierar dock i praxis. I AD 2010 nr 11 utgick 125 000 

kr för ett oskäligt avsked medan AD 2005 nr 115 dömde ut 150 000 kronor för oskäligt avsked. 

Vid uppsägningsfall hamnar det allmänna skadeståndet ofta lägre än vid avsked, normalt runt 

70 000 – 90 000 kronor.111 Skillnaden i skadeståndsnivåer kan tolkas som att kränkningen vid 

ett felaktigt avsked anses större än vid en felaktig uppsägning. 

 

2.4.3 Normerat skadestånd  
I 39 § LAS regleras så kallat normerat skadestånd. Detta skadestånd blir aktuellt när 

arbetsgivaren vägrar ge arbetstagare arbete efter det att uppsägning eller avsked 

ogiltigförklarats av domstol. Skadeståndet utges till arbetstagaren från arbetsgivaren och är 

normerat på så sätt att summan har utgångspunkt i arbetstagarens anställningstid.112 Enligt 39 

§ 2 st. så ska det normerade skadeståndet vara 16 månadslöner vid mindre än 5 års 

anställningstid, 24 månadslöner vid minst 5 men mindre än 10 års anställningstid och 32 

månadslöner vid minst 10 års anställningstid. I 39 § 3 st. LAS kan utläsas en spärregel för det 

normerade skadeståndets belopp vid anställningar som pågått under en kortare tid. 

Skadestånden får inte vara större än antalet påbörjade anställningsmånader. Om arbetstagaren 

varit anställd mindre än sex månader ska skadeståndet dock vara sex månadslöner. 

Skadeståndet ska beräknas på den faktiska lön som arbetstagaren hade när anställningen 

upphörde och ingen uppskattning om framtida lön ska göras av domstolen.113  

 
108 Lunning & Toijer (2016) s. 737 f. 
109 Lunning & Toijer (2016) s. 753. 
110 Lunning & Toijer (2016) s. 756 f. 
111 Isenstan et al (2019) s. 304. 
112 Lunning & Toijer (2016) s. 738. 
113 Lunning & Toijer (2016) s. 764. 
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Det normerade skadeståndet faller utöver eventuellt ekonomiskt och allmänt skadestånd som 

har utdömts i samband med domstols ogiltigförklaring av uppsägning eller avsked.114 Effekten 

av det normerade skadeståndet är att anställningsförhållandet ska anses upplöst.115 

Skadeståndet är så pass stort eftersom syftet är att få arbetsgivaren att tänka över situationen. 

Det saknar betydelse för vad anledningen till arbetsgivarens vilja att avsluta anställningen är. 

Skadeståndet är en fråga om att arbetsgivaren köper sig fri från domstolens ogiltigförklarande 

av uppsägning eller avsked. Det måste finnas en dom som vunnit laga kraft.116 Arbetsgivaren 

kan alltså inte, med stöd i 39 § LAS, köpa sig fri varken från att anställningen som regel fortgår 

under tvist om uppsägning eller att anställningen fortgår under tvist om avsked till följd av ett 

intermistiskt beslut. Arbetsgivaren kan inte heller undgå förbuden mot avstängning med hjälp 

av det normerade skadeståndet i 39 § LAS.117 Normerade skadestånd enligt 39 § LAS kan inte 

jämkas och det ska inte ske någon avräkning av sådant skadestånd. Det är inte av betydelse om 

arbetstagaren lidit någon ekonomisk skada eller direkt tagit annan anställning.118 

 

Precis som hela ogiltighetsaspekten får även hela skadeståndsaspekten vid tvist om 

uppsägnings- och avskeds giltighet anses tillhöra det individuella skyddet och falla in under 

den första dimensionen, individuell arbetsrätt, i Bruuns analysmodell119. 

 

 

 

 

 

 

 

 
114 Lunning & Toijer (2016) s. 763. 
115 Lunning & Toijer (2016) s. 761. 
116 Lunning & Toijer (2016) s. 762. 
117 Lunning & Toijer (2016) s. 763. 
118 Lunning & Toijer (2016) s. 765. 
119 Bruun (2017) s.17 f. 
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3. LAS-utredningen – tvister om uppsägnings- och avskeds 
giltighet 
Kapitlet inleds med en återgivning av LAS-utredningens kommentarer till gällande rätt för att 

ge en förståelse för motiven som utredningen har haft och vilka behov av förändring som 

utredningen har identifierat i gällande rätt. Vidare återges delarna av LAS-utredningens förslag 

som berör tvister om giltighet vid uppsägning och avsked. Ogiltigförklaring av uppsägning och 

avsked behandlas gemensamt och följs av en redogörelse av förslag inom skadeståndsområdet. 

Många remissyttranden tar upp och kommenterar relevanta saker som inte nämns i LAS-

utredningen vilket gör dessa intressanta att involvera i denna typ av uppsats. Remissyttranden 

ger en mer nyanserad bild av LAS-utredningen och dessa kommer lyftas i samband med att 

utredningens olika förslag presenteras. Avslutningsvis redogörs för vad LAS-utredningen anser 

att konsekvenserna av utredningens förslag potentiellt blir. Det är viktigt att även i denna del 

av uppsatsen återigen poängtera att LAS-utredningen är ett lagändringsförslag. Innehållet i 

denna del av uppsatsen redogör således för hur lagstiftningen enligt LAS-utredningen borde se 

ut och hur lagstiftningen potentiellt skulle kunna tänkas se ut efter ett genomförande av denna. 

I skrivande stund finns det dock inga övertygande argument för att LAS-utredningen skulle 

komma att resultera i lagstiftning.  

