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Sammanfattning 

Detta arbete syftar till att utreda de problem som uppstår när en arbetsgivares uppsägning av en 

arbetstagare leder till ogiltighetstvist. Arbetet fokuserar särskilt på konsekvenserna av att ar-

betstagare har rätt att stå kvar i anställning under tvist när ogiltighetstvister kan pågå under lång 

tid. Både arbetsgivares och arbetstagares perspektiv beaktas i arbetet eftersom arbetet strävar 

efter balans i gällande rätt. Exempel på problem med den nuvarande ordningen är att arbetsgi-

vare har incitament att avskeda arbetstagare istället för att säga upp trots att det endast föreligger 

saklig grund för uppsägning. Arbetet utreder vad det beror på och resonerar kring hur detta 

incitament kan minskas eller elimineras. 

Arbetet inleder med att redovisa rättsläget kring ogiltighetstvister. Även mer praktiska aspekter 

redogörs för, såsom hur lång tid en ogiltighetstvist kan pågå. Därefter analyseras problem som 

uppstår på grund av det rådande rättsläget med beaktande av verkliga förhållanden. Avslut-

ningsvis diskuteras hur olika förändringar i gällande rätt skulle kunna skapa ett regelverk som 

fungerar väl för både arbetstagare och arbetsgivare. Förhoppningen är att läsaren kommer att få 

en fördjupad kunskap om rättsläget för ogiltighetstvister och de praktiska problem som kan 

uppstå.  
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Förkortningar och begrepp 

AD – Arbetsdomstolen. 

LAS – Lag (1982:80) om anställningsskydd. 

LRA – Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister. 

MBL - Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. 

RB – Rättegångsbalken.  

Arbetstagare – syftar dels på arbetstagare i LAS bemärkelse och dels på partsställning i tvist. 

Arbetsgivare – syftar dels på arbetsgivare i LAS bemärkelse och dels på partsställning i tvist. 

Uppsägningstvist – syftar på tvister om skadestånd och ogiltighet som uppstår till följd av upp-

sägning eller avsked. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Svenska arbetstagare skyddas mot godtyckliga uppsägningar genom kravet på att en saklig 

grund för uppsägning ska föreligga.1 Utan detta skydd skulle arbetsgivare kunna säga upp ar-

betstagare som exempelvis ställer krav på arbetsgivaren eller på annat sätt är obekväma på ar-

betsplatsen. Anställningsskydd är viktigt för att arbetstagare ska kunna ha en säker ekonomisk 

situation.  Osäkra anställningar skapar ofta social otrygghet för arbetstagare. Arbetstagare kan 

få svårare att planera stora inköp, ta lån samt en allmän oro för framtiden.  

Kravet på att saklig grund ska finnas för att en uppsägning ska kunna ske är således viktigt. För 

att skyddet ska bli reellt krävs att arbetstagare kan vidta åtgärder om en uppsägning sker utan 

saklig grund. I LAS finns två möjligheter för en arbetstagare som blivit uppsagd på detta sätt. 

Arbetstagaren kan antingen yrka på ekonomiskt skadestånd2 eller på ogiltigförklaring av upp-

sägningen3. Om arbetstagaren väljer att ogiltigförklara uppsägningen har arbetstagaren rätt att 

stå kvar i anställning under processen.4 Arbetsgivaren får således betala lön under tvistetiden i 

en ogiltighetstvist. Det är inte ovanligt att en ogiltighetstvist pågår över ett år innan domstol 

slutligt avgör frågan.5 De långa tvistetiderna innebär problem för både arbetsgivare och arbets-

tagare. För en arbetstagare borde det vara angeläget att tvisten snabbt avgörs, eftersom det kan 

antas vara påfrestande att ha en ovisshet om anställningens bestånd. För arbetsgivare är det 

stora problemet med tvistetiderna de stora kostnader som rätten att stå kvar i anställning innebär 

för arbetsgivare, oavsett om domstol i sin slutliga bedömning finner att saklig grund för upp-

sägning har förelegat eller ej.6  

Rätten att stå kvar i anställning är viktig för arbetstagare för att inte tvingas söka annat arbete 

under pågående tvist och för att underlätta en återgång till arbete efter tvistens lösning.7 Ett för 

starkt skydd kan dock få arbetsgivare att försöka undvika skyddet helt genom att använda andra, 

mer förmånliga, regler. Arbetsgivare kan exempelvis välja att avskeda en arbetstagare istället 

för att säga upp, med det enda syftet att undvika arbetstagarens rätt att stå kvar i anställning 

under tvist.8 Vidare är det viktigt att ogiltighetstvister inte är så kostsamma att bara hotet om 

                                                 
1 7 § LAS. 
2 38 § LAS se vidare 6.2. 
3 34 § LAS, 3.2. 
4 34 § 2 st. LAS. 
5 Se 2.2. 
6 SOU 2012:62 s 86 f. 
7 Prop. 1973:129 s. 179 f. 
8 Se 7.3. 
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att dessa tvister kan komma att uppstå i framtiden avskräcker arbetsgivare från att anställa nya 

arbetstagare. 

1.2 Problemformulering 

När en arbetstagare yrkar på ogiltigförklaring av uppsägning ska denne i regel stå kvar i anställ-

ning under tvistetiden. När denne står kvar i arbete har arbetstagaren rätt till lön och andra 

förmåner. En ogiltighetstvist kan ibland ta flera år att lösas i domstol. De långa väntetiderna 

leder till osäkerhet för både arbetsgivare och arbetstagare. Dessutom kan det bli kostsamt för 

arbetsgivare att under lång tid ha kvar en uppsagd arbetstagare i anställning. Det är således 

viktigt att uppmärksamma vissa problem som uppstår på grund av de långa tvistetiderna och 

vara medveten om dess konsekvenser. 

1.3 Syfte & frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att belysa problem som uppstår till följd av rätten att stå kvar i an-

ställning. Vidare syftar detta arbete till att undersöka hur problem kan minimeras eller undvikas. 

För att uppnå detta syfte ska följande frågeställningar besvaras i detta arbete. 

 Vilka är problemen men den nuvarande regleringen? 

 Hur drabbar dessa problem arbetstagare respektive arbetsgivare? 

 Hur skulle man kunna lösa dessa problem? 

1.4 Metod & material 

I detta arbete kommer rättsdogmatisk metod tillämpas för att fastställa gällande rätt i uppsäg-

ningstvister. Det kommer att ske genom att granska lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Vi-

dare kommer rättsanalytisk metod tillämpas vid analys av konsekvenserna av gällande rätt. Dis-

kussion om de lege feranda kommer att företas med hjälp av rättspolitisk metod. Även vissa 

rättsekonomiska aspekter kommer att spela roll i arbetet. 

Materialet som kommer att ligga till grund för arbetet kommer att vara lagstiftning, förarbeten, 

doktrin samt praxis från Arbetsdomstolen. 

Detta arbete fokuserar på rätten att stå kvar i anställning vid ogiltighetstvist och kommer även 

att beröra andra rättsregler som aktualiseras vid uppsägningstvist. Lag (1982:80) om anställ-

ningsskydd (LAS) kommer ha en central roll i arbetet. Även lag (1974:371) om rättegången i 

arbetstvister (LRA) och Rättegångsbalken (1942:740) (RB) kommer att behandlas till viss del.  
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Det primära förarbetet för arbetet är proposition 1973:129. Denna proposition skapades inför 

Lag (1974:12) om anställningsskydd. Lag (1974:12) om anställningsskydd omarbetades till Lag 

(1982:80) om anställningsskydd men behölls i stort sätt intakt. Motivering till varför rätten ser 

ut som den gör idag finns såldes primärt i propositionen från 1973. Mycket information om 

uppsägningstvister togs fram i SOU 2012:62. SOU 2012:62 har inte lett till några förändringar 

i gällande rätt vid ogiltighetstvister men information som togs fram i detta utredningsarbete är 

intressent för detta arbete.  

1.5 Avgränsning  

Detta arbete kommer att fokusera på problem som uppstår vid ogiltighetstvister till följd av 

rätten att stå kvar i arbete och de långa handläggningstiderna. För att analysera konsekvenserna 

av rättsläget kommer arbetet även att beröra närliggande rättsregler såsom avskedsreglerna och 

skadeståndsreglerna. Dessa regler kommer endast behandlas i den utsträckning som krävs för 

att ge bakgrund åt analys och diskussion. Problem uppstår till stor det på grund av de långa 

tvistetiderna och komplexiteten i saklig grund-bedömning. Arbetet kommer dock inte fokusera 

särskilt på dessa aspekter. Den statistik som presenteras i detta arbete om antalet uppsägnings-

tvister som uppstår och hur länge dessa tvister varar baseras i princip enbart på vad som pre-

senterats i SOU 2012:62. Ingen egen utredning om dessa aspekter har företagits eftersom SOU 

2012:62 anses vara en pålitlig andrahandskälla. 
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2. Om ogiltighetstvister i praktiken 

2.1 Antal ogiltighetstvister avseende uppsägning 

Att beräkna hur ofta ogiltighetstvister uppstår i verkligheten är svårt rent praktiskt. Denna svå-

righet har två anledningar. För det första går det inte att veta hur många tvister som löses utanför 

domstol genom förlikningar. Det finns inget register eller liknande med förlikningar vilket gör 

att redan här uppstår ett stort mörkertal. För det andra är det en utmaning att få fram konkreta 

siffror om hur många ogiltighetstvister som löses i domstol. Tingsrätterna har ingen databas där 

man enkelt kan söka fram hur många domstolstvister som rör ogiltighetstalan. Man får således 

manuellt gå igenom de domar som meddelats i tingsrätterna för att få fram dessa siffror. Detta 

är ett arbete som är mycket i resurskrävande. 

I utredningen som resulterade i SOU 2012:62 gjorde man dock ambitiösa försök att undersöka 

hur många ogiltighetstvister som uppstår. Man kunde inledningsvis konstatera att mellan åren 

2005 och 2010 avgjordes cirka 180 uppsägningstvister i AD.9 Begreppet ”avgjordes” betyder 

att tvisten lösts antingen genom prövning i sak eller genom att stadfästa förlikning.10 Begreppet 

”uppsägningstvister” innefattar i sin tur både tvister om uppsägningar och om avsked tillika 

tvister som rör ogiltighet och skadestånd.11 Majoriteten av de tvister som anhängiggörs i dom-

stol avgörs dock på annat sätt än genom dom.12 Detta verkar ofta ske genom att målet avskrivs 

efter att part dragit tillbaka sin talan.13 Med hjälp av statistik från AD angående hur ofta ett mål 

generellt sett löses genom dom respektive på annat sätt uppskattade man att ungefär 450 upp-

sägningstvister avslutades i AD mellan 2005 och 2010.14 Man fann också att fördelningen av 

de mål som avgjordes genom dom var till hälften uppsägning och till hälften avsked. Vidare 

rörde två tredjedelar ogiltighet och en tredjedel skadestånd.15 Med hjälp av dessa siffror kan 

man således uppskatta att det i AD mellan 2005 och 2010 inletts 450x0,5x0,66=14916 mål om 

ogiltigförklaring av uppsägning. Det innebär att det varje år inleds ungefär 30 ogiltighetstvister 

om uppsägningar i AD, antingen med AD som första instans eller överklagade från tingsrät-

terna.  

                                                 
9 SOU 2012:62 s. 67 
10 Ibid s. 67. 
11 Ibid s. 167. 
12 Ibid s. 69. 
13 Ibid s. 68. 
14 Ibid s. 69. 
15 Ibid s. 67. 
16 (Antal uppsägningstvister) x (procentuella fördelningen uppsägningar) x (procentuella fördelningen ogiltigför-

klaringar). 
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Utöver dessa finns det också målen som inletts i tingsrätt. Eftersom man inte gjorde en total 

genomgång av samtliga tingsrätters alla domar är denna uppskattning osäker. Man valde att se 

igenom några tingsrätters domsregister för att sedan dra generella slutsatser baserat på dessa 

resultat. Beroende på hur man räknar blir resultatet att det rör sig om mellan 300 och 800 upp-

sägningstvister som inleds i tingsrätterna varje år.17 Det framgår inte hur fördelningen i tings-

rätterna såg ut avseende uppsägningstvister respektive avskedstvister men man fann att ungefär 

hälften av uppsägningstvisterna avser ogiltigförklaring och hälften skadestånd.18 Utgår man 

från att fördelningen uppsägningstvister respektive avskedstvister ser ut som i AD, det vill säga 

hälften uppsägningar och hälften avsked, bör antalet mål i tingsrätterna om ogiltigförklaring av 

uppsägning bli mellan 300*0,5*0,5=7519 och 800*0,5*0,5=20020.  

Baserat på detta verkar det varje år inledas 105-230 mål i tingsrätterna och AD om ogiltigför-

klaring av uppsägning. Denna uppskattning är osäker och bör snarast ses som en indikation på 

att det varken rör sig om en handfull eller flera tusen mål per år. Det är också många uppsäg-

ningstvister som aldrig anhängiggörs i domstol. I utredningen som resulterade i SOU 2012:62 

valde man att utgå ifrån att det varje år inleddes 600 uppsägningstvister i domstol.21 Med denna 

utgångspunkt och med hjälp av underlag från Svenskt Näringsliv, LO och andra organisationer 

uppskattade man att det uppstår åtminstone 6 000 uppsägningstvister varje år varav 5 400 löses 

utanför domstol. Det skulle å andra sidan lika väl kunna röra sig om 60 000 tvister varje år där 

59 400 löses utanför domstol.22 Dessa siffror avser alla typer av uppsägningstvister och inte 

endast tvister om ogiltiga uppsägningar. Det bör återigen påpekas att det rör sig om tämligen 

osäker statistik. 

Svenskt Näringsliv har anfört att 26 % av alla arbetsgivare som tillfrågats i en enkätundersök-

ning har hamnat i en uppsägningstvist.23 

2.2 Tvistetid för en ogiltighetsprocess 

Det kan ta lång tid från att en uppsägning sker till dess att en ogiltighetstvist är löst. I den 

utredning som resulterade i SOU 2012:62 uppskattade man att för uppsägningstvister, vilket 

avser både avsked och uppsägning och ogiltighetstalan och skadeståndstalan, är tvistetiden i 

                                                 
17 SOU 2012:62 s. 69. 
18 Ibid s. 68. 
19 (Minsta antalet mål) x (andel mål som rör uppsägning) x (andel mål som rör ogiltighetstalan). 
20 (Högsta antalet mål) x (andel mål som rör uppsägning) x (andel mål som rör ogiltighetstalan). 
21 Se SOU 2012:62 s. 70. 
22 SOU 2012:62 s. 73 f. 
23 Ibid s. 73. 
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genomsnitt 25 månader i tingsrätt, 18 månader i AD som första instans och 36 månader om 

tvisten inleds i tingsrätt och överklagas till AD.24 Tiden avser tid från och med uppsägning eller 

avsked har företagits till dess slutligt beslut meddelas. Ogiltighetstvister ska enligt 41 § 3 st. 

LAS handläggas skyndsamt, ett krav som inte finns för skadeståndtvister. Ogiltighetstvister tar 

därför något kortare tid, i genomsnitt 15 månader i tingsrätt och 23 månader i AD.25 Tvister kan 

naturligtvis vara av olika komplexitet men man kan konstatera att det kan ta avsevärd tid för en 

ogiltighetstvist att avgöras i domstol.  

