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Sammanfattning:  

Lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare är arbetsrätten 

som regleras i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Saklig grund måste uppfyllas för 

uppsägning samt avsked, för att dessa två ska vara giltiga i en rättsprocess. Detta innebär att 

arbetstagaren måste grovt ha åsidosatt sina åtaganden, detta kan exempelvis ske vid missbruk 

eller narkotikainnehav vilket framkommer i de rättsfall som behandlas i uppsatsen. Innan ett 

avsked eller uppsägning bör arbetsgivaren se över ett antal kriterier i valet av de två olika 

vägarna såsom omplacerings- och rehabiliteringsskyldigheten. En närmare granskning av de 

lagar samt kostnader som kan uppstå i och med den rådande lagstiftningen kommer att ses 

över. Uppsatsen kommer även behandlas ur ett HRM-perspektiv och se över de för och 

nackdelar detta innebär långsiktigt för arbetsgivaren, samt vilka andra vägar en arbetsgivare 

kan välja att gå vid avveckling av tillsvidareanställda, dessa kan vara mer eller mindre etiskt 

acceptabla. Arbetsgivare bör dock vara medvetna om de framtida konsekvenser dessa kan ge 

vid framtida rekrytering.  

En närmare granskning av ett flertal rättsfall kommer att ske för att ge läsaren en större 

förståelse över de kostnader som kan uppkomma vid avveckling.  

 

 

Abstract: 

The legislation governing the relationship between employers and employees is employment 

law in the Act (1982:80) (LAS). Factual basis must be met for dismissal and termination for 

any of these two to be valid in a lawsuit, this means that an employee must be in grave breach 

of his obligations. This may occur by misuse or possession of drugs as demonstrated in the 

court cases that is being cover in the essay. Before a termination or dismissal, the employer 

should review a number of criteria in the choice of the two different pathways such as 

relocation and rehabilitation obligation. A closer examination of the laws, regulations and 

costs that may arise from the current legislation will be reviewed. The essay will also be 

treated from an HRM perspective and review the pros and cons , this means long-term for the 

employer and which other ways an employer can choose to go for the settlement of the staff, 

these can be more or less ethically acceptable. Employers should be aware of the future 

implications these may provide in future recruitment. A close examination of a number of 

court cases will be done to give the reader a greater understanding of the costs that may be 

incurred in settlement. 
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Terminologi 

LAS: ”Lagen om anställningsskydd, LAS, reglerar bland annat uppsägningstider, löner under 

uppsägningstiden, giltigheten av uppsägningar, tidsbegränsade anställningar, företrädesrätt 

vid återanställning mm. Syftet med lagen är att skydda arbetstagare under uppsägning och 

avsked”.1   

Avskedande: ”Avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot 

arbetsgivaren”.2 

Uppsägning: ”är en handling eller meddelande att en part avser att få ett avtal eller annat 

rättsligt förhållande av något slag att upphöra”.3 

Skadestånd: ”kompensation för liden skada, skadeersättning”.4  

Alkoholism: ”Med kronisk alkoholism förstås den sjukdom, som uppkommer genom ett under 

längre tid fortsatt missbruk af spritdrycker”.5 

AML: ”Arbetsmiljölagen, Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet 

samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö”.6  

AD: ”Arbetsdomstolen, är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som 

arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare”.7 

PA/HRM: (Personal Administration/Human Resource Management): Alla frågor i företaget 

som rör de anställda 

RB: ”Rättegångsbalken, regler de allmänna domstolarnas dömande verksamhet, framförallt 

hur rättegångar ska gå till”.8   

Semidispositiv lag: ”En lag som kan avtalas bort eller inskränkas genom vissa förutbestämda 

sätt. Vilket innebär att det går att göra avvikelser genom kollektivavtal”.9   

                                                           
1 http://www.ekonomifakta.se/sv/stand-alone/Sokresultat/?q=LAS&t=Kategori&s=All&p=0&m=10   
2 https://lagen.nu/1982:80#P18 18§ 
3 https://lagen.nu/begrepp/Upps%C3%A4gning  
4 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/  
5 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/  
6 https://lagen.nu/1977:1160  
7 https://lagen.nu/begrepp/Arbetsdomstolen  
8 https://lagen.nu/1942:740 (kommentar 1)  
9 https://lagen.nu/begrepp/Semidispisitiv_lag  

https://lagen.nu/begrepp/Part
https://lagen.nu/begrepp/Avtal
https://lagen.nu/begrepp/Arbetsgivare
https://lagen.nu/begrepp/Arbetstagare
http://www.ekonomifakta.se/sv/stand-alone/Sokresultat/?q=LAS&t=Kategori&s=All&p=0&m=10
https://lagen.nu/1982:80#P18
https://lagen.nu/begrepp/Upps%C3%A4gning
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
https://lagen.nu/1977:1160
https://lagen.nu/begrepp/Arbetsdomstolen
https://lagen.nu/1942:740
https://lagen.nu/begrepp/Semidispisitiv_lag
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Prop: ”Proposition, Förslag från regeringen till riksdagen. Förslaget kan t.ex. gälla en ny lag 

eller ett anslag”.10 

LO: ”Landsorganisationen, en sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer i 