 

3.1 Motiv till utredningens förslag 
Det är relativt vanligt att uppsägningar och avsked möts med yrkanden om ogiltigförklaring. 

Hur snabbt parterna kommer överens påverkar hur stor kostnaden blir för arbetsgivaren. I 

domstolsärenden är det inte ovanligt att arbetsgivare utöver uppsägningslönen kan ha betalt en 

eller flera årslöner till arbetstagaren innan tvisten slutligt är avgjord i domstol.120 Ca hälften av 

alla uppsägningstvister tar ca 17 månader när de bara processas i arbetsdomstolen och ännu 

längre om det processas vid tingsrätt. Att det tar så lång tid är problematiskt för arbetsgivaren 

eftersom kostnaderna för tvisten blir oförutsägbara.121  

 

Möjligheten för arbetstagare att ogiltigförklara en uppsägning resulterar i oförutsägbara, ofta 

väldigt höga, kostnader för arbetsgivaren. Kostnaden påverkas i stor utsträckning av tvistetidens 

längd. Arbetsgivarens kostnader blir ännu högre vid tillfällen då man vill köpa ut en 

 
120 SOU 2020:30 s. 503. 
121 SOU 2012:62 s. 14. 
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arbetstagare som fått sin uppsägning ogiltigförklarad.122 Även när uppsägningen bedöms giltig 

kan processen bli mycket dyr för arbetsgivaren eftersom anställningen som regel är fortgående 

under tvisten och arbetstagaren har rätt till lön och andra anställningsförmåner. Det är svårt för 

arbetsgivaren att förutspå hur länge tvisten kommer pågå och därför blir kostnaden 

svårförutspådd. Kostnaden är vidare oberoende av arbetsgivarens ekonomiska förutsättningar 

och storlek och är således proportionellt sett mycket större för mindre arbetsgivare.123 

 

Små arbetsgivare kan ha mer praktiska problem med att hantera en ogiltigförklaring av 

uppsägning eller avsked och med att skapa en fungerande tillvaro för arbetstagaren än vad en 

större arbetsgivare med fler anställda och mer skiftande arbetsuppgifter har. Arbetsgivaren kan 

välja att köpa ut arbetstagaren med det normerade skadeståndet om hen inte vill rätta sig efter 

domstolens ogiltigförklaring. Ogiltigförklaring kan i praktiken få en väldigt liten betydelse för 

små arbetsgivare eftersom de ändå kan köpa sig fria.124 Ofta använder sig arbetsgivare av 

möjligheten att köpa ut arbetstagare som fått sin uppsägning eller sitt avsked ogiltigförklarat 

med normerat skadestånd. Ogiltigförklaring fyller mer och mer ett förhandlingsargument och 

en faktisk återgång i arbete är ofta svår att genomföra, inte minst i en mindre verksamhet. 

Regeln om ogiltighet tillämpas idag sällan enligt sitt egentliga innehåll.125 

 

Oavsett om en tvist om uppsägnings giltighet leder till ogiltigförklaring eller ej så kan den leda 

till väldigt höga och oförutsedda kostnader för arbetsgivaren. Det spelar således ingen roll om 

arbetsgivaren hela tiden hade rätt i omständigheterna kring uppsägningen, oavsett så kan det bli 

väldigt dyrt. Det faktum att arbetsgivaren ska betala lön under tvistetiden efter uppsägning kan 

särskilt få allvarliga konsekvenser för just mindre företag. Mindre arbetsgivare är också 

känsligare för det faktum att den uppsagda arbetstagaren under pågående tvist har rätt att arbeta 

i verksamheten.126  

 

Arbetsgivares benägenhet att nyanställa påverkas av höga kostnader att säga upp personal 

eftersom arbetsgivare redan vid anställningsbeslutet tar hänsyn till uppsägningskostnader. Även 

benägenheten att välja visstidsanställning framför tillsvidareanställning påverkas av höga 

uppsägningskostnader. Arbetsgivarens möjlighet att i dagens lagstiftning undkomma att behöva 

 
122 SOU 2020:30 s. 509. 
123 SOU 2020:30 s. 571. 
124 SOU 2020:30 s. 503. 
125 SOU 2020:30 s. 504. 
126 SOU 2020:30 s. 504 f. 
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betala lön under tvistetiden är att få beviljat ett intermistiskt beslut om att anställningen under 

tvisten ska upphöra. I praktiken är detta dock svårt att få beviljat. 127 

 
Gällande reglering är problematisk på så sätt att den resulterar i att en stor del av arbetsgivarens 

kostnader i samband med en uppsägningstvist handlar om tvistetiden och inte utgången av 

domen eftersom huvudregeln är att anställningen består under tvistetiden. Det är uteslutet att 

försöka påverka domstolens handläggningstid och därför borde reglerna om att anställningen 

består under tvisten ses över.128 

 

Många mindre arbetsgivare uppger att de någon gång har sagt upp personer med hänvisning till 

arbetsbrist när fallet egentligen rört sig om personliga skäl eftersom en arbetsbristuppsägning 

är svårare för arbetstagaren att processa mot och egentligen bara kan angripas med 

ogiltighetstalan om arbetsgivaren har brustit i sin omplaceringsskyldighet. På så sätt har 

arbetsgivaren undgått risken med en kostsam domstolsprövning av uppsägningens giltighet. I 

gällande rätt finns även en fördel för arbetsgivaren att välja avsked istället för uppsägning på 

grund av skillnaden i regleringen om anställningens bestånd under tvistetiden, där det är mer 

fördelaktigt att anställningen inte består vilket är huvudregeln vid tvist om avskeds giltighet.129   

 

3.2 Ogiltigförklaring av uppsägning och avsked 
I denna del kommer LAS-utredningens förslag för uppsägning och avsked återges gemensamt 

eftersom dessa, till skillnad från i gällande rätt, behandlas på ett mer liknande sätt i utredningens 

förslag. 