Avseende de tvister som löses vid lokal förhandling, utanför domstol, kunde utredningen kon-

statera att dessa ofta är lösta efter en eller ett par månader.26 Förlikningar som träffas på för-

handlingsstadiet ser olika ut men vanligast är att arbetstagare lämnar sin anställning mot eko-

nomisk kompensation. Beloppen varierar men synes i regel hamna under nivåerna i 39 § LAS.27 

Det finns flera anledningar till varför ogiltighetstvister tenderar att bli långdragna. Svenskt Nä-

ringsliv menar att arbetstagare inte har tillräckligt incitament till att bidra till en snabb process.28 

Vidare menar de att det stora problemet med de långa tvistetiderna är rätten att stå kvar i an-

ställning och de kostnader som uppstår till följd av detta.29 Arbetstagarorganisationerna menar 

dock att arbetstagare i princip alltid strävar efter en snabb tvistelösning eftersom det är väldigt 

påfrestande att vara uppsagd. De menar därför att det är viktigt att man behåller incitamentet 

för arbetsgivare att vara skyndsamma.30  

AD:s ordförande har i SOU 2012:62 anfört att det ofta går att bedriva processerna i AD mer 

skyndsamt. En anledning till de långa tvistetiderna är det ofta går lång tid innan tvisten anhäng-

iggörs i domstol. Vidare är det parterna som drar ut på tiden genom att åberopa mycket bevis-

ning och att ombuden ofta dröjer med att skicka in material. AD har inte märkt av någon tydlig 

skillnad i hur skyndsamt de olika parterna driver på processen i uppsägningstvister respektive 

avskedstvister eller vid ogiltigtalan.31 

 

                                                 
24 Ibid s. 71 Tabell 3.1.  
25 SOU 2012:62 s. 71 Tabell 3.2.  
26 Ibid s. 74. 
27 Ibid s. 75. 
28 Ibid s. 88. 
29 Ibid s. 86 f. 
30 Ibid s. 89. 
31 Ibid s. 98 f. 
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3. Ogiltigförklarande av uppsägning 

3.1 Om uppsägning 

För att en arbetsgivare ska få säga upp en arbetstagare krävs det saklig grund.32 Saklig grund 

vid en arbetsbristuppsägning finns om uppsägningen föranleds av företagsekonomiska, -tek-

niska eller -organisatoriska anledningar. Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbete samt 

att driva sin verksamhet utan att lagstiftare eller domstol ska kunna överpröva dennes beslut.33 

Arbetsgivare får emellertid inte säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist om anledningen 

till uppsägningen egentligen är skäl som är hänförliga till arbetstagaren personligen. Detta kal-

las fingerad arbetsbrist och är att jämställa med en icke sakligt grundad uppsägning.34 Saklig 

grund vid uppsägning som är hänförlig till arbetstagaren personligen är ett brett begrepp som 

tar hänsyn till många olika faktorer såsom arbetsplatsens storlek, arbetstagarens anställningstid, 

befattning och misskötsamhetens beskaffenhet.35 Att avgöra om saklig grund har funnits vid en 

uppsägning på grund av personliga skäl är inte alltid en lätt bedömning. Om en arbetstagare 

säger upp sig själv till följd av otillbörligt handlande från arbetsgivarens sida är detta att anse 

som en framprovocerad uppsägning. Trots att det faktiskt är arbetstagaren som sagt upp sig 

själv anses detta vara en icke sakligt grundad uppsägning från arbetsgivarens sida.36 

Lagstiftaren skapade kravet på saklig grund vid uppsägning för att skydda alla arbetstagare men 

kanske framför allt äldre och andra utsatta grupper av arbetstagare som kan ha svårt att finna 

ny anställning.37 Tanken är att samhället gynnas av att arbetstagare har ett starkt anställnings-

skydd. Arbetslösa riskerar att bli beroende av bidrag från anhöriga eller det allmänna. Det är 

alltså bättre att arbetstagare får behålla sin anställning såvida det inte rör sig om relativt grov 

misskötsamhet. 

För att göra anställningsskyddet reellt skapades i LAS två tillvägagångssätt för arbetstagare 

som anser sig ha blivit uppsagd utan saklig grund. Antingen kan en uppsagd arbetstagare yrka 

på ekonomiskt och allmänt skadestånd enligt 38 § LAS. Arbetstagaren godtar därmed uppsäg-

ningen i bemärkelsen att denna inte kräver att få återgå i anställning. Arbetstagaren yrkar istället 

på skadestånd för den kränkning som den icke sakligt grundade uppsägningen har varit och för 

                                                 
32 7 § 1 st. LAS. 
33 Bylund s. 145 f. 
34 Lunning & Toijer 7 § Fingerad arbetsbrist. 
35 Bylund s. 104 ff. 
36 Prop 1973:129 s. 129 f. 
37 Ibid s. 115. 
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förlorad arbetsinkomst. Denna möjlighet kan vara fördelaktig för arbetstagare som inte är in-

tresserad av att fortsätta sin anställning hos en arbetsgivare som har sagt upp denne men ändå 

vill ha kompensation. Det andra alternativet för en arbetstagare som anser sig ha blivit felaktigt 

uppsagd är att yrka på en ogiltigförklaring av uppsägning enligt 34 § LAS. 

3.2 Ogiltigförklaring av uppsägning 

I 34 § LAS finns bestämmelsen om ogiltigförklaring av uppsägning. I denna bestämmelse stad-

gas i dess första stycke att när en uppsägning företas utan saklig grund kan denna uppsägning 

ogiltigförklaras. Rekvisitet saklig grund är en direkt koppling till det grundläggande kravet för 

att företa en uppsägning enligt 7 § LAS. Med andra ord kan en ogiltighetsinvändning endast 

göras om en arbetsgivare säger upp en arbetstagare utan saklig grund. Har arbetsgivare inte 

iakttagit sin omplaceringsskyldighet38, baserat en uppsägning enbart på omständigheter som 

arbetsgivaren känt till i mer än två månader39 eller förmått arbetstagare att säga upp sig genom 

en framprovocerad uppsägning40 är dock även detta grund för en arbetstagare att yrka på ogil-

tigförklaring av uppsägning. Detta är en uttömmande uppräkning för typfall där uppsägning 

kan ogiltigförklaras. Det förtydligas i 34 § 1 st. LAS att brott mot turordning vid arbetsbrist-

uppsägning inte är grund för en ogiltighetsinvändning.  

Ogiltighetsinstitutet skapades för att ge arbetstagare ett starkt skydd mot uppsägningar utan 

saklig grund.41 Att kunna ogiltigförklara en uppsägning kan vara särskilt viktigt för framförallt 

äldre arbetstagare och andra utsatta grupper på arbetsmarknaden som kan drabbas extra hårt av 

en uppsägning. Utan denna möjlighet skulle en arbetstagare alltid skiljas från sin anställning 

vid uppsägning, oavsett om den varit sakligt grundad eller ej. Alla typer av fel vid uppsägning 

är inte ogiltighetsgrundande eftersom en ogiltigförklaring är en mycket ingripande åtgärd. Lag-

stiftaren konstaterade att en ovillkorlig rätt till anställning endast bör finnas när arbetstagare 

blir uppsagd utan saklig grund eller avskedad utan laglig grund.42  Att turordningsfel är inte är 

grund för en ogiltighetstalan beror på att det kan vara viktigt för en arbetsgivare att kunna göra 

nedskärningar i personalstyrkan. Det ansågs också vara vanligast att det finns enighet mellan 

arbetsgivare och arbetstagarorganisation om vem som har kortast anställningstid i turordnings-

listan och därmed ska sägas upp. Att en enskild arbetstagare skulle kunna motsätta sig en upp-

sägning, och därmed förhindra nedskärningar när det oftast finns enighet mellan arbetsgivare 

                                                 
38 Jfr AD 2015 nr 49. 
39 Jfr AD 2009 nr 30. 
40 Jfr AD 1975 nr 35 se även prop. 173:129 s. 129 f. 
41 Prop. 1973:129 s. 276 ff. 
42 Ibid s. 277. 
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och arbetstagarorganisation, genom att ogiltigförklara uppsägningen ansågs olämpligt med hän-

syn till arbetsgivares behov av att kunna driva sin verksamhet. Lagstiftaren ville således att 

arbetsgivare som befinner sig i ekonomiskt trångmål ska kunna göra de förändringar i perso-

nalstyrkan som behövs. Det utan att riskera att arbetstagare inte godtar uppsägningen på grund 

av turordningsfråga och stå kvar i anställningen under processens gång.43 Det innebär dock att 

en arbetsgivare torde kunna bli av med arbetstagare genom att företa en arbetsbristuppsägning 

och sedan turordna felaktigt för att bli av med arbetstagare som arbetsgivaren vill bli av med på 

grund av personliga skäl. Det blir då inte en fingerad arbetsbrist som kan ogiltigförklaras, utan 

endast en felaktig turordning vilket inte är grund för ogiltigförklaring. Detta uppmärksammas 

inte särskilt i förarbetena. Formaliafel vid uppsägning kan inte heller leda till ogiltigförklaring. 

Det beror på vad konsekvensen skulle bli av att formaliafel var ogiltighetsgrundande. Arbets-

tagaren skulle ogiltigförklara uppsägningen, arbetsgivare skulle utverka ett interimistiskt beslut 

om att uppsägning ska få kraft, arbetstagaren skulle få rätt i sak och därefter skulle arbetsgivaren 

säga upp arbetstagaren på nytt.44 Det kan dock nämnas att det kan vara skadeståndsgrundande 

enligt 38 § LAS att inte iaktta formalia eller turordningsreglerna.  

För att väcka talan om ogiltighet måste arbetstagare ta hänsyn till två preskriptionsfrister som 

båda återfinns i 40 § LAS. Den första tidsfristen avser underrättelse till arbetsgivare och den 

andra gäller väckande av talan.  

Om en arbetstagare avser ogiltigförklara sin uppsägning är huvudregeln att arbetsgivaren ska 

underrättas inom två veckor från och med att arbetstagaren fått besked om uppsägningen. Har 

arbetsgivare inte har lämnat besked till arbetstagare såsom stadgas i 8 § LAS om möjligheterna 

för att yrka ogiltigförklaring av uppsägning blir tidsfristen istället en månad från den dag an-

ställningen upphört.45  

Tidsfristen för talans väckande är beroende av om förhandlingar enligt Lag (1976:580) om 

medbestämmande i arbetslivet (MBL) alternativt kollektivavtal har påkallats inom tiden för 

underrättelse. Har förhandling påkallats ska talan om ogiltighet väckas inom två veckor från 

och med förhandlingens avslutande. I annat fall ska talan väckas inom två veckor från och med 

                                                 
43 Prop. 1973:129 s. 184 f. 
44 Ibid s. 186. 
45 40 § 1 st. LAS. 
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att tiden för underrättelse gått ut.46 Om någon av tidsfristerna löper ut innan arbetstagare under-

rättat arbetsgivare att denne inte godtar uppsägningen, respektive väckt talan, preskriberas ogil-

tighetsinvändning vilket framgår av 43 § LAS.  

Anledningen till den relativt korta tidsfristen för denna typ av talan är av hänsyn till både ar-

betsgivare och arbetstagare. Arbetstagaren har ett intresse av att process inleds innan uppsäg-

ningstiden hinner löpa ut för att kunna göra gällande sin rätt att stå kvar i sin anställning under 

tvisten enligt 34 § 2 st. LAS. Vidare borde det vara betydelsefullt för arbetstagare att snarast 

möjligt veta om anställningen ska bestå. Arbetsgivaren å andra sidan har även denne ett befogat 

intresse av att snarast få vetskap om en arbetstagare, som arbetsgivaren anser uppsagd, anser 

att uppsägningen inte är giltig och således ska kvarvara i arbete.47 

Det kan påpekas att tidsfristerna i 40 § LAS gäller för talan om ogiltighet enligt 34 § LAS. Vill 

arbetstagare istället yrka på skadestånd på grund av en icke sakligt grundad uppsägning enligt 

38 § LAS gäller längre preskriptionsfrister enligt 41 § LAS. Där stadgas en tidsfrist om 4 må-

nader från det att uppsägningen skedde, eller, om inget besked enligt 8 § 2 st. LAS har lämnats, 

4 månader från det att anställningen upphörde. 

Rättsföljden av att domstol bifaller en talan om ogiltighet blir att uppsägning inte anses ha skett 

och att anställningen består som den gjort innan uppsägning.48 I LAS finns emellertid inga ex-

ekutiva åtgärder för att förmå en arbetsgivare att följa ett domslut som ogiltigförklarar en upp-

sägning. Om en arbetsgivare inte låter arbetstagare stå kvar i sin anställning efter processen 

finns således ingen möjlighet att tvinga arbetsgivaren att ändra sig. Istället kan arbetstagare yrka 

på normerat skadestånd enligt 39 § LAS och därefter ska anställningsförhållandet anses som 

upplöst. Skadestånd enligt 39 § LAS används sällan rakt av49 men används troligen som incita-

ment för arbetsgivare att vara aktiv vid förlikningsförhandlingar och, i viss utsträckning, även 

som riktlinje för förlikningssummor.50 Skadestånd enligt 39 § LAS är relativt höga för att av-

skräcka arbetsgivare från att inte efterleva dom51 och är satt till ett belopp motsvarande ett antal 

månadslöner baserat på arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivare.  

                                                 
46 40 § 3 st. LAS. 
47 Prop. 1973:129 s 189 f. 
48 Lunning & Toijer, 34 § Ogiltighetstalan. 
49 SOU 2012:62 s. 72. 
50 Ibid s. 75. 
51 Prop. 1973:129 s. 183. 



15 

 

3.3 Handläggning av ogiltighetstalan 

Enligt 40 § LAS ska arbetstagaren underrätta arbetsgivare inom två veckor om denne avser att 

ogiltigförklara sin uppsägning. Arbetstagaren kan inom två veckor från och med att denna 

underrättelse skett påkalla förhandling i frågan enligt MBL eller kollektivavtal. Parterna ska i 

detta läge undersöka ifall tvisten kan lösas genom överenskommelse. Kan parterna inte lösa 

tvisten genom förhandling eller om ingen förhandling påkallas har arbetstagare två veckor på 

sig att anhängiggöra tvisten i domstol. Parterna är således inte tvungna att anhängiggöra målet 

i domstol om inte förlikning nås. Tvisten kan inte tas upp till prövning i domstol innan förhand-

lingar som påkallats enligt MBL eller kollektivavtal har ägt rum.52 

När ett yrkande om ogiltigförklaring har framställts i domstol är ärendet anhängiggjort. Det är 

domstolen som med hjälp av allt som förs fram av parterna ska avgöra om en sakligt grundad 

uppsägning har skett. Talan väcks i Arbetsdomstolen om arbetstagare företräds av en arbetsta-

garorganisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren och kollektivavtalet avser sådant ar-

bete som arbetstagaren varit sysselsatt i enligt 2:1 LRA. I övriga fall väcks talan i tingsrätt enligt 

2:2 LRA med möjlighet att överklaga tingsrättsdom till arbetsdomstolen enligt 2:3 LRA. Även 

arbetsgivaren kan anhängiggöra tvisten i domstol. Detta kan ske i form av en negativ faststäl-

lelsetalan, det vill säga att domstol ska fastställa att inget anställningsförhållande föreligger. 

3.4 Rätten att stå kvar i anställning under tvist 

Om arbetstagare gör en ogiltighetsinvändning kvarstår denne i anställning.53 Står arbetstagaren 

kvar i anställning har denne samma arbetsvillkor som innan uppsägning skett och arbetstagaren 

har arbetsplikt.54 Rätten att stå kvar i anställningen följer direkt av lagtext. Arbetstagare behöver 

således inte utverka beslut från domstol för att göra gällande denna rätt.55 Rätten att stå kvar i 

anställning skapades för att lagstiftaren inte ville ge tolkningsföreträde till arbetsgivaren när 

tvist uppstod. Vidare befarades det att en arbetstagares möjligheter att återvända till en arbets-

plats efter att en utdragen tvist avgjorts skulle bli små om denne inte varit på arbetsplatsen under 

denna tid.56 Att inte iaktta arbetstagares rätt att stå kvar i anställning bedöms som tämligen 

allvarligt av AD och kan rendera skadestånd.57 

                                                 
52 4:7 LRA. 
53 34 § 2 st. LAS. 
54 Jfr 34 § 2 st. LAS. 
55 Öman 34 § 2.2. st. 3. 
56 Prop. 1973:129 s. 179 f. 
57 Lunning & Toijer 34 § Löneskyddet under tvist om uppsägning. 
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För att arbetstagare ska kunna göra gällande någon rätt att stå kvar i arbete under processen får 

inte uppsägningstiden ha hunnit löpa ut innan ogiltighetstalan väcks. Detta följer av bland annat 

AD 1988 nr 120 där det konstateras att rätten att stå kvar i arbete under pågående process är 

direkt beroende av att anställningen inte hunnit upphöra. Har uppsägningstiden löpt ut anses 

alltså uppsägning verkställd och arbetstagaren kan inte kräva rätt att stå kvar i arbete.  

Arbetstagare som har rätt att stå kvar i anställning har arbetsplikt. I praktiken synes dock inte 

helt ovanligt att arbetstagare arbetsfrias under tvist efter överenskommelse mellan arbetsgivare 

och arbetstagare. Detta verkar särskilt vanligt vid tvist om uppsägning på grund av personliga 

skäl.58 

3.5 Rätt att stå kvar i anställning vid tvist om provocerad uppsägning 

Vid provocerade uppsägning ska arbetstagarens anställning bestå under tvist på det sätt som 

stadgas i 34 § 2 st. LAS. Detta följer av bland annat AD 1977 nr 200. I detta rättsfall ansåg AD 

att arbetsgivaren inte åsidosatt sina skyldigheter enligt LAS och därför inte framprovocerat ar-

betstagarens uppsägning. Trots detta menade domstolen att arbetstagaren hade haft rätt att stå 

kvar i arbetet enligt 34 § 2 st. LAS under tvisten. AD motiverade detta med att eftersom en 

framprovocerad uppsägning är att betrakta som en icke sakligt grundad uppsägning är syftet 

med ogiltighetsinvändning enligt 34 § LAS lika giltigt i detta typfall som om arbetsgivaren sagt 

upp arbetstagaren. Anställningen ska dock bara bestå i fall arbetstagaren är i god tro om att det 

rört sig om en framprovocerad uppsägning.  Detta ledde till att arbetsgivaren i rättsfallet blev 

skyldig att betala ut lön för tiden under tvisten trots att arbetsgivaren fick rätt i att det inte rörde 

sig om framprovocerad uppsägning. Regeln som kan formuleras av detta rättsfall är således att 

när arbetstagaren är i god tro om att det rör sig om en provocerad uppsägning ska arbetstagaren 

ha rätt att stå kvar i anställning.59 

I även AD 2000 nr 90 var frågan om den anställde, som hade sagt upp sig själv, blivit provoce-

rad att göra så av arbetsgivaren. Arbetsgivaren ansåg att arbetstagarsidan inte kunde vara i god 

tro om att en uppsägning provocerats fram och yrkade på ett interimistiskt beslut enligt 34 § 3 

st. LAS om att anställningen skulle upphöra. AD avslog arbetsgivarens yrkande om interimist-

iskt beslut.  Det tillades dock att detta inte var ett ställningstagande till huruvida rätt att stå kvar 

i anställning fanns för arbetstagaren. Det saknades bara förutsättningar för att i tvisten pröva 

                                                 
58 SOU 2012:62 s. 87. 
59 Lunning & Toijer 34 § Rätten att stå kvar i anställning. 
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denna rätt interimistiskt. Att arbetsgivarens yrkande om interimistiskt beslut avslogs kunde så-

ledes inte tolkas som att arbetstagaren hade rätt att stå kvar i anställning.  