Sverige, bildad 1898”.11 

SAF: ”Svenska arbetsgivarförbundet, arbetsgivarorganisation grundad 1902 som en motkraft 

till LO”.12 

Missbruk: ”Missbruk betecknas som bruk av substanser på ett sätt som skadar hälsan. Skadan 

kan vara fysisk eller psykisk. Trots återkommande problem fortsätter man använda 

substansen”.13 

Uppsägning av personliga skäl: ”En uppsägning p.g.a. personliga skäl ska som huvudregel 

grunda sig på en bedömning av arbetstagarens lämplighet till att utföra arbetet och inte på 

enstaka fall av misskötsamhet. Undantaget är om förseelsen är så pass allvarlig att 

arbetstagaren har visat sig klart olämplig till fortsatt arbete”. 

Illojalitet: ”I lojalitetsplikten ingår även att man inte får sprida skadliga uppgifter om 

företagsledningen. Ett exempel på detta som torde vara relativt vanligt är att man baktalar 

chefen på internetforum, vilket alltså kan vara grund för uppsägning”. 

Misskötsamhet – ”Exempel på misskötsamhet är arbetsvägran, olämpligt uppträdande, olovlig 

frånvaro m.m. För saklig grund för uppsägning krävs en dokumenterad olämplighet hos 

arbetstagaren att sköta arbetet. Som nämnts ovan är enstaka tillfällen av misskötsamhet inte 

en saklig grund för uppsägning”. 

Samarbetssvårigheter – ”Dessa måste vara av allvarlig karaktär och uppsägning kan inte bli 

aktuell innan arbetsgivaren har undersökt alla möjligheter till omplacering av arbetstagaren”. 

Onykterhet – ”Även här gäller som huvudregel att endast upprepade förseelser leder till 

uppsägning. Om arbetstagaren bedöms vara alkoholist kan uppsägning dock inte bli aktuell då 

det räknas som sjukdomstillstånd, vilket normalt inte är skäl för uppsägning”.14 

                                                           
10 http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/proposition/   
11 http://www.lo.se/start/om_oss/en_presentation_av_lo/historia  
12 http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/sa-foddes-svenskt-naringsliv_9758.html  
13 http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/halsoproblem/Lakemedelsmissbruk/Sidor/default.aspx  
14 https://lagen.nu/begrepp/Personliga_sk%C3%A4l 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetstagarorganisation
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/1898
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsgivarorganisation
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/proposition/
http://www.lo.se/start/om_oss/en_presentation_av_lo/historia
http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/sa-foddes-svenskt-naringsliv_9758.html
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/halsoproblem/Lakemedelsmissbruk/Sidor/default.aspx
https://lagen.nu/begrepp/Personliga_sk%C3%A4l
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1. Inledning 

1.1 Disposition  

 I avsnitt ett behandlar uppsatsen Inledningen bestående av bakgrund, frågeställning och 

syfte. 

 Andra avsnittet beskriver Metoden med primärdata, sekundärdata, urval och validitet. 

 I tredje kapitlet bearbetas Avveckling utifrån ett Human resource management perspektiv 

vilket består av avsked och uppsägning av personliga skäl. 

 Fjärde kapitlet behandlar Skillnaden mellan avsked och uppsägning av personliga skäl 

samt de skyldigheter arbetsgivare har enligt lag. 

 Femte kapitlet behandlar Arbetsgivarens skyldigheter. 

 I sjätte kapitlet behandlas Kostnader som kan uppstå i och med rättsliga påföljder. 

 I sjunde kapitlet beskrivs de fem Rättsfall som behandlas mer ingående. 

 I kapitel åtta presenteras Resultat utifrån insamlad data. 

 Analysen presenteras i kapitel nio.  

 I kapitel tio behandlas Slutsatsen.   

 Förslag till Vidare forskning tas upp i kapitel elva. 

 

1.2 Bakgrund 

År 1945 började företag utveckla personalfrågor, vilket under den tiden gick under namnet 

personaltjänst. Detta utvecklades vidare under 1960-talet och fick benämningen 

personaladministration (PA) som sedan utvecklades till den engelska benämningen Human 

Resource Management (HRM). De flesta företagen har personalenheter som arbetar med 

personalfrågor. De olika delarna inom HRM innebär olika personalkostnader för företagen.15 

HRM är en grundläggande del för att förbättra de anställdas arbetsresultat.16 Utveckling har 

skett inom samhället från ett industrisamhälle till kunskaps- och tjänstesamhälle där 

arbetstagaren blivit allt mer betydelsefull för arbetsgivaren med specifik kompetens inom ett 

visst område. Anställda beskrivs oftast som företagets viktigaste resurs, där anställda har 

                                                           
15 Granberg, O, PAOU – Personaladministration, HRM och organisationsutveckling, 2011, åttonde utgåvan, 

Bokförlaget natur och kultur, Stockholm, s. 17. 

16 Valentine, S, Human resource management, ethical context, and personnel consequences: A commentary 

essay. Journal of Business Research Volume 63, Issue 8, (2010): 908–910.      