 

3.2.1 Möjligheten att yrka på ogiltighet  
Enligt LAS-utredningens 34 § 1 st. LAS ska en uppsagd arbetstagare som anser att saklig grund 

inte föreligger kunna yrka på ogiltigförklaring av uppsägningen i domstol. I LAS-utredningens 

34 § 2 st. LAS regleras en avskedad arbetstagares möjlighet att yrka på ogiltigförklaring. Om 

avskedandet har skett på grunder som inte ens skulle ha räckt till en giltig uppsägning ska 

domstol förklara avskedandet ogiltigt.130 Enligt LAS-utredningens 35 § 2 st. LAS är det inte 

möjligt för en uppsagd arbetstagare att yrka på ogiltigförklaring av en uppsägning endast med 

 
127 SOU 2020:30 s. 505. 
128 SOU 2020:30 s. 507. 
129 SOU 2020:30 s. 572. 
130 SOU 2020:30 s. 678.  
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anledning av att den strider mot turordningsregler.131 Grunden för möjligheten att yrka på 

ogiltighet för uppsägning och avsked är således inte förändrad i LAS-utredningens förslag 

jämfört med gällande rätt. 

 

3.2.2 Undantag för små företag  
Enligt LAS-utredningens 35 § 1 st. LAS görs ett undantag från möjligheten för en arbetstagare 

att yrka på ogiltigförklaring av en uppsägning, eller ett avskedande, om dels arbetsgivaren för 

tidpunkten av uppsägningen eller avskedandet hade högst 15 anställda som LAS är tillämplig 

på och om yrkandet endast grundas i att arbetsgivarens åtgärd strider mot 7 eller 18 §§ LAS, 

vidare hänvisat till som småföretagarundantaget. Vid sådana omständigheter kan arbetstagaren 

endast få skadestånd för felaktig uppsägning eller felaktigt avskedande.132  

 

Enligt LAS-utredningens förslag är det är endast arbetstagare som LAS är tillämplig på vid 

tillfället för uppsägningen eller avskedandet som ska beaktas vid beräkningen av antalet 

arbetstagare och personer som enligt 1 § LAS inte omfattas, exempelvis arbetsgivarens 

familjemedlemmar eller arbetstagare i företagsledande positioner, ska inte räknas med.133 

Arbetsdomstolen kommenterar i sitt remissyttrande att detta i sig kan leda till tvister om vilka 

personer som ska räknas med och inte. 134   

 

Småföretagarundantaget påverkar inte en arbetstagares möjlighet att yrka på ogiltigförklaring 

av uppsägning eller avsked med åberopande av annan lagstiftning än just 7 eller 18 §§ LAS. 

Undantaget påverkar alltså inte arbetstagarens möjlighet att yrka på ogiltigförklaring med 

hänvisning till exempelvis diskrimineringslagen, regeringsformen, lagen om 

fullmaktsanställning, medbestämmandelagen, förtroendemannalagen eller någon av de 

arbetsrättsliga ledighetslagarna.135 SKR påpekar i sitt remissyttrande att sådan lagstiftning då 

kommer åberopas i större utsträckning. Detta kan leda till en risk att de föreslagna 

förändringarna i viss mån kan gå förlorade genom att arbetstagare i ökad omfattning kommer 

åberopa andra grunder än LAS för ogiltighet.136 

 

 
131 SOU 2020:30 s. 681. 
132 SOU 2020:30 s. 680 f. 
133 SOU 2020:30 s. 681. 
134 Arbetsdomstolen, remissyttrande s. 14. 
135 SOU 2020:30 s. 681. 
136 SKR, remissyttrande s. 6. 
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Lunds universitet och TCO kommenterar på liknande sätt i sina remissyttrande att samma regel 

bör gälla samtliga arbetstagare oavsett arbetsgivarens storlek.137 Arbetsdomstolen menar i sitt 

remissyttrande att utredningen istället borde överväga att möjligheten att yrka på ogiltighet 

istället försvinner för alla.138 Stockholms universitet problematiserar i sitt remissyttrande att 

förslaget med småföretagarundantaget innebär att LAS-utredningen anser att skadan för en 

arbetstagare att bli felaktigt uppsagd eller avskedad på ett mindre företag skulle anses vara 

mindre än för en arbetstagare på ett större företag.139 

 

SN anser i sitt remissyttrande att gällande rätt skapar ekonomiskt incitament för uppsagda 

arbetstagare att yrka på ogiltigförklaring och att uppsägningar och avsked därför innebär stora 

ekonomiska risker för arbetsgivare, särskilt för små där det kanske inte är aktuellt att ta den 

ekonomiska risken.140 Även om större företag ofta har bättre ekonomiska förutsättningar så bör 

småföretagarundantaget, enligt SN, gälla som huvudregel för alla arbetstagare oavsett 

arbetsgivarens storlek eftersom arbetsgivarens ekonomiska risk vid uppsägning och avsked 

behöver åtgärdas för alla arbetsgivare.141 

 