Regeln om god tro synes dock mer eller mindre ha övergivits i och med AD 2013 nr 73. I denna 

tvist var frågan om en överenskommelse om att arbetstagaren skulle avsluta sin anställning var 

att anse som en provocerad uppsägning eller, i andra hand, om överenskommelsen kunde ogil-

tigförklaras på annat sätt. AD menade att rätten att stå kvar i anställning är en följd av att en 

uppsägning från arbetsgivarens sida har skett. Om ingen interimistisk prövning av frågan kan 

ske innebär det att man först vid domstols slutliga beslut får klarhet i om anställning ska bestå 

under tvistetiden. Finner domstol att ingen provocerad uppsägning har skett finns ingen rätt att 

stå kvar i anställning och vice versa finns rätt att stå kvar i anställning om domstol finner att det 

är fråga om en provocerad uppsägning. Arbetstagaren fick i AD 2013 nr 73 således inte rätt till 

lön som förfallit under tvistetiden eftersom AD i sin slutliga bedömning fann att det inte var 

fråga om provocerad uppsägning. Ond eller god tro nämndes inte ens i domskälen. AD utveck-

lade sitt resonemang och menade att samma ordning torde gälla till exempel när ogiltighetstvist 

rör om anställning varit på viss tid eller tills vidare, om det skett ett avskedande eller en upp-

sägning eller om arbetstagare blivit uppsagd vid viss tidpunkt. Domstol kan således i sin slutliga 

bedömning retroaktivt komma fram till att rätt att stå kvar i anställning inte har funnits. Rätt till 

att stå kvar i anställning vid denna typ av tvist synes således finnas. Om domstol dock finner i 

sin slutliga bedömning att arbetstagaren inte provocerats att säga upp sig har arbetsgivaren 

ingen plikt att betala ut lön retroaktivt för det fall att denne inte redan gjort det och inget ska-

destånd utdöms heller. Detta eftersom 34 § 2 st. LAS enligt sin lydelse endast är tillämplig när 

det är arbetsgivaren som föranlett en uppsägning.  

3.6 Rätten att stå kvar i anställning vid tvist om LAS tillämplighet 

LAS tillämplighet kan ifrågasättas på flera sätt i tvister på arbetsrättens område. Det kan bero 

på att det är tvistigt om det är fråga om en arbetstagare eller uppdragstagare eller om arbetsta-

garen är undantagen från LAS tillämplighet enligt 1 § 2 st. LAS. Doktrinen är inte helt enig om 

anställningens bestånd under en sådan tvist. I Lunning & Toijer anförs att rätten att stå kvar i 

anställning i dess tvister finns.60 Å andra sidan menas det i Öman 34 § att det inte finns en 

automatisk rätt att stå kvar i anställning men att domstol i sin slutliga bedömning kan konstatera 

att LAS är tillämplig och att rätten att stå kvar i anställning således har funnits.61  

                                                 
60 Lunning & Toijer 34 § Rätten att stå kvar i anställning vid tvist. 
61 Öman 34 § 2.2. 
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AD 2010 nr 83 ger stöd åt uppfattningen att rätt att stå kvar i anställning inte finns per automatik 

i dessa fall. AD anför där att om tvist föreligger kring LAS tillämplighet får bestämmelsen i 34 

§ 2 st. LAS inte effekt. Istället följer av rättsfallet att om det är tvistigt huruvida LAS är till-

lämpligt får bestämmelsen i 34 § 2 st. LAS effekt först när domstolen i ett beslut konstaterar att 

LAS är tillämplig. Det är beslutet att LAS är tillämplig som aktiverar regeln i 34 § 2 st. LAS. 

Det innebär vidare att om sådant beslut meddelas ska rätten att stå kvar i anställning anses ha 

funnits under tvistetiden.  En dom som konstaterar att LAS är tillämplig verkar således ge en 

retroaktiv verkan vilket leder till att arbetstagaren har rätt till lön som förfallit för tiden som 

tvisten pågått.  

3.7 Rätten att stå kvar i anställning vid tvist om anställning har förelegat 

Tvist där delade meningar råder kring om ett anställningsförhållande har förelegat kan uppstå 

när en arbetstagare har fått uppfattningen av att denne blivit anställd men sedan inte får någon 

anställning. Har arbetstagaren fog för sin uppfattning kan anställning uppstå genom konkludent 

handlande. Om arbetsgivaren därefter informerar arbetstagare om att anställning inte längre är 

aktuellt kan detta anses som en uppsägning. Detta skedde i AD 1981 nr 131 där AD menade att 

rätten att stå kvar i anställning finns i dessa fall. Om domstol i sin slutliga bedömning kan 

konstatera att ingen anställning har funnits innebär det dock att det inte heller har funnits rätt 

för arbetstagaren att stå kvar i anställning under tvist. 62  Det är samma med andra ord samma 

ordning som gäller som vid tvist om provocerad uppsägning.  

AD uttalade i AD 2008 nr 57 att det är oklart ifall rätten att stå kvar i arbete gäller även i frågor 

som om anställning gällt tills vidare eller på viss tid, om arbetstagare blivit uppsagd eller av-

skedad, om viss påstod tidpunkt har varit den tidpunkt som uppsägning skett eller om avske-

dande skett.63 Besked i om anställnings bestånd kommer först i och med tvistens slutliga lös-

ning. AD menar således att det är upp till arbetsgivaren att själv avgöra om denne ska uppfylla 

de skyldigheter som följer enligt 34 § 2 st. LAS. 

                                                 
62 Jfr dock domskäl i AD 1990 nr 74 för resonemang kring om det ska betraktas som uppsägning eller avsked. 
63 Se även däri refererade rättsfall AD 1998 nr 152, AD 1998 nr 34 och AD 1990 nr 74. 
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3.8 Förbudet mot avstängning 

För att ytterligare förstärka arbetstagares skydd finns i 34 § 2 st. LAS också en bestämmelse 

om att arbetstagare inte får stängas av från arbete på grund av samma omständigheter som för-

anlett uppsägningen. Undantag från avstängningsförbudet får göras om särskilda skäl talar för 

det.64  

Huvudregeln är således att anställningen består under en process om ogiltighet. Att arbetsgivare 

inte får stänga av arbetstagare med samma grund som den bestridda uppsägningen enligt 34 § 

2 st. LAS beror på två saker. Den ena anledningen är att uppsägningen är tvistig och att det 

därför ansågs olämpligt att samma grund skulle kunna leda till en avstängning.65 Detta skulle 

kunna ses som ett slags tolkningsföreträde åt arbetsgivarens inställning i tvisten, att saklig grund 

faktiskt finns.  Den andra anledningen är att syftet med bestämmelsen rätten att stå kvar i an-

ställning under processen skulle förfelas om arbetsgivaren kan stänga av arbetstagaren från ar-

bete.66  

En arbetstagare kan enligt 34 § 2 st. LAS stängas av med anledning av samma omständigheter 

som föranlett uppsägningen om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl föreligger om arbetsgi-

varen har legitim anledning att omedelbart stänga av arbetstagaren eller om det framstår som 

mer eller mindre uppenbart att saklig grund för uppsägning har förelegat.67 Samarbetsproblem 

i allmänhet är inte sådana särskilda skäl som kan motivera en avstängning.68 

3.9 Lön under tvist 

Vad avser lön som har betalats ut under tvistetiden blir arbetstagare inte återbetalningsskyldig 

oavsett om domstolen i sin slutliga bedömning finner att saklig grund för uppsägning har före-

legat.69 Arbetsgivare får stå för lönekostnaderna men å andra sidan har arbetstagare arbetsplikt 

under tvistetiden vilket innebär att arbetsgivare får arbetskraft i utbyte. Om arbetstagare riske-

rade att bli återbetalningsskyldig för uppburen lön i fall domstol anser att saklig grund för upp-

sägning har funnits skulle detta kunna verka som ett kraftigt incitament mot att väcka en ogil-

tighetstalan.  

                                                 
64 34 § 2 st. 2 men LAS. 
65 Prop. 1973:129 s. 181. 
66 Ibid s. 181. 
67 Lunning & Toijer 34 § Förbudet mot avstängning. 
68 Lunning & Toijer 34 § Rätten att stå kvar i anställning vid tvist. 
69 Bylund s. 281. 
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Det regleras inte i LAS hur lön som har utbetalats på grund av 34 § 2 st. LAS ska hanteras när 

domstol i sin slutliga bedömning anser att anställning inte har förelegat, LAS inte är tillämplig 

eller arbetstagare inte har provocerats att säga upp sig. Det har ju i dessa fall inte funnits någon 

rätt till lön enligt 34 § 2 st. LAS. Hur rättsförhållandet mellan parterna ska avvecklas i dessa 

fall är oklart och är ett problem som påtalats i AD 1990 nr 74. AD ger dock inget förslag på hur 

detta skulle kunna lösas. Arbetstagaren verkar dock i vart fall inte bli återbetalningsskyldig för 

uppburen lön. 

Anser arbetsgivare att någon anställning inte har förelegat kan denne naturligtvis underlåta att 

betala ut lön vilket AD påpekat i AD 2008 nr 57. Rätten till att stå kvar i anställning, och därmed 

rätten till lön, är knuten till att det har funnits att 34 § LAS är tillämplig vilket påpekas ibland 

annat AD 1990 nr 74. Rätt till lön finns i tvister som avser provocerade uppsägningar och an-

ställnings förefintlighet. Anser arbetsgivare att arbetstagare inte har provocerats till uppsägning 

alternativt aldrig anställts kan denne underlåta att låta anställning bestå under tvist. Finner dom-

stol vid sin slutliga prövning att det varit en provocerad uppsägning alternativt att anställning 

har skett har arbetstagaren rätt till lön, retroaktivt om arbetsgivaren inte låtit anställningen bestå. 

Vidare skulle allmänt skadestånd kunna utdömas för att rätten att stå kvar i anställning inte har 

iakttagits.70 Om domstol å andra sidan i sin slutliga bedömning instämmer med arbetsgivarens 

uppfattning kommer rätt till lön inte att ges. Vid tvister som avser om LAS är tillämplig torde i 

stort sätt samma ordning gälla. Undantag skulle kunna vara att inget allmänt skadestånd utdöms 

om arbetsgivaren inte betalt ut lön under tvist, eftersom huvudregeln är att anställning inte be-

står. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Öman 34 § 2.4.2. 
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4. Ogiltigförklarande av avsked 

4.1 Om avsked 

Avsked är en rättshandling en arbetsgivare kan företa som innebär att arbetstagares anställning 

omedelbart avslutas enligt 4 § 4 st. LAS. För att en arbetsgivare ska kunna avskeda en arbets-

tagare krävs laglig grund. Laglig grund är precis om saklig grund ett begrepp som inte är helt 

definierat. Eftersom avsked har mer omedelbara konsekvenser än uppsägning krävs dock grövre 

misskötsamhet från en arbetstagare, än vad som utgör saklig grund, för att denne ska kunna 

avskedas. I 18 § LAS uttrycks att avsked får ske om arbetstagare grovt har åsidosatt sina ålig-

ganden som arbetsgivaren. Det ska röra sig om så allvarliga avtalsbrott, antingen med uppsåt 

eller av grov vårdslöshet, att det inte är rimligt att det ska behöva tolereras i något rättsförhål-

lande.71 

4.2 Om ogiltigförklaring av avsked 

Om en arbetstagare avskedas och denne inte godtar detta kan avskedet ogiltigförklaras enligt 

35 § LAS. Rättsverkan av ett bifall till en arbetstagares talan om ogiltigförklaring av avsked är 

att anställningen består som den gjort innan avsked skett. Finner domstol i sin slutliga bedöm-

ning att omständigheterna som ligger till grund för avskedet inte utgör laglig grund för avsked 

men däremot är att anse som saklig grund för uppsägning återuppstår inte anställningen. Istället 

omvandlas avskedet till en uppsägning vilket ger arbetstagaren rätt till lön som hänför sig till 

uppsägningstid.72 

Till skillnad från ogiltigförklaring av uppsägning är huvudregeln att arbetstagare inte står kvar 

i anställning under tvistetiden enligt 35 § 2 st. LAS. Utgångspunkten för det är att anställningen 

avslutas omedelbart och att arbetstagare således inte kan ha rätt att stå kvar i anställning som 

redan är avslutad.73 Det innebär att arbetstagaren inte är att anse som anställd under tvisten och 

att denne inte har rätt till lön eller andra förmåner. 

 

 

                                                 
71 Lunning & Toijer 18 §. 
72 Bylund s. 290 
73 Prop 1973:129 s. 186 f. 
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5. Interimistiska beslut i ogiltighetstvister 

5.1 Interimistiskt beslut enligt 34 § 3 st. LAS 

Arbetstagare har enligt 34 § 2 st. LAS rätt att stå kvar i anställning. Enligt 34 § 3 st. LAS kan 

arbetsgivare yrka på ett interimistiskt beslut om att arbetstagare, som yrkat på ogiltigförklarande 

av uppsägning, ska anses som uppsagd till dess att tvisten är slutligt löst. Ett sådant yrkande 

kan framställas när som helst under processen, även innan förhandling enligt MBL eller kol-

lektivavtal har avslutats. Tvisten måste dock först anhängiggöras i domstol. Efter att beslut har 

meddelats förklaras målet vilande i väntan på att förhandlingarna ska avslutas.74 Vinner yrkan-

det bifall innebär det att arbetstagaren inte har arbetsplikt och inte heller har rätt att uppbära lön 

eller andra förmåner. Ett sådant förordnande gäller från och med uppsägningstidens slut eller, 

om uppsägningstiden hunnit löpa ut, från och med dag för beslutet. Domstol kan däremot inte 

i ett interimistiskt beslut förordna att anställningen ska anses ha upphört vid en tidpunkt innan 

beslutet.75 Ett yrkande om interimistiskt beslut ska handläggas av domstol så snabbt som möj-

ligt.76 Det kan hållas muntlig förhandling vid yrkande om interimistiskt beslut men den inte-

rimistiska prövningen får inte blir så omfattande att det blir fråga om dubbla huvudförhand-

lingar.77 Vittnesattester godtas vid den interimistiska prövningen för att underlätta bevisningen 

samtidigt som man vill undvika en för grundlig prövning innan huvudförhandling.78 

Om domstol bifaller ett yrkande enligt 34 § 3 st. LAS men därefter i sin slutliga bedömning 

finner det inte har funnits saklig grund för uppsägning innebär det att domstol ändrar sitt inte-

rimistiska beslut i och med domen. I dessa fall har arbetstagare rätt till lön även för den tidspe-

riod som det intermistiska beslutet förordnat att anställningen skulle betraktas som uppsagd.79 

Ett interimistiskt beslut vinner, varken vid bifall eller avslag till yrkande, rättskraft. En arbets-

givare kan yrka samma sak flera gånger under en process utan att det finns krav på nya omstän-

digheter.80 

Syftet med bestämmelsen är arbetsgivare i vissa fall kan ha behov av att stänga av arbetstagare 

från arbetsplatsen. Exempel på situationer som nämns i förarbetena är när arbetstagaren är en 

fara på arbetsplatsen eller att denne har en sådan framskjuten position hos arbetsgivaren att 

                                                 
74 4:7 3 st. LRA. 
75 AD 1984 nr 7. 
76 Gellner & Sydolf s. 221 f. 
77 Ibid s. 223. 
78 Öman 34 § 2.4.1. 
79 Bylund s. 289. 
80 Koch s. 332. 
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dennes beteende kan påverka kundrelationer på ett negativt sätt.81 Det finns visserligen en möj-

lighet för arbetsgivare att stänga av arbetstagare av samma anledning som uppsägning skedde 

om det finns synnerliga skäl.82 Att arbetsgivare alltid skulle behöva betala lön för en avstängd 

arbetstagare ansågs dock som oskäligt och därför skapades möjligheterna för interimistiska be-

slut i 34 § 3 st. LAS.83 

I praktiken framför interimistiska yrkanden mer sällan idag än tidigare och det är också sällan 

som ett framfört yrkande faktiskt vinner bifall.84 

En arbetsgivare kan endast yrka på ett interimistiskt beslut om process gäller ogiltighetstalan 

och arbetstagaren står kvar i arbete enligt 34 § 2 st. LAS. Det kan framstå som att detta är mer 

eller mindre självklart men i AD 2012 nr 56 fick arbetsgivare avslag på ett yrkande om inte-

rimistiskt beslut. I det fallet hade arbetstagare väckt talan först efter att uppsägningstid löpt ut 

och därför ansåg AD att arbetstagaren inte kunde göra gällande någon rätt att kvarstå i arbete. 

Eftersom arbetstagaren inte hade rätt att stå kvar i anställningen kunde inte domstol meddela 

ett interimistiskt förordnande om att denne skulle anses som uppsagd. Ett sådant beslut kan 

endast meddelas när rätten att stå kvar i arbete finns. Arbetsgivaren blev därför tappande part 

och fick stå för arbetstagarens rättegångskostnader.  

Det är arbetsgivaren som har bevisbörda vid framförande av yrkande enligt 34 § 3 st. LAS. Det 

en domstol faktiskt gör när de tar ställning till ett sådant yrkande är en förhandsbedömning av 

utgången i målet. Beviskravet för att en domstol ska bifalla en arbetsgivares talan är att det är 

mer eller mindre uppenbart att saklig grund för uppsägning finns.85  Det höga beviskrav som 

ställts syftar till att hindra domstol från att meddela beslut om det finns tveksamheter kring 

giltigheten av uppsägning. Det för att hindra att arbetstagare skiljs från anställning om det inte 

är uppenbart att uppsägning är sakligt grundad.86 Om arbetsgivaren lyckas visa att det är mer 

eller mindre uppenbart att saklig grund för uppsägning finns ska talan avslås. Ett avslag har 

ingen rättsverkan, eller med andra ord, läget förblir oförändrat. 

Den som kan prövas inom ramen för ett interimistiskt beslut är enligt lagtext endast om saklig 

grund för uppsägning har funnits. I praxis har prövningen dock utvidgats i viss utsträckning. 

Den infattar även de fall där arbetstagare gör en ogiltighetsinvändning och arbetsgivare menar 

                                                 
81 Prop. 1973:129 s. 182. 
82 34§ 2 st. sista meningen LAS. 
83 Prop. 1973:129 s. 181 f. 
84 SOU 2012:62 s. 73. 
85 Lunning & Toijer 34 § Interimistiska beslut.   
86 Prop. 1973:129 s. 278 f. 



24 

 

att ogiltighetsinvändningen är preskriberad enligt 40 § LAS. Om talan faktiskt är preskriberad 

har arbetstagaren försuttit sin rätt att yrka på ogiltighet vilket leder till att anställningen ska vara 

uppsagd. Har arbetstagaren rätt i sin talan ska denne vara kvar i anställningen. Även i dessa fall 

är det således av intresse för arbetsgivare att få till stånd en interimistisk prövning. I AD 1988 

nr 120 konstaterade AD att det är ändamålsenligt att anställning består under tvist enligt 34 § 2 

st. LAS även när det är tvistigt om talan är preskriberad. Det ansågs därför att arbetsgivares 

möjlighet att utverka ett interimistiskt beslut därför bör utsträckas till att även innefatta en pröv-

ning av preskriptionsfrågor.  

Arbetsgivare kan inte inom ramen för 34 § 3 st. LAS utverka en interimistisk prövning av ifall 

anställningsförhållande har förelegat, om en provocerad uppsägning har skett eller om LAS är 

tillämplig. Detta har konstaterats i exempelvis AD 1990 nr 74 och AD 1981 nr 131. I dessa 

rättsfall slås fast att en bedömning om en anställning verkligen har förelegat inte kan rymmas 

inom den interimistiska prövning som görs enligt 34 § 3 st. LAS.  

5.2 Om interimistiskt beslut enligt 35 § LAS 

Om en avskedad arbetstagare anser att avskedet har skett utan laglig grund kan denne yrka på 

ogiltighet enligt 35 § LAS.  Arbetstagaren har inte rätt att stå kvar i anställning under en sådan 

tvist. Vill arbetstagaren göra gällande en sådan rätt kan denne yrka på interimistiskt beslut enligt 

35 § 2 st. LAS Ett sådant yrkande får vid bifall den verkan att arbetstagaren ska stå kvar i 

anställning under tvistetiden med rätt till lön. För att domstol ska bifalla ett sådant yrkande 

måste arbetstagare visa att övervägande skäl talar för att misskötsamheten inte ens räcker till 

saklig grund för uppsägning.87  

5.3 Alternativa sätt att få en interimistisk prövning av arbetsrättsliga frågor 

Arbetstvister som uppstår på grund av bestämmelser i LAS ska handläggas enligt LRA.88 Enligt 

5:3 LRA är RB:s regler om handläggning av dispositiva tvistemål tillämpliga om inte annat är 

föreskrivet i LRA. Det innebär att 15 kap RB är tillämpligt för arbetstvister. I 15:3 RB finns en 

regel om att interimistiska förordnanden kan meddelas om part kan visa att denne har sannolika 

skäl för anspråk mot annan och att det kan befaras att motpart hindrar eller försvårar utsökandes 

rätt eller väsentligen förringar dess värde om förordnande inte görs. I arbetsrättsliga tvister finns 

det oftast inte anledning att anta motpart inte kommer att följa domstols slutliga beslut. Istället 

                                                 
87 Bylund s. 291. 
88 43 § LAS. 



25 

 

motiveras beslut enligt denna bestämmelse i arbetsrättsliga tvister med att part har starkt in-

tresse av att få besked i frågan.89 Det krävs alldeles övervägande skäl för att domstol ska kunna 

föregripa den slutliga prövningen med en interimistisk prövning enligt 15:3 RB.90 Alldeles 

övervägande skäl är ett beviskrav som höjts över beviskravet sannolika skäl som följer enligt 

15:3 RB.91 Vidare krävs en bedömning av parternas intresse av att få ett interimistiskt beslut i 

frågan.92 

En förutsättning för att part ska kunna yrka på interimistiska beslut enligt 15:3 RB är enligt 5:3 

LRA att inget annat är föreskrivet i LRA eller LAS. Det innebär exempelvis att part inte kan 

begära en interimistisk prövning enligt RBs regler av om saklig grund för uppsägning har före-

legat. Det eftersom det redan regleras i 34 § 3 st. LAS. Detta hindrar emellertid inte att man i 

en tvist som rör giltighet av uppsägning yrkar på en interimistisk prövning av exempelvis om 

ett anställningsförhållande har förelegat. Denna prövning ligger utanför den prövning som re-

gleras i 34 § 3 st. LAS och det finns inte heller någon annan bestämmelse i LAS eller LRA om 

sådan prövning. Det innebär att i princip alla frågor som inte ryms inom ramen för den interim-

istiska prövningen i 34 § 3 st. LAS torde kunna prövas interimistiskt enligt 15:3 RB.93 Det 

skulle exempelvis kunna vara prövning av om det skett en uppsägning eller ett avsked, om 

anställning varit på viss tid eller tills vidare eller om arbetstagare är bunden av egen uppsägning. 

En interimistisk prövning enligt 15:3 RB måste rymmas inom processens ram. Exempelvis kan 

nämnas AD 1995 nr 127 som visserligen inte rörde ogiltighetstalan men visar på att process 

måste innefatta ett interimistiskt yrkande. I målet från 1995 rörde processen fastställelse av 

turordning och det interimistiska yrkandet sökte fastställa att arbetsgivaren inte fick verkställa 

uppsägning innan tvist var avgjord. AD konstaterade att vad part ”vill uppnå med sitt yrkande 

om interimistiskt förordnande kan med andra ord inte i målet uppnås vid ett bifall till förbundets 

fastställelseyrkande”. Med anledning av detta avslogs talan. Part kan följaktligen endast yrka 

på interimistisk prövning av frågor som är aktuella i och med tvistefrågan. Ett exempel är om 

ogiltighetstalan har väckts men det är tvistigt huruvida anställning har förelegat. I dessa fall 

torde yrkande om interimistiskt beslut enligt 15:3 RB kunna göras avseende anställnings före-

komst.94  

                                                 
89 Koch, s. 324. 
90 AD 1990 nr 50. 
91 Jfr Ekelöf s. 13. 
92 Gellner & Sydolf s. 223. 
93 Koch, s. 326. 
94 Koch, s. 328, se även AD 1981 nr 131 & AD 1990 nr 50. 
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Vill part ha ett interimistiskt beslut enligt 15:3 RB ska detta särskilt anges i samband med yr-

kandet. Det följer av bland annat AD 1991 nr 75. I rättsfallet framställde arbetstagaren ett yr-

kande om interimistisk prövning av huruvida ett anställningsförhållande förelåg vid ett visst 

datum och om ett avskedande skett vid denna tidpunkt. AD konstaterade inledningsvis att det 

inte är möjligt att företa denna prövning enligt regeln i 35 § LAS och inte heller analogiskt från 

bestämmelser från LAS. Därefter menade AD att det går att företa denna prövning enligt RB:s 

regler men att rättsverkningarna inte blir desamma som en prövning enligt LAS. Eftersom rätts-

verkningarna inte blir desamma ansåg AD att det krävs att part uttryckligen begär ett beslut 

enligt RB:s regler för att rätten ska kunna företa en sådan interimistisk prövning.  

AD utvecklar inte närmre vilka rättsverkningar som avses men det skulle kunna röra sig parts 

ersättningsskyldighet för skada som motpart kan lida till följd av ett interimistiskt beslut enligt 

15:3 RB. Om ett interimistiskt beslut enligt 15:3 RB meddelas ska den part som utverkat beslu-

tet stå säkerhet för skada som motpart kan lida på grund av beslutet. Denna skyldighet följer av 

15:6 RB. Det har påpekats av AD i exempelvis AD 1998 nr 1 att part kan bli ersättningsskyldig 

för skada som motpart lider till följd av beslut enligt 15:3 RB och att part därför normalt ska 

ställa säkerhet för sådan skada enligt 15:6. I regel brukar dock inte AD kräva någon säkerhet 

vid yrkande om interimistiskt beslut enligt 15:3 RB i ogiltighetstvister när en organisation fram-

ställer yrkandet.95 Detta torde höra ihop med att det i arbetsrättstvister inte finns någon generell 

ersättningsskyldighet för motparts skador på det sätt som finns i andra tvistemål.96 

Att yrka på interimistiskt beslut enligt 15:3 RB är troligen i första hand avsett som en möjlighet 

för arbetstagare.97 I AD 1990 nr 50 har det utvecklats att eftersom rätten att stå kvar i anställning 

inte är lika ovillkorlig om LAS tillämplighet är tvistig är det av stor vikt att arbetstagare kan få 

till stånd en interimistisk prövning av sådan fråga. AD menade att denna prövning ska ske enligt 

15:3 RB. Arbetstagaren fick i detta fall inte bifall till sitt yrkande om interimistiskt beslut ef-

tersom utredningen i detta fall inte pekade tillräckligt starkt på att ett anställningsförhållande 

förelåg. 

Detta stämmer även väl överens med resonemanget i AD 2011 nr 9. Där tycks AD ha öppnat 

upp för att kunna fatta interimistiska beslut enligt 35 § 2 st. LAS, även om LAS tillämplighet 

är omtvistad, om motparts invändning är uppenbart ogrundad. AD 2011 nr 9 gäller visserligen 

avsked vilket innebär att huvudregeln är att arbetstagaren anses avskedad men att denne kan 

                                                 
95Gellner & Sydolf s. 221 & Koch s. 324. 
96 Koch s. 327. 
97 Lunning & Toijer 34 § Rätten att stå kvar i anställningen vid tvist, se även AD 2008 nr 57. 
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utverka ett interimistiskt beslut om att få stå kvar i anställning. Det var alltså i denna kontext 

som AD menade att om det var tvistigt huruvida LAS är tillämpligt kan domstol trots det fatta 

ett interimistiskt beslut innebärande att arbetstagaren ska stå kvar i anställning om arbetsgivares 

invändning är uppenbart ogrundad. Detta synes främst fungera som en säkerhetsventil för ar-

betstagare vilket verkar vara samma resonemang som motiverar interimistiska beslut enligt 15:3 

RB när arbetsgivare invänder att LAS inte tillämplig. 

Vad gäller arbetsgivares möjlighet att yrka på interimistiska beslut enligt 15:3 RB är det mer 

oklart.98 AD påpekade i AD 1981 nr 131 att arbetsgivaren kan ha behov av att få till en interim-

istisk prövning av om LAS är tillämplig. Ser man dock till AD 2010 nr 83 konstateras där först 

att arbetstagare kan påkalla interimistiskt beslut enligt 15:3 RB om LAS tillämplighet. Vad 

avser arbetsgivares möjlighet menar AD att 15:3 RB är avsedd att främja sökande parts rätt. 

Eftersom arbetsgivaren inte hade väckt talan eller hade några anspråk mot arbetstagaren kan 

således inte arbetsgivarens yrkande om interimistiskt beslut bifallas. 

Verkan av bifall till yrkande om interimistiskt beslut enligt 15:3 RB blir ett provisoriskt förord-

nande i frågan. Exempelvis skulle bifall till arbetstagares yrkande om interimistiskt beslut om 

LAS tillämplighet innebära att LAS är tillämplig. Det torde aktivera rätten att stå kvar i anställ-

ning under tvist. Ett avslag av interimistiskt yrkande sker när förutsättningarna för beslut inte 

är uppfyllda, utredningen i målet inte räcker för beslut eller om parternas intresseavvägning inte 

motiverar beslut. Avslag till ett yrkande innebär inte att motsatsen ska gälla. Exempelvis inne-

bär inte ett avslag till ett yrkande om att domstol interimistiskt ska förordna att LAS är tillämplig 

att LAS inte är tillämplig. Avslag får således ingen verkan för parterna. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Lunning & Toijer 34 § Rätten att stå kvar i anställningen vid tvist. 



28 

 

6. Skadestånd 

6.1 Arbetsgivares skadeståndsskyldighet 

Arbetsgivare i ogiltighetstvister riskerar att bli skadeståndsskyldig till arbetstagaren. Denna 

skadeståndsskyldighet baseras på 38 § LAS. Arbetsgivare kan enligt dess första stycke bli an-

svarig för ekonomisk skada som arbetstagare lidit. Ekonomisk skada i en ogiltighetstvist som 

avser uppsägning uppstår om arbetsgivaren inte har iakttagit arbetstagarens rätt att stå kvar i 

anställning enligt 34 § 2 st. LAS. Arbetstagaren blir i dessa fall skyldig att betala ersättning för 

lön som förfallit under tvistetiden. Ersättning för ej utbetald lön har den rättsliga karaktären av 

lön och kan således inte jämkas ner.99 Skadeståndsskyldigheten kan antingen uppstå om arbets-

givaren medvetet har valt att inte beakta 34 § 2 st. LAS eller om domstol i sin slutliga bedöm-

ning finner att 34 § 2 st. LAS har varit tillämpligt, exempelvis om det är tvistigt om LAS är 

tillämplig i tvisten.  

Även i tvist om ogiltighet av avsked kan arbetstagaren tilldelas ekonomiskt skadestånd om 

domstol anser att laglig grund för avsked inte funnits. Detta avser den ekonomiska skada ar-

betstagaren har lidit av avskedandet. Det innebär att utgångpunkt är den lön som arbetstagaren 

har gått miste om genom avskedandet. Hur mycket lön som arbetstagaren gått miste om beror 

på vad domstol finner i sin slutliga bedömning. Anser domstol att det har funnits saklig grund 

för uppsägning har arbetstagaren rätt till lön som härför sig till uppsägningstiden. Den mistade 

uppsägningslönen är den skada arbetstagaren lidit genom det felaktiga avskedandet. Finner 

domstol å andra sidan att inte ens saklig grund för uppsägning har funnits har arbetstagaren rätt 

till all den lön som hänför sig till tvistetiden.100 Om domstol finner att laglig grund för avsked 

har funnits har arbetstagaren inte lidit någon ersättningsgill ekonomisk skada. 