LO påpekar i sitt remissyttrande att småföretagarundantaget kan leda till att dessa arbetsgivare 

blir mer benägna att göra sig av med och byta ut sina anställda. LO menar också att dessa 

arbetsgivare kan komma att bli mindre attraktiva och ha svårt för att rekrytera eftersom 

arbetstagare hos dessa får ett sämre anställningsskydd. LO tror också att undantaget kan leda 

till tröskeleffekter och göra att arbetsgivare kommer dra sig för att anställa när detta kommer 

leta till att man inte längre omfattas av småföretagarundantaget. LO ser också en risk att större 

arbetsgivare kommer ombilda sina företag för att omfattas av undantaget.142 

 

Om småföretagare blir mindre attraktiva eftersom arbetstagare hos dessa får ett sämre 

anställningsskydd så kan en effekt tänkas bli att dessa få svårigheter att rekrytera. För att ändå 

kunna rekrytera kommer dessa arbetsgivare kanske behöva kompensera för det sämre 

anställningsskyddet i form av lön eller andra anställningsförmåner. Då försvinner också hela 

poängen med undantaget som ett sätt att minska kostnaderna för mindre företag. För att jämföra 

 
137 Lunds universitet, remissyttrande s. 5 f; TCO, remissyttrande s. 26. 
138 Arbetsdomstolen, remissyttrande s. 14. 
139 Stockholm universitet, remissyttrande s. 7. 
140 SN, remissyttrande s. 9. 
141 SN, remissyttrande s. 11. 
142 LO, remissyttrande s. 11. 
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med gällande rätt, där inga liknande undantag finns, så får småföretagarundantaget anses vara 

en stor inskränkning av arbetstagares individuella rättigheter.  

 

För att härleda till Brunns analysmodell så skulle införandet av detta undantag kunna leda till 

en förskjutning av hur man ser på den svenska arbetsrätten. Första dimensionen med individuell 

arbetsrätt143, skulle inom småföretagarundantagets räckvidd, inte få samma tyngd som det har 

i gällande rätt. Istället kan man tänka sig att den tredje dimensionen med grundläggande 

rättigheter144 skulle få större betydelse för berörda arbetstagare eftersom dessa kommer vara 

mer beroende av exempelvis diskrimineringslagstiftning för att kunna yrka på ogiltigförklaring.  

Vidare skulle balansen i skyddet kommer att bli olika beroende på om arbetstagaren är anställd 

på ett stort företag eller ett med max 15 anställda. 

 

3.2.3 Anställningen är inte bestående under tvisten 
Utgångspunkten är att anställningen som regel inte är automatiskt bestående under tvist om 

uppsägnings eller avskeds giltighet i LAS-utredningens förslag. På liknande sätt som 

arbetstagare i gällande rätt kan yrka på intermistiskt beslut om att anställningen ska vara 

bestående under tvist om avsked så finns denna möjlighet för arbetstagaren i LAS-utredningens 

förslag vid både uppsägningstvister och avskedstvister. Samma reglering av att anställningen 

som regel inte är bestående under tvisten gäller således oavsett om tvisten rör ogiltigförklaring 

av uppsägning eller avsked.145 

 

Domstolsverket ställer sig i sitt remissyttrande positiva till att anställningen som huvudregel 

inte ska vara bestående. Arbetstagaren som har rätt i att uppsägningen eller avskedet är ogiltigt 

har fortfarande ett gott skydd i form av skadestånd. Domstolsverket menar vidare att förslaget 

i denna del kommer innebära en tydligare skillnad mellan de fall som arbetsgivaren haft stöd i 

LAS för att skilja arbetstagaren från anställningen och när arbetsgivaren inte har haft det. Det 

nuvarande problemet med att arbetsgivare ofta väljer avsked istället för uppsägning 

processtaktiskt, vilket domstolsverket beskriver som mycket otillfredsställande, undanröjs 

genom dessa ändringsförslag.146 Stockholms universitet anser att förslaget i denna del innebär 

en betydande lättnad för arbetsgivaren men en ökad utsatthet för arbetstagaren. Risken flyttas 

 
143 Bruun (2017) s. 17 f. 
144 Bruun (2017) s. 20 f. 
145 SOU 2020:30 s. 678 f. 
146 Domstolsverket, remissyttrande s. 2. 
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från arbetsgivaren till arbetstagaren.147 Vidare menar TCO i sitt remissyttrande att för de fall då 

domstol bedömer uppsägning eller avsked ogiltigt så kommer det bli problematiskt för 

arbetstagaren att återgå till arbetet till följd av det glapp som blivit i anställningen.148  

 

Situationen för arbetstagaren, att anställningen inte är bestående, i LAS-utredningens förslag 

blir således liknande den som en arbetstagare idag har enligt gällande rätt vid avsked. Det 

faktum att huvudregeln föreslås ändras, så att anställningen inte längre är bestående, kan 

påverka dimensionen av individuell arbetsrätt149 på så sätt att den försvagas och inte ses lika 

stark. 