Arbetsgivaren kan också bli skyldig att betala skadestånd för sådan kränkning av arbetstagare 

som sker om arbetsgivaren exempelvis har sagt upp arbetstagare utan saklig grund. Detta kallas 

för allmänt skadestånd. Nivåerna för skadestånd ligger runt 35 000 kronor om arbetsgivaren har 

avskedat arbetstagare när endast saklig grund för uppsägning har funnits101, runt 50 000 kronor 

vid uppsägning utan saklig grund102 samt kring 80 000 kronor vid avskedande där det inte ens 

förelegat saklig grund för uppsägning.103 Detta är genomsnittliga schablonbelopp. I varje fall 

                                                 
99 AD 2012 nr 30. 
100 Öman 35 § 2.1. 
101 Ibid 2.1.  
102 SOU 2012:62 s. 56. 
103 Ibid s. 56. 
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tar domstol hänsyn till de faktiska omständigheterna när allmänt skadestånd bestäms. Exem-

pelvis kan nämnas AD 2009 nr 67 som gällde ogiltigförklaring av uppsägning. Där jämkades 

arbetsgivarens skyldighet att utge allmänt skadestånd helt bort trots att arbetsgivaren ansågs 

sakna saklig grund för uppsägning. Skadeståndet jämkades bort eftersom det visserligen inte 

fanns saklig grund för uppsägning men omständigheterna i fallet var så pass nära saklig grund 

att arbetsgivaren inte kunde anses ha saknat fog för sin uppfattning att saklig grund förelåg. Å 

andra sidan kan nämnas AD 2011 nr 94 som gällde ogiltigförklaring av avsked. Där dömdes 

arbetsgivaren att betala 125 000 kronor i allmänt skadestånd trots att AD fann att det i vart fall 

funnits saklig grund för uppsägning. Detta berodde på att avskedsgrunden inte var densamma 

som den grund som ansågs vara saklig grund för uppsägning. Det är således domstol som be-

stämmer nivåerna för allmänt skadestånd. 

Allmänt skadestånd kan också utdömas om arbetsgivare inte iakttagit den anställdas rätt att stå 

kvar i anställning.104 Domstol tar även i denna bedömning hänsyn till omständigheterna i den 

aktuella tvisten. Det innebär att domstol i tvister som avser provocerad uppsägning och anställ-

nings uppkomst kan ta hänsyn till skäligheten i arbetsgivarens uppfattning på det sätt som skett 

i AD 1981 nr 131. I tvister som avser LAS tillämplighet borde inte skadestånd dömas ut när 

arbetsgivaren inte har iakttagit arbetstagarens rätt att stå kvar i anställning, oavsett om LAS är 

tillämplig eller inte. Detta eftersom regeln i detta fall är att anställning inte består under tvist, 

såvida inte en slutlig bedömning konstaterar att LAS är tillämplig. 

6.2 Ren skadeståndstalan enligt 38 § LAS 

Anser arbetstagare att en uppsägning har skett utan saklig grund har arbetstagaren möjlighet att 

istället för ogiltighet yrka på skadestånd. Skadeståndstalan baseras på 38 § LAS och kan på 

samma sätt som vid skadestånd vid ogiltighetstalan ge ersättning både för ekonomisk skada för 

den kränkning som arbetstagaren har blivit utsatt för på grund av uppsägningen. Vid en ren 

skadeståndstalan enligt 38 § LAS har arbetstagaren inte någon rätt att kvarstå i anställning. Det 

innebär att arbetstagaren inte kommer att uppbära lön under tvisten utöver uppsägningslön.  

Den ekonomiska skadan som en arbetstagare lider till följd av en icke sakligt grundad uppsäg-

ning är således den lön som arbetstagaren skulle ha uppburit om inte en uppsägning skett.105 

När arbetstagaren blivit uppsagd och inte vill göra gällande rätten att stå kvar i anställning ge-

                                                 
104 AD 1981 nr 137. 
105 Öman 38 § 2.3.1. 
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nom en ogiltigförklaring måste arbetstagaren således söka ny anställning. Man gör sedan av-

räkning från det ekonomiska skadestånden med de inkomster som arbetstagaren faktiskt haft.106 

Arbetstagaren har en skyldighet att aktivt söka ny anställning och vara till arbetsmarknadens 

förfogande. Är arbetstagaren inte det kan det ekonomiska skadeståndet jämkas ner. Att jämk-

ning kan ske på grund av de inkomster som arbetstagaren borde haft beror på att den generella 

skadeståndsregeln att en skadelidande ska söka minimera sin skada. Ett exempel på vad som 

kan krävas är att anmäla sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.107 Arbetsgivare har 

dock inte en obegränsad skadeståndsskyldighet för arbetstagares uteblivna inkomster. Begräns-

ningsregeln finns i 39 § LAS och innebär i korthet att desto längre en arbetstagare varit anställd 

hos arbetsgivaren desto fler månadslöner blir arbetsgivaren ersättningsskyldig för. Det är be-

loppet, inte tidsperioden, som begränsas i och med denna regel.108 Om arbetstagaren får en ny 

anställning med lägre lön än vad denne hade innan uppsägningen kan arbetsgivaren bli ersätt-

ningsskyldig för mellanskillnaden till dess att maxbelopp är uppnått.109 

Det allmänna skadeståndet som ska kompensera arbetstagaren för den kränkning som en icke 

sakligt grundad uppsägning är bestäms på samma sätt som vid en ogiltighetstalan. Se 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 Bylund s. 306. 
107 Ibid s. 306 f. 
108 Öman 38 § 2.3.4. 
109 Ibid 2.3.4. 
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7. Kostnader 

7.1 Rättegångskostnader 

En faktor att ta hänsyn till i tvistemål är rättegångskostnader. Med rättegångskostnader avses 

inte kostnader som hänför sig till förhandling som påkallats enligt MBL eller kollektivavtal.110 

Enligt 5:3 LRA är RB tillämplig i de delar inte annat gäller enligt LRA. Huvudregeln för för-

delningen av rättegångskostnader är att förlorande part står för rättegångskostnaderna enligt 

18:1 RB.111 Enligt 5:2 1 st. LRA kan domstol ändå bestämma att vardera part ska stå för sina 

egna rättegångskostnader om den förlorande parten hade en skälig anledning att få saken prövad 

i domstol. Detta gäller framför allt om rättsläget är mycket svårbedömt eller om tappande part 

förlorat tvisten på grund av omständigheter som varit okända för denne.112 Om båda parter kan 

anses vara både tappande och vinnande kan rättegångskostnaderna fördelas enligt 18:4 RB.113 

Rättegångskostnaderna vid en genomsnittlig ogiltighetstvist synes bli kring 200 000 kronor.114 

7.2 Arbetsgivares kostnader 

Arbetsgivare torde vara benägna att försöka undvika uppsägningstvister. Svenskt Näringsliv 

har anfört att man, genom enkätsvar från sina medlemmar, har fått fram att 39 % av de arbets-

givare som sagt upp arbetstagare och undvikit tvist har betalat kompensation utöver vad som 

krävs enligt lag eller avtal för att undvika tvist.115 Vidare menar Svenskt Näringsliv att de kost-

nader som associeras med en uppsägningstvist är ett stort problem. Enligt samma enkät anser 

62 % av arbetsgivarna att kostnaderna är ett tillväxthinder i bemärkelsen att kostnaderna är så 

höga att arbetsgivare på grund av dem inte vill anställa personal. 62 % av de som besvarat 

enkäten ansåg att de i åtminstone viss mån skulle bli mer villiga att anställa om kostnaderna vid 

uppsägningstvister minskade. Kostnaderna skulle behöva minska med minst 60 % för att det 

skulle påverka arbetsgivarnas anställningsvilja.116 

Arbetstagarorganisationerna har invänt mot detta. De menar att det är viktigt att det är kostsamt 

för arbetsgivare att säga upp arbetstagare utan saklig grund. Är det inte kostsamt kan det skapa 

incitament för arbetsgivare att säga upp arbetstagare som är obekväma på arbetsplatsen istället 

för att ta tag i problem på arbetsplatsen. Vidare är kostnaderna ett incitament för arbetsgivarna 

                                                 
110 5:2 2 st. LRA. 
111 Eklund s. 268. 
112 Ibid s. 269. 
113 Ibid s. 268. 
114 SOU 2012:62 s. 131 f. 
115 Ibid s. 73. 
116 Ibid s. 88. 



32 

 

att bidra till en snabb lösning på tvisten. Dessutom är det rimligt att arbetsgivarna bär risk för 

dessa kostnader eftersom det är de som väljer att säga upp arbetstagarna.117 

Svenskt Näringsliv har dock menat att lönekostnaderna kan bli så höga vid en utdragen tvist att 

arbetsgivare känner sig tvingade att tidigt ingå höga förlikningar oavsett om det har funnits 

saklig grund för uppsägning.118 

7.3 Komparation av kostnader i uppsägnings- respektive avskedstvister  

I och med att arbetstagaren i regel inte står kvar i anställning under ogiltighetstvist som avser 

avsked innebär det att avskedstvister blir billigare för arbetsgivare än vad en ogiltighetstvist 

som avser uppsägning är. Det kan till och med bli billigare för arbetsgivare att välja att avskeda 

en arbetstagare trots att det endast finns saklig grund för uppsägning. Detta förutsätter för det 

första att domstol i båda fall finner att i vart fall saklig grund för uppsägning finns. Finner 

domstol att så är fallet i en ogiltighetstvist som avser uppsägning får arbetsgivaren fullt bifall 

och undviker andra kostnader än lön som utbetalats under tvist och eventuellt rättegångskost-

nader. Arbetsgivaren har dock redan betalat lön under en tvist som kan pågå i uppemot tre år. 

Har arbetsgivaren valt att avskeda och finner domstol att endast saklig grund för uppsägning 

har funnits blir arbetsgivare tvungen att betala allmänt skadestånd vilket i regel ligger kring 35 

000 kronor samt den lön som hänför sig till uppsägningstiden. Trots skadeståndet kan det på 

grund av att arbetsgivaren undvikit att betala lön under tvisten löna sig för arbetsgivaren att 

välja att avskeda. Oavsett vad arbetsgivaren har valt kommer anställningen att avslutas och 

rättegångskostnaderna borde i regel vara ungefär lika höga.  

Det finns flera faktorer i varje fall som avgör om ett taktiskt avsked lönar sig. Tvistens längd 

och arbetstagarens månadslön är två faktorer.119 Ett exempel är att om en arbetstagare har en 

lön på 29 800 kr och en uppsägningstid på tre månader kommer arbetsgivaren att tjäna på ett 

taktiskt avsked om tvisten pågår i mer än tio månader. Detta gäller om arbetsgivaren får stå för 

sina egna rättegångskostnader. Om arbetsgivaren inte behöver betala rättegångskostnader tjänar 

arbetsgivaren på att avskeda redan efter fyra månaders tvist.120 Att arbetsgivare av kostnadsskäl 

väljer att avskeda istället för att säga upp när endast saklig grund för uppsägning finns har upp-

märksammats av bland annat lagstiftaren121 och juridiska tidskrifter.122  

                                                 
117 SOU 2012:62 s. 89. 
118 Ibid s. 87. 
119 Vincent s. 41 ff. 
120 Vincent s. 32 se även resten av arbetet för en fördjupning i denna problematik 
121 SOU 2012:62 s. 88. 
122 Exempelvis Bauer & Berg, Kriisa 2012 & Kriisa 2014. 
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8. Problem med nuvarande ordning och dess konsekvenser 

Rätten att stå kvar i anställning vid tvist om ogiltig uppsägning är ett starkt skydd för arbetsta-

gare. Denna rätt skapas på bekostnad av arbetsgivare som får betala lön under tvistetiden oavsett 

om domstol vid sin slutliga bedömning finner att saklig grund för uppsägning finns eller inte. 

En tvist om ogiltighet av uppsägning eller avsked, tar i Arbetsdomstolen i snitt 23 månader från 

uppsägning till dom i sak och i tingsrätt 15 månader. Det är viktigt att arbetstagare har ett starkt 

anställningsskydd och att arbetstagare kan ta till rättsliga åtgärder när deras rättigheter kränks. 

Detta måste emellertid ställas mot de problem som kan uppstå till följd av rättigheterna för att 

skapa balans i systemet. 

8.1 Tvister om 34 § tillämplighet 

En grundläggande del av ogiltighetsförklaringar av uppsägningar är att arbetstagaren har rätt 

att stå kvar i anställning under tvistetiden och därmed även rätt till lön och andra förmåner.  Det 

är viktigt att arbetstagaren har möjlighet att försörja sig under processen och kan fortsätta sin 

anställning på lättast möjliga sätt om arbetstagaren vinner bifall till sin talan. När en ogiltig-

hetstvist är som mest grundläggande har en arbetstagare blivit uppsagd och yrkar på en ogiltig-

hetsförklaring på grund av att saklig grund har saknats. Arbetsgivaren menar i sitt svaromål att 

saklig grund för uppsägning faktiskt har funnits och att talan därför ska avslås. I dessa fall har 

arbetsgivare möjlighet att utverka en interimistisk prövning av om saklig grund har funnits en-

ligt 34 § 3 st. LAS. Får arbetsgivaren bifall till ett yrkande enligt 34 § 3 st. LAS ska anställ-

ningen vara uppsagd till vidare. 

I praktiken kan dock processen se ut på andra sätt vilket har visat sig i praxis flertalet gånger. 

Det är inte helt ovanligt att arbetstagare yrkar på ogiltigförklaring av uppsägning och menar att 

saklig grund för uppsägning saknas men där arbetsgivarens invändning i första hand inte är att 

saklig grund har funnits. Arbetsgivare kan istället invända bland annat att LAS inte är tillämplig 

i tvisten eller att det rör sig om en arbetstagares egen uppsägning. Dessa invändningar hänför 

sig inte till huruvida saklig grund för uppsägning har funnits och därför kan det inte prövas 

interimistiskt enligt 34 § 3 st. LAS. 

I praxis synes rätt att stå kvar i anställning finnas om tvist avser provocerad uppsägning och vid 

tvist om anställningsförhållande har förelegat mellan parterna. Låt oss kalla dessa två tvistefrå-

gor typfall 1. Det motsatta synes gälla i de tvister där det ifrågasätts att LAS är tillämplig. Låt 

oss kalla dessa typer av tvister för typfall 2. I tvister av typfall 1 blir arbetsgivare inte tvungen 

att betala lön retroaktivt om domstol vid sin slutliga bedömning anser att uppsägning inte har 
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provocerats fram, alternativt att inget anställningsförhållande har förelegat mellan parterna. I 

tvister av typfall 2 blir arbetsgivare tvungen att betala lön retroaktivt om domstol bifaller ar-

betstagares yrkande. I båda typfallen kan arbetsgivaren välja att inte låta anställningen bestå 

under tvist. Vinner arbetsgivarens talan därefter bifall behöver arbetsgivare inte retroaktivt be-

tala lön för tvistetiden. I båda typfallen kan arbetsgivare också låta anställning bestå. Den enda 

skillnaden mellan dessa två typfall synes vara att allmänt skadestånd kan utdömas för att an-

ställningen inte bestått under tvist om arbetstagaren vinner bifall i den slutliga bedömningen. 

Detta baseras på den principiella rätten att stå kvar i anställning. Vid typfall 2 finns inte en 

automatisk rätt att stå kvar i anställning. Det borde innebära att även om arbetsgivaren blir 

skyldig att betala lön retroaktivt för tvisten borde inget allmänt skadestånd dömas ut eftersom 

anställningen inte bestått under tvist. Vid tvister om avsked eller uppsägning har företagits och 

om anställning har varit på viss tid eller tills vidare synes samma regler gälla som vid typfall 2. 

Det är således en tämligt liten skillnad på typfall 1 och 2. AD har påpekat att det inte finns en 

generell rätt att stå kvar i anställning i dessa typer av tvist på det sätt som gäller vid en renodlad 

ogiltighetstvist. I en renodlad ogiltighetstvist är arbetsgivare skyldig att betala lön under tvis-

tetid oavsett om domstol slutligt finner att saklig grund för uppsägning har funnits.  

Om en arbetsgivare väljer att inte låta arbetstagaren stå kvar i anställning under tvist kan ar-

betstagare inte utverka ett interimistiskt beslut enligt 34 § 3 st. LAS för att få denna rätt. En 

prövning av LAS är tillämplig eller om en uppsägning har provocerats fram ryms inte inom 

denna prövning. I praxis har AD därför tillämpat 15:3 RB för att ge arbetstagare en möjlighet 

att få stå kvar i anställning under tvist. Arbetstagaren måste visa alldeles övervägande skäl för 

sitt yrkande och en intresseavvägning ska ske. 

Väljer arbetsgivaren att låta anställningen bestå under tvist kommer troligen inget intermistiskt 

beslut att kunna fattas eftersom 34 § 3 st. LAS inte ger någon sådan möjlighet och det är oklart 

om arbetsgivare kan utverka interimistiskt beslut enligt 15:3 RB. 

Det står således arbetsgivare fritt att avgöra om anställning ska bestå och oavsett vad denne 

väljer finns det för och nackdelar. Arbetsgivare får således göra en förhandsbedömning av 

huruvida denne kommer att få bifall till sin talan och agera enligt det. I praktiken torde det 

kunna antas att om tvist väl anhängiggjorts i domstol anser arbetsgivaren att denne har rätt i sak 

och även torde kunna få rätt. Arbetsgivare borde välja att inte låta anställning bestå i dessa fall 

och därmed inte betala lön under tvist. Den enda risk denne tar genom detta agerande är det 
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allmänna skadestånd som torde kunna utdömas för att arbetsgivare inte iakttagit rätt att stå kvar 

i anställning vid typfall 1. 