 

3.2.4 Intermistiskt beslut om att anställningen är bestående och förbud mot 
avstängning 
Enligt LAS-utredningens förslag till 34 § 3 st. LAS så kan arbetstagaren yrka på intermistiskt 

beslut om anställningens fortbestånd och ska då visa att beslutet från arbetsgivarens sida om 

uppsägning eller avsked sannolikt är ogiltigt. Domstol beslutar efter arbetstagares yrkande om 

anställningen, trots huvudregeln om att anställningen inte fortgår under tvisten, genom 

intermistiskt beslut ska vara bestående under tvisten.150 För att sannolika skäl ska uppfyllas och 

ett intermistiskt beslut meddelas ska det vid en samlad bedömning framstå som mer sannolikt 

att en slutlig dom i målet skulle leda till ogiltigförklaring än inte ogiltigförklaring.151  

 

Det är i grunden arbetsgivaren som har bevisbördan för omständigheterna som ligger till grund 

för beslutet att avsluta en anställning. Arbetstagaren som yrkar på intermistiskt beslut om 

anställningens fortbestånd under tvistens gång har dock bevisbördan för framförda 

omständigheter som ligger till grund för att uppsägning eller avskedande inte varit giltigt.152 

 

Kravet på sannolika skäl i LAS-utredningens förslag om intermistiskt beslut ställs betydligt 

svagare än det som i gällande rätt ställs när en arbetstagare vill få intermistiskt beslut om 

anställningens bestånd under en avskedstvist. Samtidigt är kravet på sannolika skäl i LAS-

utredningens förslag något starkare än det som ställs i gällande rätt för att en arbetsgivare ska 

 
147 Stockholm universitet, remissyttrande s. 7. 
148 TCO, remissyttrande s. 30. 
149 Bruun (2017) s. 17 f. 
150 SOU 2020:30 s. 678 f. 
151 SOU 2020:30 s. 679. 
152 SOU 2020:30 s. 679 f. 
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kunna få intermistiskt beslut om anställningens upphörande i en uppsägningstvist.153 På så sätt 

skulle det bli svårare för arbetstagare, genom LAS-utredningens förslag, att få till intermistiskt 

beslut än vad det i gällande rätt är för arbetsgivare att få intermistiskt belut i uppsägningstvister 

men lättare än vad det är för arbetstagare att få intermistiskt beslut i avskedstvister.  

 

Enligt LAS-utredningens förslag till 34a § 2 st. LAS har arbetstagaren rätt till lön och andra 

förmåner under anställning (efter intermistiskt beslut). LAS-utredningens förslag till 34 a § 1 

st. LAS konstaterar ett förbud för arbetsgivare att stänga av arbetstagare, vars anställning är 

bestående under tvist efter intermistiskt beslut, från arbete på grund av omständigheter som 

föranlett uppsägningen eller avskedandet. Efter intermistiskt beslut om att anställning ska vara 

bestånden har således arbetstagaren rätt till lön och andra anställningsförmåner och 

arbetsgivaren får inte stänga av arbetstagaren med hänvisning till anledning som låg bakom 

uppsägningen eller avskedandet.154 

 

LO ställer sig i sitt remissvar väldigt kritiskt till att beviskraven för intermistiskt beslut föreslås 

höjas, särskilt eftersom det intermistiska beslutet blir arbetstagarens enda chans till att få 

anställningen kvarvarande under tvisten.155 TCO menar i sitt remissyttrande att det i praktiken 

kommer bli mycket svårt för arbetstagare att få intermistiskt beslut eftersom detta grundas 

endast på handlingar och inte muntlig bevisning som ofta är avgörande senare vid den slutliga 

bedömningen.156 

 

Situationen för arbetstagaren, att anställningen är bestående efter intermistiskt beslut, blir 

således liknande den som en arbetstagare idag har (utan intermistiskt beslut) enligt gällande rätt 

vid uppsägning. Skillnaden mot gällande rätt innebär vidare att uppsägningsfall och avskedsfall 

behandlas mer lika i LAS-utredningen förslag. 

 

3.3 Skadestånd 
LAS-Utredningens förslag innehåller samma skadeståndstyper som gällande rätt men med 

några innehållsmässiga förändringar vars innebörd redovisas i följande avsnitt.  

 

 
153 SOU 2020:30 s. 679. 
154 SOU 2020:30 s. 680. 
155 LO, remissyttrande s. 13. 
156 TCO, remissyttrande s. 29. 
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3.3.1 Ekonomiskt och allmänt skadestånd 
Ekonomiskt skadestånd och allmänt skadestånd regleras, som tidigare anförts, i gällande rätt i 

38 § LAS vilken LAS-utredningen inte gör anspråk på att förändra. Taket för summan av 

ekonomiskt skadestånd enligt 38 § LAS som avser ekonomiskt förlust efter anställningens 

upphörande regleras av 39 § LAS vilken LAS-utredningen vill höja på varje punkt med två 

månadslöner. Takbeloppet för tid efter anställningens upphörande är enligt LAS-utredningens 

förslag 39 § 2 st. LAS således 18 månadslöner vid mindre än 5 års anställningstid, 26 

månadslöner vid minst 5 men mindre än 10 års anställningstid och 34 månadslöner vid minst 

10 års anställningstid.157 

 
3.3.2 Normerat skadestånd 
Normerat skadestånd till arbetstagare från arbetsgivaren när denna vägrar rätta sig efter en dom 

om att uppsägning eller avskedande är ogiltigt reglas, som i gällande rätt, även i LAS-

utredningens förslag i 39 § 2 st. LAS med den förändringen att utredningen vill höja med två 

månadslöner på alla punkter även här. En arbetsgivare som vägrar rätta sig efter beslut måste 

enligt LAS-utredningen betala arbetstagaren 18 månadslöner vid mindre än 5 års 

anställningstid, 26 månadslöner vid minst 5 men mindre än 10 års anställningstid och 34 

månadslöner vid minst 10 års anställningstid. Övrig reglering angående det normerade 

skadeståndet i 39 § LAS är i utredningens förslag densamma som i gällande rätt förutom att 

utredningen också vill höja lägstanivån för arbetstagare med kort anställningstid från 6 

månadslöner till 8 månadslöner.158 

 

Genom 38a § LAS i LAS-utredningens förslag redogörs det för ett helt nytt normerat 

skadestånd som blir aktuellt inom ramen för småföretagarundantaget i förslagets 35 § 1 st. LAS. 

När arbetsgivaren bryter mot LAS inom undantaget i 35 § 1 st. LAS ska det ekonomiska 

skadeståndet genom 38 § LAS motsvara minst åtta månadslöner. När en arbetstagare pga 

undantagsregeln inte har möjlighet att yrka på ogiltighet av uppsägning eller avsked så ska alltså 

det ekonomiska skadeståndet enligt 38 § LAS schablonmässigt motsvara minst åtta 

månadslöner oavsett om den verkliga ekonomiska skadan varit lägre. Arbetstagaren behöver 

inte föra bevisning om den ekonomiska skadan upp till summan som motsvarar 8 månader. Om 

arbetstagaren har lidit större skada än 8 månadslöner så kan hen föra bevisning för detta.159 

 
157 SOU 2020:30 s. 684 f. 
158 SOU 2020:30 s. 684 f. 
159 SOU 2020:30 s. 682. 
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SN framför i sitt remissyttrande att skadestånden i 39 § LAS redan är extremt höga och att det 

är få svenska företag som har möjlighet att betala dessa.160 Vidare påpekar SN att utredningens 

utgångspunkt, att minskad ekonomisk risk leder till ökade incitament att anställa, blir tvetydigt 

när man samtidigt ger förslag på ökade skadestånd.161 Att arbetstagaren som huvudregel inte är 

kvar i anställning under tvistetiden påverkar inte det faktum att det är skadeståndsnivåerna som 

hotar att ruinera många företag.162 Svenskt Näringsliv anser att höjda skadeståndsnivåer kan 

påverka företags vilja att anställa negativt.163 

 

För att jämföra med gällande rätt blir arbetstagaren enligt LAS-utredningens förslag bättre 

kompenserad, i form av skadestånd, när arbetsgivaren gjort en felaktig uppsägning eller 

felaktigt avsked, med undantag för när småföretagarundantaget gäller. De höjda 

skadeståndsnivåerna i LAS-utredningens förslag kan ses som en kompensation för att balansera 

upp de inskränkta individuella rättigheterna och försvagningen av dimensionen för individuella 

rättigheter164. För arbetstagare som får sin uppsägning eller avsked ogiltigförklarad och blir 

ersatt i form av skadestånd försvagas den individuella dimensionen av arbetsrätt inte i lika hög 

utsträckning som för de arbetstagare vars ogiltigyrkande inte godkänns i domstol. 

 

3.5 Konsekvenser enligt LAS-utredningen 
De sammantagna konsekvenserna, av LAS-utredningens förlag, blir för arbetsgivare att 

kostnader vid uppsägningar generellt blir mer förutsägbara och minskade, framförallt i fall där 

uppsägningen faktiskt är sakligt grundad.165 Vidare skulle förändringen innebära en större 

skillnad för arbetsgivarens kostnader beroende på om uppsägningen varit saklig grundad eller 

ej. Förslagen förväntas också öka arbetsgivares benägenhet till att anställa tillsvidare eftersom 

förslagen leder till en minskad ekonomisk risk vid rekrytering. Förslaget förutspås få en större 

påverkan för just mindre arbetsgivare166 Utredningens förslag borde också minska arbetsgivares 

incitament att ta till avsked när det egentligen borde vara uppsägning av personliga skäl 

eftersom förslaget inte längre ger någon skillnad i regleringen av anställningens bestånd i tvister 

 
160 SN, remissyttrande s. 11. 
161 SN, remissyttrande s. 12. 
162 SN, remissyttrande s. 14. 
163 SN, remissyttrande s. 2. 
164 Bruun (2017) s. 17 f. 
165 SOU 2020:30 s. 576 
166 SOU 2020:30 s. 577. 
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om uppsägnings- och avskeds giltighet.167 På så sätt ger förslaget inte upphov till 

kostnadsskillnad mellan process i uppsägningstvist och avskedstvist.168 För arbetsgivare med 

max 15 anställda innebär förslaget minskade kostnader i uppsägnings och avskedstvister vilket 

är positivt för dessa företags möjligheter att bedriva konkurrenskraftig verksamhet.169 

 

För arbetstagare blir de sammantagna konsekvenserna att incitament för att driva process mot 

arbetsgivaren minskar i de fall då det är sannolikt att uppsägningen faktiskt är sakligt grundad. 

Samtidigt ökar arbetstagarens kompensation i de flesta fall som uppsägningen visar sig vara 

osaklig.170  I fall där ogiltigförklaring inte bifalls av domstol eller när arbetstagaren är anställd 

av ett mindre företag kommer som regel arbetstagarens ekonomiska kompensation vara mindre 

än den är i gällande rätt.171 Förslaget leder till att arbetsgivarens storlek spelar stor roll för 

arbetstagaren vid tvist om uppsägning- eller avskeds giltighet eftersom möjligheten till 

ogiltigförklaring försvinner med småföretagarundantaget.172  Arbetstagare som är anställda av 

dessa företag är de som påverkas mest av LAS-utredningens förslag och hos dessa kan 

incitamenten till att driva process minska.173  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
167 SOU 2020:30 s. 572. 
168 SOU 2020:30 s. 628. 
169 SOU 2020:30 s. 631. 
170 SOU 2020:30 s. 579. 
171 SOU 2020:30 s. 630. 
172 SOU 2020:30 s. 622. 
173 SOU 2020:30 s. 629 f. 
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4. Överenskommelsen – tvister om uppsägnings- och 
avskeds giltighet 
När det kommer till Överenskommelsen så är den som tidigare nämnt inte alls i samma 

omfattning som LAS-utredningen. Just det som berör uppsatsens ämne tilldelas några stycken 

på tre olika sidor i överenskommelsen. Det blir således inte en lika omfattande utredning och 

analys av överenskommelsen som av LAS-utredningen. 