Varken lagstiftare eller AD har velat skapa någon generell rätt att stå kvar i anställning vid 

dessa typer av tvister. Fördelen med undvika att göra detta är att arbetsgivare endast behöver 

betala lön om denne själv valt att göra det eller om det faktiskt vid den slutliga bedömningen 

anses att det är en icke sakligt grundad uppsägning. Vidare är det skäligt med tanke på att ar-

betstagaren antingen får stå kvar i anställning om arbetsgivaren valt detta alternativt kan arbets-

tagaren yrka på ett interimistiskt beslut enligt 15:3 RB. Det är också svårt att formulera en 

tvingande skyldighet för arbetsgivare i ett regelverk som inte ens aktualiseras om domstol finner 

att anställning aldrig skett eller om LAS inte är tillämplig. Till sist är det rimligt att låta arbets-

givare stå för kostnader som uppstår till följd av att denne har sagt upp en arbetstagare. Arbets-

givare kan utvärdera riskerna innan en uppsägning sker. Att skapa en tvingande skyldighet att 

låta arbetstagare stå kvar i anställning i tvister där det faktiskt är arbetstagaren som sagt upp sig 

eller där det inte är säkert att arbetstagare har blivit anställd skulle exponera arbetsgivare för en 

stor ekonomisk risk i fall där arbetsgivaren inte kan påverka händelseförloppet. 

Problemet med den nuvarande ordningen är att det kan riskera att bli godtyckligt. Genom att 

inte skapa en generell regel om anställnings bestånd i dessa typer av tvister är det upp till ar-

betsgivaren att avgöra om anställningen består. Arbetsgivaren kan inte utverka någon typ av 

prövning för att få ledning i dessa frågor eftersom 15:3 RB inte synes vara möjlig att tillämpa 

för arbetsgivare. Väljer arbetsgivaren att inte låta anställning bestå är arbetstagaren utan in-

komst. AD har i praxis uttalat att syftet med arbetstagarskydd är lika relevant i tvister kring 

framprovocerade uppsägningar som rena uppsägningstvister. Genom den nuvarande ordningen 

finns ett skydd som kan liknas vid Schrödingers kattparadox. En reell rätt att stå kvar i anställ-

ning finns kanske i dessa tvister men det är först vid den slutliga prövningen som man vet med 

säkerhet. Om arbetstagare inte får stå kvar i anställning kan denne yrka på ett interimistiskt 

beslut i frågan enligt 15:3 RB. Ett sådant yrkande synes dock inte ha helt lätt att vinna bifall. 

Det torde således inte vara helt ovanligt att arbetstagare får stå utan anställning i dessa typer av 

tvister även om domstol vid sin slutliga bedömning finner att uppsägning har skett på grund av 

provokation från arbetsgivare eller att LAS är tillämplig. Det har ansetts att rätten att stå kvar i 

anställning är viktig i ogiltighetstvister varför det således torde vara lika viktigt i dessa typer av 

tvister. 
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Att skapa ett heltäckande regelverk som bringar balans mellan dessa två intressen är mycket 

svårt. Skyddsintresset för arbetstagare är viktigt men att skapa en stark rätt att stå kvar i anställ-

ning i dessa typer av tvister kan slå hårt mot arbetsgivare som inte har bibringat en uppsägning. 

Frågan är dock om det är bättre att låta arbetsgivare ta hela ansvaret i dessa tvister än att skapa 

en ordning som blir mer förutsägbar. 

8.2 Avsked istället för uppsägning 

Regeln om att arbetstagare ska stå kvar i anställning under ogiltighetstvist är skapad som ett 

skydd för arbetstagare. På senare år finns dock indikationer på att detta skydd är så pass kost-

samt för arbetsgivare att det kan skapa problem för arbetstagare. Regeln om att arbetstagaren 

ska stå kvar i anställning gäller vid uppsägning. Denna rätt finns inte automatiskt om arbetsgi-

vare avskedar arbetstagare. Vid avsked är huvudregeln tvärt om att arbetstagaren ska anses vara 

avskedad om inte ett interimistiskt beslut enligt 35 § 2 st. LAS förordnar annat. Det betyder att 

reglerna är mer förmånliga för arbetsgivare vid avsked än vid uppsägning så till vida att arbets-

givaren inte har en automatisk skyldighet att bereda arbetstagare arbete och betala lön.  

Finner domstol vid sin slutliga bedömning att laglig grund för avsked har funnits innebär det 

att inga extra kostnader tillkommer för arbetsgivaren utöver rättegångskostnader. Finner dom-

stol att endast saklig grund för uppsägning har funnits leder det till att avskedet ändras till en 

uppsägning. Arbetstagaren får då rätt till ekonomiskt skadestånd i form av den uppsägningslön 

som arbetstagaren har gått miste om på grund av avskedet samt allmänt skadestånd för den 

kränkning avskedet har inneburit. Allmänt skadestånd för att ett avsked har skett när omstän-

digheterna endast utgör saklig grund för uppsägning brukar bestämmas till i genomsnitt 35 000 

kronor. Arbetstagaren får dock inte rätt till lön för tid som tvisten har pågått utöver uppsäg-

ningslönen. Undantag är om arbetstagare har yrkat på interimistiskt beslut enligt 35 § 2 st. LAS 

och utredningen med övervägande skäl talar för att inte ens saklig grund för uppsägning har 

funnits. I detta fall har arbetstagaren även rätt till lön för den tid det interimistiskt beslutet har 

verkat. Det är arbetstagaren som har bevisbördan för att utverka ett interimistiskt beslut enligt 

35 § 2 st. LAS men det torde ligga i arbetsgivarens intresse att försöka motbevisa detta. På 

grund av att denna del av analysen studerar arbetsgivarens handlingsalternativ kommer det att 

uttryckas som att det är arbetsgivaren som har att motbevisa arbetstagares yrkande om interim-

istiska beslut. 

I praktiken innebär detta att arbetstagare kan ha incitament för att välja att avskeda en arbetsta-

gare när arbetsgivaren anser sig vara säker på att saklig grund för uppsägning finns och befarar 
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att arbetstagaren kommer att yrka på ogiltighet. I fall som gäller ogiltigförklaring av uppsägning 

står arbetstagaren kvar i anställning med rätt till lön såvida inte arbetsgivaren lyckas utverka ett 

interimistiskt beslut enligt 34 § 3 st. LAS. För att vinna framgång med ett yrkande om interim-

istiskt beslut måste arbetsgivaren visa att det är mer eller mindre uppenbart att saklig grund för 

uppsägning har funnits. Det är ett väldigt högt beviskrav vilket innebär att sådant beslut endast 

meddelas när domstol anser att det är bevisat att det har funnits saklig grund för uppsägning. 

Det innebär i sin tur att arbetsgivare i ogiltighetstvister ofta får betala full lön under tvistetid i 

ogiltighetstvister som avser uppsägning. En ogiltighetstvist tar ofta närmre ett och ett halvt år 

att nå ett slutligt beslut i domstol. Detta kan jämföras med avsked där arbetstagaren inte har rätt 

att stå kvar i anställning och om arbetstagaren yrkar på interimistiskt beslut enligt 35 § 2 st. 

LAS behöver arbetsgivaren endast motbevisa att övervägande skäl talar för att inte ens saklig 

grund för uppsägning har funnits för att undvika att behöva betala lön under process. Arbetsgi-

varen kan således spara en och en halv årslön minus allmänt skadestånd kring 35 000 kr på att 

välja att avskeda istället för att säga upp när endast saklig grund finns. 

Vidare hamnar arbetsgivaren i ett mer gynnsamt förhandlingsläge om arbetstagaren inte står 

kvar i anställningen under tvistetiden. Får arbetstagaren inte lön borde incitamentet för arbets-

tagaren att förlikas öka eftersom dennes ekonomiska situation kan kräva att tvisten löses snabb-

bare. 

Att en arbetsgivare medvetet skulle välja att avskeda arbetstagare trots att endast saklig grund 

för uppsägning kan visserligen slå fel. Antingen om arbetsgivaren inte lyckas motbevisa att 

övervägande skäl talar för att inte ens saklig grund för uppsägning funnits i en interimistisk 

prövning enligt 35 § 2 st. LAS eller domstol i den slutliga bedömningen inte anser att ens saklig 

grund för uppsägning har funnits. Detta torde vara en reell risk eftersom saklig grund är ett 

komplext begrepp som inte är helt lätt att bedöma. Lyckas arbetstagaren vinna framgång med 

yrkande om interimistiskt beslut enligt 35 § 2 st. LAS står denne kvar i anställningen och ar-

betsgivaren har då inget vunnit genom att välja avsked framför uppsägning. Misslyckas arbets-

givaren med att visa att saklig grund har funnits i den slutliga prövningen har arbetstagaren rätt 

till lön som förfallit under tvistetiden enligt 38 § LAS. Dessutom riskerar arbetsgivaren att be-

höva betala allmänt skadestånd till arbetstagaren för det felaktiga avskedandet när inte ens sak-

lig grund för uppsägning har funnits. Detta skadestånd ligger i regel kring 80 000 konor. 

Det är således inte riskfritt för en arbetsgivare att avskeda istället för att säga upp när saklig 

grund finns. Det finns dock som ovan konstaterats vinster för arbetsgivaren att göra om denne 

kan styrka saklig grund.  
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Det finns således i lagen incitament för arbetsgivare att i vissa fall avskeda istället för säga upp 

arbetstagare. För arbetstagaren innebär det att denne får lämna anställningen omedelbart och 

går således miste om sin uppsägningslön. Om arbetstagaren vill ha rätt till uppsägningslön 

måste arbetstagaren antingen yrka på ekonomiskt skadestånd eller ogiltigförklaring. Troligen 

kan förlikning ofta ske om avskedandet endast skett för att avskära arbetstagarens möjlighet att 

ogiltigförklara uppsägningen och därmed dennes rätt att stå kvar i anställning. Vill arbetstaga-

ren dessutom stanna kvar i anställningen och därför ha en överprövning av anställningens upp-

hörande måste arbetstagaren yrka på ogiltigförklarande av avsked. Arbetstagaren har då ingen 

rätt att stå kvar i anställningen vilket kan verka som ett kraftigt motverkande incitament till att 

vilja inleda en ogiltighetstvist. Denna diskrepans mellan rätten att stå kvar i anställning i dessa 

två typer av ogiltighetstvister fungerar som en lucka i LAS för arbetsgivare. Detta minskar ar-

betstagares anställningstrygghet eftersom det i praktiken försämrar möjligheterna för arbetsta-

gare att överklaga avslutande av anställning. 

8.3 Arbetsgivares anställningsvilja 

Svenskt Näringsliv har framfört att dess medlemmar anser att kostnaderna som är förknippade 

med uppsägningstvister är så pass höga att medlemmarna blir ovilliga att anställa. De menade 

vidare att det stora problemet med de långa tvistetiderna är att arbetstagare som ogiltigförklarat 

en uppsägning står kvar i anställning under tvist. Det innebär att arbetsgivare betalar lön sam-

tidigt som arbetstagaren relativt ofta är arbetsbefriad under tvist. För framför allt mindre arbets-

givare blir dessa lönekostnader en stor utgiftspost vilket gör att arbetsgivare känner sig tvingade 

att tidigt ingå höga förlikningsavtal för att undvika kostnaderna. Yrkanden om interimistiskt 

beslut att arbetstagaren ska anses uppsagd är svåra att få bifall till. Det verkar således inte ha 

särskilt stor betydelse om arbetsgivaren faktiskt haft saklig grund för uppsägning eller ej.  

Att arbetsgivare blir obenägna att anställa arbetstagare på grund av de kostnader som en even-

tuell uppsägningstvist bär med sig är naturligtvis ett problem. Det är svårt att avgöra hur stor 

verklig effekt eventuella kostnader vid uppsägningstvist har för arbetsgivares benägenhet att 

anställa. Om det finns en verklig effekt är detta ett problem eftersom det är av stor vikt att 

arbetsgivare anställer arbetstagare. Man torde kunna spekulera att arbetsgivare som inte anstäl-

ler personal istället kommer att vända sig till bemanningsföretag, konsulter, outsourcing eller 

att helt enkelt undvika att expandera verksamheten för att undvika att anställa personal. Det 

betyder för arbetstagare antingen mer osäkra anställningar såsom på bemanningsföretag eller 

att det inte finns lika mycket arbetstillfällen som det skulle kunna finnas.  
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8.4 Obefogade ogiltighetsinvändningar för att nå förlikning 

Rätten att stå kvar i anställning gör att arbetsgivare är tvungen att betala lön under tvist. I en 

utdragen process kan det bli dyrt för framför allt mindre arbetsgivare att stå för denna kostnad. 

Det kan verka som ett incitament för arbetstagare som sägs upp att göra en ogiltighetsinvänd-

ning endast för att kunna förhandla med arbetsgivaren och förlikas. Lön under tvist fungerar 

som ett incitament för arbetsgivare att förlikas i tidigt skede och kan därför driva upp beloppet. 

Svenskt Näringsliv har påtalat att detta är ett problem med rätten att stå kvar i anställning.  

Rätten att stå kvar i anställning skapar ett incitament till förlikning för arbetsgivare. Endast en 

bråkdel av de uppsägningstvister som uppstår anhängiggörs i domstol. Problemet uppstår om 

arbetstagare, som i och för sig inte själv anser att saklig grund saknas, startar en ogiltighetstvist 

med det enda syftet att kunna nå förlikning. För arbetsgivare uppstår då en svår situation. Ar-

betstagaren har rätt att stå kvar i anställning under tvisten. Tvisten kan pågå i över ett år. Går 

tvisten till domstol finns visserligen möjlighet för arbetsgivare att utverka ett interimistiskt be-

slut enligt 34 § 3 st. LAS. Beviskravet är dock så pass högt att det svårt för arbetsgivare att 

utverka ett sådant beslut även när saklig grund för uppsägning har funnits. Dessutom uppstår 

bevisföringssvårigheter eftersom vittnesförhör inte bör hålls inför intermistiskt beslut. Utred-

ningen i målet ska i princip bevisa att saklig grund för uppsägning har funnits. Lyckas arbets-

givare inte utverka ett sådant beslut spelar det sedan mindre roll om domstol finner att det har 

funnits saklig grund för uppsägning. Lönen kommer inte att återbetalas till arbetsgivaren. 

Sålunda finns det ett stort incitament för arbetsgivare att tidigt förlikas för att undvika dessa 

kostnader. För arbetsgivare är detta en mycket svår situation även om saklig grund finns ef-

tersom arbetsgivaren antingen kan förlikas, trots att uppsägning har skett korrekt, eller kan låta 

tvisten prövas i domstol där arbetsgivaren betalar lön under hela tvisten.  

Om en arbetsgivare hamnar i ett läge där en arbetstagare gör en ogiltighetsinvändning mot en 

sakligt grundad uppsägning har arbetsgivaren bara en möjlighet att undvika lönekostnaderna 

för att försämra arbetstagarens förhandlingsposition. Arbetsgivaren kan i ett tidigt förhandlings-

skede själv anhängiggöra tvisten i domstol och utverka ett interimistiskt beslut enligt 34 § 3 st. 

LAS. Domstol förklarar därefter domstolsprocessen vilande i väntan på att förhandlingarna ska 

avgöras. Detta försätter arbetsgivare i ett bättre förhandlingsläge men är som påpekats ovan 

mycket svårt. 

I praktiken behöver man dock ta hänsyn till rättegångskostnader. Om en arbetstagare skulle 

göra en ogiltighetsinvändning i full vetskap om att saklig grund för uppsägning finns innebär 
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det att om ingen förlikning sker kan tvisten komma att prövas i domstol. Arbetstagaren kommer 

då visserligen få lön under tvist men om domstol finner att saklig grund för uppsägning har 

funnits riskerar arbetstagaren att behöva stå dels för sina egna rättegångskostnader och dessu-

tom arbetsgivarens. Arbetstagare som gör ogiltighetsinvändning tar således en risk om tvisten 

når domstol. Arbetstagaren kan dock välja att inte anhängiggöra målet i domstol om ingen för-

likning sker. Att en arbetsgivare skulle anhängiggöra målet om inte arbetstagare inte gör det 

torde inte vara troligt med hänsyn till lönekostnaderna under tvist. Det är dock svårt för arbets-

givare att på förhandlingsstadiet kunna förutse om arbetstagare kommer att stämma in i domstol 

vilket, tillsammans med det faktum att lön betalas ut löpande under tvisten, gör att det trots allt 

torde finnas ett incitament för arbetsgivare att förlikas trots att saklig grund för uppsägning har 

funnits. 
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9. Övervägande av förändringar i LAS 

9.1 Ta bort rätten att stå kvar i anställning i ogiltighetstvister om uppsägning  

Många av problemen som uppstår på grund av ogiltighetstvister beror på rätten att stå kvar i 

anställning under tvist enligt 34 § 2 st. LAS. Denna rätt ger arbetstagare incitament att starta en 

ogiltighetstvist endast för att få en bättre förhandlingsposition. Den har också angetts som ett 

hinder för att anställa nya arbetstagare eftersom arbetsgivare inte vill hamna i ogiltighetstvist 

där arbetstagare står kvar i anställning. Dessutom ger den arbetsgivare ett incitament att välja 

att avskeda när det endast finns saklig grund för uppsägning.  