 
4.1 Ogiltigförklaring av uppsägning och avsked 
Ogiltigförklaring av uppsägning och avsked kommer behandlas gemensamt i detta kapitel då 

överenskommelsen, precis som LAS-utredningen, lämnar väldigt liknande regleringsförslag för 

uppsägning och avsked. 

 

4.1.1 Möjligheten att yrka på ogiltighet  
Överenskommelsen ger inga förslag på att förändra arbetstagares möjlighet att yrka på 

ogiltighet av vare sig uppsägning eller avsked. 34 § 1 st. och 35 § 1 st. gällande rätt lämnas i 

överenskommelsen oförändrade.174 För att jämföra med LAS-utredningen så är 

överenskommelsen, i denna aspekt, mindre ingripande eftersom arbetstagare som omfattas av 

småföretagarundantaget inte har möjlighet att alls yrka på ogiltighet i LAS-utredningens 

förslag. I relation till Bruuns analysmodell175 kan tänkas att överenskommelsen i denna del inte 

skulle påverka synen av arbetsrätten i samma utsträckning som LAS-utredningen.  

 

4.1.2 Anställningen är bestående under tvist i visst fall 
Överenskommelsens förslag är att vid en uppsägning som beror på sjukdom kan en arbetstagare 

som vill kvarstå i anställning under tvistetiden underrätta arbetsgivaren om detta. Det är 

arbetsgivaren som avgör om anställningen, efter begäran från arbetstagaren, ska vara bestående 

eller ej och denna bedömning kan inte rättsligt angripas.176 Om anställningen på detta sätt blir 

bestående under tvist så gäller samma förbud mot avstängning och rättighet till 

anställningsförmåner som i gällande rätt.177 Om arbetsgivaren valt att behålla arbetstagaren i 

anställning under tvisten och domstol sen kommer fram till att uppsägningen är sakligt grundad 

 
174 Överenskommelsen s. 32. 
175 Bruun (2017) s. 17 ff. 
176 Överenskommelsen s. 25. 
177 Överenskommelsen s. 32. 
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och inte ogiltigförklaras så ska det allmänna skadeståndet jämkas till vanligtvis hälften.178 På 

så sätt kan tänkas att arbetsgivarens incitament att behålla den anställde i tjänst ökas.  

 

Huvudregeln i överenskommelsen är således att anställningen inte är bestående under tvist om 

uppsägnings och avskeds giltighet och gällande rätt i 34 § 2 och 3 st. och 35 § 2 och 3 st. LAS 

utgår som konsekvens av detta i överenskommelsens förslag.179  

 

I jämförelse med LAS-utredningen så är överenskommelsen, i denna aspekt, mer ingripande 

eftersom en arbetstagare enligt LAS-utredningen alltid kan få frågan om anställningens bestånd 

under tvist intermistiskt prövad. Sett ur Bruuns analysmodell180 så innebär överenskommelsen 

en större inskränkning av den individuella arbetsrätten, jämfört med LAS-utredningen, i denna 

aspekt. Överenskommelsen kan tänkas försvaga tyngden i den första dimensionen, individuell 

arbetsrätt, ytterligare än LAS-utredningen jämfört med gällande rätt.  

 

4.2 Skadestånd 
Som ett sätt att kompensera för det faktum att anställningen som huvudregel inte är bestående 

under tvisten ämnar överenskommelsen öka skadestånden för en lagstridig uppsägning till 

135 000 kronor, för ett lagstridigt avsked till 190 000 kronor och för tillfällen där endast 

uppsägning förelegat men avsked vidtagits till 90 000 kronor.181 

 

Precis som i LAS-utredningen så kan anses att skadeståndsnivåerna höjs något jämfört med 

gällande rätt som en kompensation för att arbetstagarens rättigheter i övrigt inskränks. Värt att 

nämna är att eftersom överenskommelsen i denna del har specificerade belopp så kan detta få 

konsekvenser på sikt eftersom fasta belopp inte följer inflation och löneutveckling på samma 

sätt som ett visst antal månadslöner gör.  

 

Sammantaget för att göra en jämförelse så kan påstås att överenskommelsen och LAS-

utredningen båda är inskränkningar av arbetstagares rättigheter, enligt gällande rätt, men på 

olika sätt. Överenskommelsen behandlar alla arbetstagare lika (förutom de som sagts upp på 

grund av sjukdom) medan LAS-utredningen gör stor skillnad på hur många arbetstagare 

 
178 Överenskommelsen s. 26. 
179 Överenskommelsen s. 32. 
180 Bruun (2017) s. 17 ff. 
181 Överenskommelsen s. 32. 
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arbetsgivaren har. Påverkan på det individuella skyddet inom Bruuns analysmodell182 blir 

således mer lika för alla arbetstagare i överenskommelsens förlag. I LAS-utredningens förslag 

får arbetsgivarens storlek stor betydelse för påverkan på det individuella skyddet i 

analysmodellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
182 Bruun (2017) s. 17 ff. 
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5. Avslutande analys och slutsatser 
Avslutningsvis ämnar uppsatsen dra slutsatser kring på vilket sätt genomförande av LAS-

utredningens respektive överenskommelsens förslag potentiellt skulle komma att påverka 

arbetsrätten. Vidare dras slutsatser kring vad LAS-utredningen respektive överenskommelsen 

innebär i förhållande till varandra och till gällande rätt. 