Att ta bort rätten att stå kvar i anställning i ogiltighetstvister om uppsägning innebär att en 

ordning liknande den som gäller vid ogiltighetstalan vid avsked. Arbetstagaren skulle inte stå 

kvar i anställning men kan yrka på att få stå kvar i anställning genom interimistiskt beslut. 

Fördelarna med en sådan ordning skulle vara flera. Arbetstagare skulle inte ha ett minskat inci-

tament att göra en ogiltighetsinvändning vid uppsägning för att endast nå ett fördelaktigt för-

likningsavtal. Tas rätten att stå kvar i anställning bort innebär det att lön inte kommer att utbe-

talas till arbetstagaren. Utan dessa utbetalningar minskar arbetsgivarens incitament att förlikas 

eller i vart fall att förlikas snabbt med en större förlikningssumma för att snabbt avgöra tvisten. 

Arbetsgivaren har nämligen i detta fall inte samma risk att få betala lön för hela tvistetiden om 

inte arbetstagaren vinner bifall till sin talan. Minskar arbetsgivarens incitament att betala en 

större förlikningssumma för att få ett snabbt slut på tvisten torde vinsten arbetstagaren gör ge-

nom en ogiltighetsinvändning i förlikningssyfte minska. Även arbetsgivares incitament att välja 

avsked istället för uppsägning borde försvinna. 

Samtidigt torde detta innebära att förlikningarna blir sämre för arbetstagarna. Arbetstagare kan 

då tvingas att acceptera ett förlikningsanbud som är lägre än vad denne hade accepterat om 

denne hade haft rätt att stå kvar i anställning. Det kan slå hårt mot arbetstagare som faktiskt har 

blivit felaktigt uppsagda men på grund av sin ekonomiska situation tvingas acceptera ett lågt 

anbud. 

Det har från Svenskt näringsliv framförts att cirka 60 % av arbetsgivarna anser att kostnaderna 

som uppstår vid uppsägningstvister är ett tillväxtproblem. Vidare framfördes att cirka 60 % av 

arbetsgivarna i någon mån skulle vara mer villiga att anställa nya arbetstagare om kostnaderna 

vid uppsägningstvister minskade med mer än 60 %. Vid ogiltighetstalan vid uppsägning är en 

inte helt obetydlig kostnad hänförlig till den lön som arbetstagare har rätt till under tvist. Att ta 

bort denna rätt skulle således kunna minska dessa kostnader i en sådan mån att arbetsgivare 
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kanske skulle vara mer villiga att anställa fler arbetstagare vilket gynnar arbetstagare såtillvida 

att det skapas fler arbetstillfällen. Det är dock svårt att avgöra om detta i verkligenheten skulle 

leda till några förändringar i hur arbetsgivare tillsätter arbetstagare. Att avgöra hur stor minsk-

ning i arbetsgivarens tvistekostnader detta skulle innebära är svårt, inte minst med tanke på att 

arbetsgivare skulle bli ersättningsskyldig för arbetstagares ekonomiska skada som denne ha 

lidit på samma sätt som vid avskedstvister. Vidare är Svenskt Näringslivs siffror baserade på 

enkätsvar som har inhämtats från dess medlemmar. Att baserat endast på dessa hypotetiska svar 

kunna avgöra om detta skulle få någon inverkan på en arbetsgivares handlande i en verklig 

situation är inte givet.  

En tredje fördel är att arbetstagare skulle kunna bli mer måna om att bidra till en snabb process. 

Om arbetstagaren inte har rätt till lön torde det bli mer angeläget för arbetstagaren att skynda 

på processen. Detta eftersom arbetstagaren då troligen har större behov av en snabb tvistelös-

ning för att veta om denne får bifall till sin ogiltighetstalan. Detta är en uppfattning som stödjs 

av vad som framförts av Svenskt Näringsliv. Å andra sidan menar AD att man inte kan märka 

att part skyndar sig nämnvärt mer beroende på om tvisten gäller uppsägning, där rätt att stå kvar 

i anställning finns, eller avsked där denna rätt inte finns. Med hänsyn till detta är det osäkert 

om tvistetiderna skulle minska i någon vidare utsträckning.  

Problem med att ta bort rätten att stå kvar i anställning är att det underminerar hela syftet med 

ogiltighetstalan. Lagstiftaren har påpekat att rätten att stå kvar i anställning är viktig för att 

arbetstagare ska enkelt ska kunna fortsätta sin anställning vid bifall till sin talan. Eftersom det 

i praktiken verkar tämligen vanligt att arbetstagare är arbetsbefriad trots att de står kvar i an-

ställning skulle man kunna argumentera att detta syfte inte är lika viktigt idag. Dock krävs det 

för arbetsbefrielse att parterna är överens. Är parterna inte överens blir det en olovlig avstäng-

ning vilket inte är tillåtet. Man kan således kanske dra slutsatsen att arbetstagaren inte arbets-

frias om det är olämpligt. Oavsett är det upp till parterna att komma överens om arbetsbefrielse 

vilket gör de kan ta hänsyn till de faktiska omständigheterna i varje fall.  

Det är torde också vara ett viktigt incitament för arbetstagare att göra ogiltighetsinvändning att 

denne har en säkrad inkomst under tvist. Skulle arbetstagare sakna denna inkomst borde i regel 

krävas att arbetstagare söker ny anställning under pågående tvist. Det skulle således minska 

dennes behov och vilja att återgå i anställning och detta torde gälla oavsett ifall det har funnits 

saklig grund för uppsägning eller ej. Att ta bort rätten att stå kvar i anställning skulle således 

kunna innebära att färre arbetstagare yrkar på ogiltigförklaring av uppsägning. Det skulle leda 

till att arbetstagare i praktiken får ett sämre anställningsskydd och den ovillkorliga rätten till 
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anställning urholkas. Arbetstagare skulle visserligen inte bli helt rättslösa. Arbetstagare skulle 

kunna yrka på skadestånd istället för ogiltigförklaring av uppsägning. Det skulle ändå kunna 

avskräcka arbetsgivare från att säga upp utan saklig grund. Arbetstagare skulle således kunna 

yrka på skadestånd och få kompensation ifall saklig grund har saknats samt ta en annan anställ-

ning. Problemet blir dock för äldre arbetstagare och andra utsatta grupper på arbetsmarknaden 

som de som är i verkligt behov av att stå kvar i anställning. Dessa är grupper som kan ha svårt 

att skaffa nya anställningar och såldes drabbas särskilt hårt av att skiljas från sin anställning. 

Vidare skulle det försämra arbetstagares läge vid förlikningsförhandlingar såsom påpekats 

ovan. Att försämra arbetstagares förlikningsmöjligheter torde kunna ha två effekter. Den ena är 

att arbetstagare tvingas acceptera lägre förlikningsanbud eftersom arbetstagaren kan behöva ett 

snabbt slut på processen och arbetsgivaren inte har samma incitament att snabbt avgöra tvisten 

för att undvika att betala lön under tvist. Alternativt kan man tänka sig att det blir svårare för 

parterna att komma överens om en förlikningssumma om arbetsgivaren inte är beredd att betala 

lika mycket för att snabbt avsluta tvisten. Detta skulle kunna leda till att fler ogiltighetstvister 

anhängiggörs till process i domstol. 

Man torde således kunna konstatera att avskaffandet av rätten att stå kvar i anställning skulle 

kunna få flera positiva effekter för arbetsgivare men att detta skulle ske på bekostnad av arbets-

tagarnas inskränkta möjligheter. En avvägning måste därför göras mellan parternas intressen 

och även om arbetsgivare kanske skulle bli mer benägna att anställa är det troligen inte värt att 

på detta sätt undergräva arbetstagares möjligheter att freda sig mot icke sakligt grundade upp-

sägningar. Fördelarna med att ta bort rätten att stå kvar i anställning skulle framför allt gynna 

arbetsgivare. Om arbetsgivare skulle anställa fler arbetstagare på grund av att hotet från upp-

sägningstvister minskar skulle det visserligen gynna arbetstagare som får anställning. Även 

dessa arbetstagare skulle dock ha ett minskat skydd mot uppsägningar samtidigt som det absolut 

inte är säkert att arbetsgivare skulle bli mer benägna att anställa. Med anledning av detta är det 

således inte önskvärt att ta bort rätten att stå kvar i anställning vid uppsägningstvister. 

9.2 Höja skadestånd enligt 38 § LAS 

Att höja skadestånd enligt 38 § LAS skulle få flera effekter. En höjning av skadestånd sker inte 

genom lagändring utan genom en förändring av praxis. Det som här diskuteras är inte en allmän 

höjning av alla skadestånd som döms ut enligt 38 § LAS. Istället är det specifika fall som här 

är intressanta.  
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Ett förslag vore att höja de skadestånd som döms ut enligt ren skadeståndstalan, som väljs av 

arbetstagare istället för ogiltighetstalan. I dagsläget har arbetstagare rätt till ekonomiskt skade-

stånd för skada som arbetstagare har lidit genom uppsägningen samt allmänt skadestånd för den 

kränkning som åsidosättandet av LAS regler har inneburit för arbetstagare. Det ekonomiska 

skadeståndet utgör den lön som arbetstagare har gått miste om genom uppsägningen med av-

räkning för inkomst som arbetstagaren har haft eller borde haft. Samtidigt begränsas denna del 

av att skadeståndet som inte kan bli högre än vad 39 § LAS stipulerar. Det allmänna skadestån-

det utgår från vilket fel arbetsgivaren har gjort och tar sedan in andra omständigheter för att 

göra en helhetsbedömning. Genom att höja dessa skadestånd när arbetstagare väljer en ren ska-

deståndstalan till följd av en icke sakligt grundad uppsägning skulle kanske ogiltighetstalan inte 

vara lika intressant för arbetstagare. Arbetsgivare skulle då inte behöva ta tillbaka arbetstagare 

som denne ansett bäst att säga upp. Vidare behöver arbetsgivare inte betala ut lön eller annan 

kompensation till arbetstagaren såvida inte arbetstagaren får rätt i sak. Detta skulle dock inne-

bära att man endast flyttar problemen från ogiltighetstalan till skadeståndstalan. Tvister till följd 

av uppsägning skulle fortfarande vara en stor kostnad för arbetsgivare och de höjda skadestån-

den skulle kunna slå hårt mot framför allt mindre företag. Vinsten skulle således inte bli stor 

för någon utom för de arbetstagare som får rätt i sin talan om skadestånd. 

En annan idé är att man höjer det allmänna skadeståndet för arbetstagare som har blivit avske-

dad när det endast har funnits saklig grund för uppsägning. Detta skulle göra det mer kostsamt 

för arbetsgivare att företa ett taktiskt avsked. En ökad kostnad förknippad med att avskeda istäl-

let för att säga upp skulle troligen minska incitamentet för arbetsgivare att avskeda på detta sätt 

och således skulle problemet med taktiska avsked kunna minskas. Skyddet för arbetstagare mot 

taktiska avsked stärks dels genom att det blir mindre troligt att arbetsgivare avskedar när det 

endast finns saklig grund och dels skulle arbetstagaren få högre ersättning om arbetsgivaren 

trots det skulle välja att avskeda. Problemet är dock att detta skulle slå hårt mot arbetsgivare 

som endast gjort en felbedömning av om omständigheterna i aktuellt fall utgör laglig grund för 

avsked eller saklig grund för uppsägning. Både laglig grund och saklig grund är mångfacette-

rade begrepp som inte är helt enkla att bedöma. Att arbetsgivare kommer till fel slutsats är 

således inte alltid fullkomligt klandervärt. Att arbetsgivare som gjort detta misstag därför skulle 

få betala än högre skadestånd är kanske inte helt önskvärt. Vidare leder höjda skadestånd till 

ökade kostnader vid ogiltighetshetsprocess. Svenskt Näringsliv har framfört åsikter från sina 

medlemmar där de redan idag anser att kostnaderna förknippade med ogiltighetstvister är så 

pass höga att det redan avskräcker arbetsgivare att anställa arbetstagare. Om detta stämmer i 
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praktiken är svårt att avgöra eftersom resultaten fåtts via enkäter men det är ändock något att 

betänka. En generell höjning av skadestånd är således inte rekommenderat. Domstolar har idag 

möjlighet att sätta skadestånd efter omständigheterna i målet. Det innebär att om omständighet-

erna i målet tyder på att avsked har skett för att undvika rätten att stå kvar i anställning i en 

ogiltighetstvist kan skadeståndet sättas högt. I praktiken kan det vara svårt i en tvist att avgöra 

vad som varit syftet med avskedet. En generell höjning skulle kunna leda till att arbetstagare 

får kompensation oavsett syfte och dessutom kan göra arbetsgivare mindre benägna att avskeda. 

Med hänsyn till hur det slår mot arbetsgivare som endast har gjort en felbedömning skulle dock 

andra åtgärder kunna ge samma positiva effekter utan att drabba arbetsgivare lika hårt. En ge-

nerell höjning av allmänna skadestånd när det endast har funnits saklig grund för uppsägning 

men avsked har skett är därför troligen inte det mest effektiva sättet att få till en positiv föränd-

ring.  

9.3 Skapa en rätt att stå kvar i anställning vid avsked 

Anledningen till varför arbetsgivare kan välja att avskeda en arbetstagare när det endast finns 

saklig grund för uppsägning är att det vid ogiltigförklaring av avsked inte finns någon rätt att 

stå kvar i anställning. Arbetsgivaren kan således undvika att betala lön under pågående tvist. 

Om domstolen i sin slutliga bedömning anser att det har funnits saklig grund för uppsägning 

men inte laglig grund för avsked kommer inte anställningen återuppstå och arbetsgivaren be-

höver endast betala lön som hänför sig till uppsägningstiden samt ett allmänt skadestånd.  

Genom att införa en rätt att stå kvar i anställning skulle således denna väg bli mindre attraktiv 

för arbetsgivare. Det skulle inte finnas någon ekonomisk fördel av att avskeda istället för säga 

upp då arbetstagare har rätt till lön i vilket fall. Att arbetsgivare försöker kringgå sina skyldig-

heter i LAS på detta sätt skulle troligen helt elimineras. Om arbetsgivare väljer att säga upp när 

det finns saklig grund för uppsägning innebär detta för arbetstagare att denne har rätt till upp-

sägningslön utan att tvista och att denne kan få en chans att under uppsägningstid söka andra 

anställningar för att undvika att stå helt utan anställning när uppsägningstiden är till ända. Detta 

utan att tvista. Väljer arbetsgivare å andra sidan att ändå avskeda kan arbetstagaren stå kvar i 

sin anställning under tvistetiden om denna anser att laglig grund för avsked saknas. Det skulle 

således innebära ett utökat skydd för arbetstagare. 

Att införa rätt att stå kvar i anställning vid avskedstvist går dock stick i stäv mot vad syftet med 

ett avsked är, nämligen att omedelbart avsluta anställning vid grövre misskötsamhet. Det finns 
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ett beaktansvärt intresse för arbetsgivare att omedelbart kunna få bort arbetstagare som till ex-

empel är våldsam på arbetsplatsen. Genom att ge arbetstagare möjlighet att stå kvar i anställning 

under ogiltighetstvist även vid avsked skulle kunna slå mot arbetsgivare hårt, både ekonomiskt 

och driftsmässigt. Ekonomiskt då arbetsgivare riskerar att behöva betala lön under alla typer av 

tvister, oavsett om de beror på uppsägning eller avsked. Driftsmässigt då det kan antas vara 

olämpligt ha en arbetstagare som varit våldsam eller har stulit kvar på arbetsplatsen under tvist.  

Vid ett införande av rätt att stå kvar i anställning även vid ogiltighetstvist kring avskedande 

skulle man visserligen även införa möjlighet att stänga av arbetstagaren. Det innebär att arbets-

givare i vart fall kan undvika att en arbetstagare som absolut inte fungerar på arbetsplatsen ska 

kunna tvinga sig in där. Det bör krävas synnerliga skäl för att arbetsgivare ska få stänga av 

arbetstagare på grund av samma omständigheter som ligger till grund för avskedande. Synner-

liga skäl är det som i dagsläget krävs för att arbetsgivare ska få stänga av arbetstagare från 

arbetsplats vid ogiltighetstvister om uppsägning. Att införa en rätt att stå kvar i anställning 

skulle således medföra samma problem som vid uppstår vid en ogiltigförklaring av uppsägning. 

Vid avstängning har arbetstagare rätt till lön vilket innebär att arbetsgivare får stå för denna 

kostnad oavsett om arbetstagaren är kvar på arbetsplatsen. Detta blir en ökad kostnad för ar-

betsgivaren och man bör minnas att arbetsgivare redan anser att kostnaderna vid ogiltighets-

tvister är så höga att det fungerar som ett incitament för att undvika att anställa arbetstagare. 

Att genomföra en ändring som skapar en rätt att stå kvar i anställning under tvist även vid 

avsked är således en stor ändring som skulle kunna ge positiva effekter för arbetstagare. Med 

hänsyn till de negativa konsekvenserna för arbetsgivare synes det dock inte motiverat att ge-

nomföra denna ändring. Istället bör andra ändringar genomföras.  

9.4 Tidsbegränsning av rätten att stå kvar i anställning 

Rätten att stå kvar i anställning gäller så länge tvist om uppsägnings giltighet finns. Om arbets-

givare utverkar ett interimistiskt beslut enligt 34 § LAS 3 st. LAS kan denna rätt förordnas 

upphöra tills vidare. Ofta står arbetstagaren dock kvar i anställning under hela tvisten. Tvisten 

kan pågå under avsevärd tid vilket innebär stora kostnader för arbetsgivaren samtidigt som det 

inte ger något incitament för arbetstagaren att vara skyndsam i sin processföring. 

För att minska kostnaderna för arbetsgivare och ge arbetstagare större incitament att bidra till 

en snabb process skulle man kunna tidsbegränsa rätten att stå kvar i anställning. Arbetstagare 

skulle då ha rätt att stå kvar i anställning i åtminstone startskedet av en ogiltighetstvist. Arbets-

givaren skulle fortfarande ha incitament att förlikas beroende på hur lång tid som anställningen 
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består. Arbetstagaren å andra sidan skulle inte vara under stark press att förlikas tidigt eftersom 

lön kommer att betalas ut åtminstone ett tag. Båda parter skulle således ha incitament att förli-

kas, arbetstagare för att nå en snabb lösning på tvisten och arbetsgivare för att undvika fortlö-

pande kostnader. Når parterna inte en förlikning prövas tvisten i domstol. Arbetstagaren har ett 

större incitament att vara skyndsam eftersom rätten att stå kvar i anställning inte är obegränsad. 

För att arbetsgivare ska vara skyndsam gäller att tidsperioden är tillräckligt lång för att en dom-

stol ska hinna pröva tvisten om båda parter är skyndsamma. Hinner tidsbegränsningen löpa ut 

för snabbt minskar incitamentet för arbetsgivaren att bidra till en snabb process eftersom tvisten 

inte längre innebär fortlöpande kostnader. Kring 12 månader torde vara tillräckligt lång tid för 

att tvisten ska kunna prövas i domstol. 

Om domstol vid sin slutliga prövning finner att saklig grund för uppsägning inte har funnits 

skulle kompensation för den lön arbetstagaren gått miste om efter att tidsbegränsningen löpt ut 

dömas ut. Detta beror på att arbetstagaren har gått miste om lönen på grund av uppsägningen 

och denna lön därmed är ersättningsgill enligt 38 § LAS.  

Med denna nya ordning skulle både arbetstagare och arbetsgivare ha incitament att förlikas. 

Om parterna inte når förlikning anhängiggörs processen i domstol. Båda parter torde ha incita-

ment att bidra till en snabb handläggning. Vidare skulle kostnaderna minska för arbetsgivare i 

de tvister som pågår under lång tid och där den slutliga bedömningen visar att saklig grund för 

uppsägning funnits. Det skulle kunna leda till ett minskat incitament för arbetsgivaren att välja 

avsked istället för uppsägning när endast saklig grund för uppsägning finns. Vidare skulle de 

minskade kostnaderna kunna leda till ett ökat incitament att anställa personal när kostnaderna 

för uppsägningstvist minskar. Arbetstagarna kommer visserligen att få en försvagad position i 

dessa tvister i bemärkelsen att rätten att stå kvar i anställning inte per automatik kommer att 

räcka under hela tvisten. Arbetstagaren har dock rätt till lön under åtminstone ett år av tvisten 

och om domstol vid sin slutliga bedömning anser att saklig grund för uppsägning inte har fun-

nits kommer arbetstagaren få kompensation för den lön arbetstagaren kan ha gått miste om på 

grund av tidsbegränsningen löpt ut. 

Att parterna skulle vara mer skyndsamma i sin processföring är dock inte givet. AD har framfört 

att det inte är någon påtaglig skillnad i hur skyndsamma respektive part är i avskeds respektive 

uppsägningstvister. Rätten att stå kvar i anställning finns inte i avskedstvister vilket borde förmå 

arbetstagaren att vara mer skyndsam i sin processföring. Det finns således risk för att tvisterna 

inte alls bedrivs snabbare på grund av en tidsbegränsad rätt att stå kvar i anställning. Det skulle 

kunna innebära att den enda effekten av denna ändring blir en minskad kostnad för arbetsgivare. 
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Skapas en tidsbegränsning torde arbetstagare kunna få möjlighet att yrka på ett interimistiskt 

förordnade om att anställningen ska bestå. Detta för att undvika att arbetstagare skiljs från an-

ställningen under tvist även om det framstår som sannolikt att saklig grund för uppsägning sak-

nas.  

Att införa en tidsbegränsning av rätten att kvarstå i anställning skulle få många positiva effekter. 

Båda parter har incitament att bidra till en snabb tvistelösning och om inte detta sker finns ändå 

en viss rätt att stå kvar i anställning. Arbetsgivare får minskade kostnader om tvisten pågår i 

mer än ett år och domstol finner att saklig grund har funnits. Finner domstol att saklig grund 

inte har funnits kommer arbetstagaren att få kompensation för den lön som denne har gått miste 

om ifall tidsfristen löpt ut. Detta då arbetstagaren får ersättning för skada enligt 38 § LAS. Det 

negativa är att arbetstagaren får en försämrad rätt att stå kvar i anställning. Slutsatsen är dock 

att förslaget bär med sig fler förbättringar än försämringar och därför bör vara ett reellt alterna-

tiv för att förbättra förfarandet vid ogiltighetstvister. 

9.5 Sänkt beviskrav för interimistiskt beslut enligt 34 § 3 st. LAS 

En anledning till varför rätten att stå kvar i anställning vid ogiltighetstvist är så pass betungande 

för arbetsgivare är att den är svår att komma ifrån. Detta gäller även när arbetsgivaren har fö-

retagit en helt korrekt uppsägning med saklig grund. Arbetsgivarens enda möjlighet att undvika 

skyldigheten att behålla arbetstagare under tvist är om denne lyckas utverka ett intermistiskt 

beslut enligt 34 § 3 st. LAS. För att få bifall till yrkande om ett intermistiskt beslut enligt denna 

paragraf krävs dock att det föreliggande materialet gör det mer eller mindre uppenbart att en 

saklig grund för uppsägning har funnits. Detta är ett väldigt högt beviskrav vilket i kombination 

med saklig grund-begreppets komplexitet gör det synnerligen svårt att få bifall till ett sådant 

yrkande.  

Genom en sänkning av beviskravet skulle arbetsgivaren ha en större chans att få bifall till ett 

yrkande om interimistiskt beslut om att anställning ska upphöra. Att arbetsgivare har bättre 

chans att få bifall till ett sådant yrkande innebär att kostnaden för arbetsgivare minskar där det 

synes finnas saklig grund för uppsägning. Helt grundlösa uppsägningar borde ändå inte ha nå-

gon större chans att få effekt genom ett interimistiskt beslut även vid ett sänkt beviskrav. Det 

är svårt att nå upp till även ett sänkt beviskrav när saklig grund helt saknas. Arbetsgivaren har 

dock en större möjlighet att få bifall då saklig grund faktiskt har funnits. Vidare är det även med 

ett sänkt beviskrav en prövning som krävs för att uppsägning ska få effekt under process. Rätten 
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att stå kvar i anställning tas inte bort helt men arbetsgivare får en bättre möjlighet att undvika 

att betala full lön i en ogiltighetstvist där denne har agerat korrekt.  

Med detta sagt är det en urholkning av rätten att stå kvar i anställning. Denna rätt som är av 

central betydelse för att arbetstagare ska kunna få en prövning av uppsägning och en möjlighet 

att stå kvar i anställningen. För arbetstagare betyder det att denne kan stå utan inkomst i en 

utdragen rättsprocess där utgången kan bli att arbetsgivaren har företagit en uppsägning utan 

saklig grund. Anledningen till varför rätten att stå kvar i anställning finns är för att inte skada 

arbetstagares möjligheter att snabbt återetablera sig på arbetsplatsen om denne får bifall till sin 

ogiltighetstalan. Att beviskravet för ett interimistiskt beslut är så pass högt idag torde vara av 

samma anledning. Man kan dock påpeka att det inte är en absolut huvudregel att arbetstagare 

faktiskt arbetar under ogiltighetstvist även om denne har rätt att stå kvar i anställning. Det är 

inte särskilt ovanligt att arbetstagare och arbetsgivare kommer överens om att arbetstagaren ska 

vara arbetsbefriad under tvist. Att arbetstagaren måste stå kvar i arbete under tvisten verkar 

således inte vara ovillkorligt för att arbetstagaren ska anse sig ha en rimlig chans att återvända 

till arbetet. 

Det största problemet som kan uppstå på grund av ett interimistiskt beslut är om domstol för-

ordnar att uppsägning ska få effekt men i sin slutliga bedömning ogiltigförklarar uppsägningen. 

I dessa fall har arbetstagaren felaktigt fått lämna sin anställning och stått utan lön och arbete 

trots att saklig grund för uppsägning inte har funnits. Det har vidare poängterats i förarbetena 

att det är av stor vikt att detta inte sker eftersom det kan slå hårt mot arbetstagaren. Således har 

det framförts att om det finns tvivel kring en uppsägning har varit saklig grundad ska inget 

interimistiskt beslut meddelas.  

Detta måste dock ställas mot de problem som uppstår till följd av att det är mycket svårt för 

arbetsgivare att få bifall till yrkande om interimistiskt beslut. Arbetsgivaren är exponerad för 

att arbetstagare yrkar på ogiltigförklaring av uppsägning trots att saklig grund har funnits för 

att kunna förhandla sig till en bra förlikning. Om inte förlikning sker går tvisten till domstol. 

Arbetstagaren står kvar i anställning under tvist och har rätt till lön. På grund av att beviskravet 

är så högt torde det vara mycket svårt för arbetsgivare att utverka ett interimistiskt beslut. Det 

betyder att även om domstol finner att saklig grund har funnits kommer arbetsgivaren få stå för 

lönekostnaderna eftersom lön inte betalas tillbaka.  

På samma sätt torde en sänkning av beviskravet leda till ett minskat incitament för arbetsgivare 

att välja avsked istället för uppsägning när omständigheterna ligger på gränsen mellan saklig 
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grund för uppsägning och laglig grund för avsked. Anledningen till varför avsked väljs är för 

att undvika att arbetstagaren står kvar i anställning under hela tvisten. Ökade möjligheter att 

utverka ett interimistiskt beslut skulle göra att arbetsgivare i högre utsträckning kan undvika 

denna rätt när saklig grund för uppsägning faktiskt finns. 

Den nuvarande ordningen innebär att kostnaderna för en arbetsgivare blir höga vid en ogiltig-

hetstvist även om arbetsgivaren har agerat helt korrekt. Det i sin tur kan påverka arbetsgivare i 

bemärkelsen att de blir ovilliga att anställa arbetstagare av rädsla för de kostnader som kan 

uppstå vid tvist. Det torde med bakgrund av detta vara av godo i vart fall för arbetsgivare att 

beviskravet sänktes och det skulle eventuellt även kunna gynna arbetstagare i längden i bemär-

kelsen att arbetsgivare blir mer villiga att anställa. I vart fall skulle ett minskat incitament för 

arbetsgivare att välja avsked istället för uppsägning vara till fördel för arbetstagare. Det kan 

också påpekas att för det fall arbetstagaren har fått lämna sin anställning på grund av ett inte-

rimistiskt beslut och domstol i den slutliga bedömningen anser att saklig grund för uppsägning 

har saknats har arbetstagaren rätt att få lön retroaktivt för den tid som det interimistiska beslutet 

avser. Med anledning av detta borde en sänkning av beviskravet vid en interimistiskt prövning 

enlig 34 § 3 st. LAS ske. 

9.6 Kodifiera rätten att stå kvar i anställning när tvistigt om 34 § tillämplig 

I alla ogiltighetstvister är det inte säkert att 34 § LAS ens är tillämplig. Det kan bero på att 

arbetsgivare och arbetstagare har olika åsikter om det är arbetstagaren som självmant sagt upp 

sig eller om det är en framprovocerad uppsägning, om arbetstagaren är undantagen från LAS 

enligt dess 1 §, eller om anställningsförhållande ens har funnits. Det är inte kodifierat i lag om 

rätten att stå kvar i anställning ska finnas i dessa fall. Det krävs en domstolsprövning av om 

arbetstagarens eller arbetsgivarens inställning stämmer för att avgöra om denna rätt finns. Ar-

betstagare har i vissa fall möjlighet att utverka en interimistisk prövning av sådan fråga enligt 

15:3 RB medan arbetsgivare synes ha en väldigt begränsad möjlighet.  

I praxis har fastslagits att rätten att stå kvar i anställning finns i dessa fall men att om domstol 

finner att arbetsgivaren har rätt i att 34 § LAS inte är tillämplig riskerar inte arbetsgivaren några 

sanktioner om denne inte har iakttagit denna rätt. Arbetsgivaren har således ingen ledning i sitt 

val om huruvida arbetstagaren ska få stå kvar i anställning.  

Genom en kodifiering av huruvida rätt att stå kvar i anställning ska finnas torde arbetsgivares 

dilemma i dessa situationer minska vilket torde innebära en mer förutsägbar process. Det är 

svårt att finna en ordning som inte blir orättvis men att i vart fall kodifiera den praxis som idag 



51 

 

har utarbetats skulle kunna ge en mer förutsägbar process. Vidare torde rätten att yrka på inte-

rimistiska beslut enligt 15:3 RB kodifieras tydligare inom den arbetsrättsliga lagstiftningen för 

att ytterligare ge en mer förutsägbar process. 
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10. Slutsats 

Arbetstagares rätt att stå kvar i anställning vid ogiltighetstvist är ett viktigt arbetstagarskydd 

som kritiseras av arbetsgivare. Det nuvarande regelverket ger incitament åt både arbetsgivare 

och arbetstagare att utnyttja regelverket till sin egen fördel genom att tillämpa regler som är 

mer gynnsamma. Att justera regelverket skulle kunna leda till en bättre ordning och minska 

parternas incitament att lura till sig fördelar. Den nuvarande ordningen är dock mycket effektiv 

i avseende att en absolut majoritet av alla ogiltighetstvister löses genom förhandling mellan 

parterna och därmed inte belastar domstolsväsendet. Att undvika domstolsprocess torde dock 

inte vara ett självändamål och värnade om parternas intressen borde vara viktigare än att und-

vika process i domstol.  

För att undvika flera av de problem som finns med den nuvarande ordningen torde beviskravet 

för att utverka ett intermistiskt beslut enligt 34 § 3 st. LAS genomföras. Detta skulle ge bättre 

möjlighet för arbetsgivare at undvika att betala full lön under ogiltighetstvist när en sakligt 

grundad uppsägning har företagits. Huvudregeln skulle fortfarande vara att arbetstagare har rätt 

till lön under tvist men genom en interimistisk prövning av omständigheterna kan arbetsgivare 

undvika den kostnad som är förknippad med arbetstagares rätt att stå kvar i anställning. 

Om inte en sänkning av beviskravet genomförs skulle en tidsbegränsning av rätten att stå kvar 

i anställning kunna införas med goda resultat. Arbetstagare har i sådana fall rätt att stå kvar i 

anställning i vart fall en del av tvisten. Vidare ger det både arbetsgivare och arbetstagare inci-

tament att bidra till en snabb tvistelösning. Att både sänka beviskravet vid intermistisk prövning 

enligt 34 § 3 st. LAS och införa en tidsbegränsning av rätten att stå kvar i anställning skulle slå 

för hårt mot arbetstagare. Med anledning av detta bör en tidsbegränsad rätt att stå kvar i anställ-

ning endast införas om inte en sänkning av beviskravet sker.  

Även en kodifiering av rätten att stå kvar i anställning i tvister där 34 § LAS tillämplighet 

ifrågasätts bör ske. Att finna en ordning som inte slår hårt mot antingen arbetsgivare eller ar-

betstagare är svårt. Det skulle dock kunna skapa en mer förutsägbar process. Detta bör kom-

pletteras med en tydligare reglering av vilka frågor som kan prövas interimistiskt. 34 § 3 st. 

LAS har utvidgats till att innefatta preskriptionsfrågor medan andra frågor får prövas enligt 

15:3 RB. Genom en tydligare reglering av vilka frågor som kan prövas interimistiskt ökar för-

utsebarheten vid ogiltighetstvister.  
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