 

Potentiella konsekvenser av LAS-utredningen indikerar en förskjutning, av sättet vi ser på den 

svenska arbetsrätten, inom Bruuns analysmodell, från dimensionen med individuell arbetsrätt 

till dimensionen med grundläggande rättigheter. Detta till följd främst av utredningens 

småföretagarundantag som kan leda till ett försvagat individuellt skydd och större vikt av 

skyddet i grundläggande rättigheter.183 Även innebörden av förslaget att anställningen föreslås 

inte vara fortgående som huvudregel försvagar dimensionen av individuella rättigheter.184 Det 

faktum att förslaget innehåller ökade skadeståndsrättigheter påverkar dock tyngden i 

dimensionen för individuella rättigheter positivt men antagligen inte tillräckligt mycket för att 

kompensera helt för det minskade skyddet i övrigt.185 Vad gäller överenskommelsen så 

indikerar även dessa förslag en minskning av tyngden i dimensionen individuell arbetsrätt.186 

LAS-utredningen och överenskommelsen är ingripande för de individuella arbetsrättigheterna 

på olika sätt. En jämförelse av dessa i relation till Bruuns analysmodell indikerar att för 

arbetstagare som skulle omfattas av småföretagarundantaget får LAS-utredningens påverkan 

på synen av arbetsrätten och förskjutningen bort från det individuella fältet anses större än 

överenskommelsens. För arbetstagare som inte skulle omfattas av småföretagarundantaget kan 

anses att överenskommelsen får en större påverkan på synen på arbetsrätten och en större 

förskjutning bort från det individuella fältet, eftersom överenskommelsen även tar bort 

möjligheten till intermistiskt beslut.187  

 

Både LAS-utredningens förslag och överenskommelsens förslag innebär jämfört med gällande 

rätt att kostnaden för arbetsgivaren i mycket större utsträckning kommer beror på om denna 

hade rätt att avlägsna arbetstagaren från anställning eller ej. Resultatet blir således att 

 
183 Se avsnitt 3.2.2. 
184 Se avsnitt 3.2.3. 
185 Se avsnitt 3.3. 
186 Se avsnitt 4.1. 
187 Se avsnitt 3.2.2 och 4.1. 
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arbetsgivare i lagenliga uppsägningar och avsked inte löper samma ekonomiska risker enligt 

LAS-utredningens och överenskommelsens förslag jämfört med gällande rätt.188  

 

Vidare innebär både LAS-utredningens och överenskommelsens förslag en mer likvärdig 

reglering av uppsägningsfall och avskedsfall jämfört med gällande rätt vilket antagligen skulle 

resultera i att reducera problemet med att arbetsgivare idag ofta väljer avsked eller 

arbetsbristuppsägningar, av rent processtaktiska skäl, när det egentligen rör sig om uppsägning 

av personliga skäl.189 

 

Avslutningsvis kan sägas att både LAS-utredningen och överenskommelsen inskränker 

arbetstagarens rättigheter vid ogiltigförklaring av uppsägning och avsked jämfört med gällande 

reglering.190 Båda förslagen kompenserar dock detta, till viss del, med ökade 

skadeståndsrättigheter för arbetstagare som blivit skilda från sina anställningar på felaktiga 

grunder.191 Oaktat denna kompensation indikerar båda förslagen en viss försvagning av den 

individuella dimensionen i skyddet och en viss förskjutning mellan de fyra fälten blir därmed 

sannolikt konsekvensen.192 Denna uppsats studerar endast en utvald del av LAS-utredningen 

och överenskommelsen. För att dra en slutsats i denna fråga om hela LAS-utredningen och 

överenskommelsen krävs dock en granskning och utredning av dessa i sin helhet. Det finns ett 

fortsatt behov av undersökning av LAS-utredningen och överenskommelsen för att få en 

övergripande bild av förändringarna de innebär och konsekvenserna som införandet av 

förslagen kan medföra. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
188 Se avsnitt 3 och 4. 
189 Se avsnitt 3.1, 3.2, 3.5 och 4.1. 
190 Se avsnitt 3.2 och 4.1. 
191 Se avsnitt 3.3 och 4.3. 
192 Se avsnitt 1.5. 
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Abstract  
The thesis is about annulment and damages within the framework of the subject disputes about 

the validity of termination and dismissal. The thesis uses a combination of legal dogmatic and 

legal analytical method. The purpose of the thesis is to clarify, problematize and compare 

current law with the LAS investigation's and the agreement's proposals within the framework 

of the thesis' topic. The purpose is further to analyze potential consequences of the 

implementation of the LAS investigation and the agreement. 

 

The thesis initially makes a legal investigation of applicable law to further report and analyze 

the LAS investigation and the agreement insofar as these deal with the thesis' topic. The thesis 

uses a theoretical analysis tool that concretizes how one can look at today's labour law as a 

position in four different fields of four different dimensions of labour law. The thesis analyzes 

how the LAS investigation's and the agreement's proposals could potentially shift the perception 

of Swedish labour law within the four dimensions. 

 

Conclusions that can be drawn from the thesis investigation are that both the LAS investigation 

and the agreement, in comparison with current law, in various ways provide a reduced 

individual protection within invalidation, which is to some extent compensated by increased 

levels of damages. Both proposals entail a certain weakening of the individual dimension in 

labour law and a certain shift between the four fields can thus probably be a consequence of the 

introduction of one of these. 
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