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296309002331
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01482963
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01482963/63/8
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blivit viktigare för företag på grund av en allt hårdare konkurrens mellan företagens 

överlevnad på marknaden.17 Social kompetens har kommit att vara allt viktigare för att passa 

in hos arbetsgivaren, det krävs att arbetstagaren presterar för att uppnå uppsatta mål. Detta gör 

att arbetstagaren inte bör ha samarbetsproblem, bristande kompetens, annorlunda värderingar 

eller vara underpresterande.18 Arbetsgivare i flertalet branscher är kända för att använda sig av 

kontrakt där incitaments delar ingår vilket innebär en lägre fast lön med bonusar, kampanjer 

samt försäljningsmål för att öka lönen. Detta är viktigt av flera anledningar, för att öka 

företagets omsättning samt kvaliteten på arbetstagare eftersom stark konkurrens på 

arbetsmarknaden råder. Arbetstagare som inte presterar kommer därmed inte få en dräglig 

lön, arbetsgivaren kommer därmed se till att arbetstagaren självmant slutar på företaget. I och 

med detta behöver företag inte behandla uppsägningar och avsked eller riskera rättsliga 

påföljder; Vilket medför att det blir en sortering och ett urval av de arbetstagare som är kvar 

inom företaget samt att arbetstagare som inte presterar blir kontinuerligt avvecklade.19 Detta 

kan ses som en form av social darwinism där alla tävlar mot alla och de svagaste slås ut.20 

Arbetsgivare kan även avveckla oönskad personal via företagskulturen. Främst söker sig 

särskilda karaktärer av arbetstagare till specifika företag. När dessa inte passar in i 

organisationen lämnar arbetstagarna självmant efter en kortare tid.21 Det finns fler olika delar 

inom HRM som tas upp nedan. 

Bemanning: Tillgodose företag med rätt kompetens i form av medarbetare vilket sker till 

exempel genom rekrytering, headhunting eller inhyrning av personal, men kan även skötas av 

entreprenörer via outsourcing.22 Flertalet företag avvänder sig av skolor och universitet för att 

rekrytera personal där företag har en etablerad kontakt med universitetsskolor och 

institutioner. Det blir även allt vanligare att tjänster tillsätts via nätverk eller headhunting på 

grund av att företag inte vill använda resurser till administration på stora mängder av 

ansökningar.23 En stor del av företagets kostnader inom HRM finns i denna kategori och 

enligt uträkningar kostar en nyanställning ungefär en halv årslön. Delar som ingår i denna 

                                                           
17 Granberg, O., s. 48. 
18 Ibid., s. 561. 
19 Frederiksen, A ; Takats, E. Promotions, Dismissals, and Employee Selection: Theory and Evidence. Journal 

Of Law Economics & Organization Vol.27 (1). ( 2011): 159-179. 
20 Bowles, M. The myth of management: Direction and failure in Contemporary Organizations.  The Tavistock 

Institute. (1997): 779-881. 
21 Sheridan, John E. Organizational Culture and Employee Retention. The Academy of Management Journal 

Vol.35 (5), (1992): 1036-1056. 
22 Granberg, O., s. 18. 
23 Ibid., s. 419f. 
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kostnad för att den nyanställda ska sätta sig in i sina arbetsuppgifter, upplärningen, 

rekryteringskostnader samt att det tar tid innan den nyanställde kan arbeta på full effekt.24  

Kompetensutveckling: De åtgärder företag tar för att utveckla kompetensen inom företaget. 

Detta leder till att personalen blir mer kvalificerad för befintliga och framtida arbetsuppgifter. 

Vilket medför att arbetstagarnas attityder ändras, är dessa positiva ger det en bättre 

arbetsmiljö och effektivare anställda.25 

Befordran/omplacering: Omplacering av anställda kräver att företag lägger tid och resurser 

för att finna olika lösningar för anställda med arbetshinder. Omplacering sker exempelvis på 

grund av arbetsbrist, att den anställde önskar nya arbetsuppgifter för att utvecklas inom 

företaget eller på grund av svårigheter med nuvarande arbetsuppgifter.26 

Arbetsmiljöfrågor: Att arbeta med arbetsmiljö i företag innebär att personalen får ett 

välbefinnande till följd av att arbetssituationen förbättras. Detta sker genom aktivt arbete på 

arbetsplatsen i frågor som biologiska, fysiologiska, medicinska, psykologiska, tekniska 

faktorer och pedagogik. Arbetsmiljön regleras i arbetsmiljölagen (AML). Större företag ska 

ha en organiserad arbetsmiljöverksamhet med skyddsombud och där arbetsgivaren är skyldig 

att formalisera och organisera arbetsmiljöarbetet. 

Löne- och anställningsfrågor: Innefattar företagets administrativa del angående löner. 

Exempel på områden inom detta är löneberäkning, löneadministration samt löneredovisning 

till olika myndigheter. I löneadministrationen ingår även allt från sjukrapportering till 

pensionsfrågor.27 

Avveckling: När företag genom olika aktiviteter vill avsluta ett anställningskontrakt med 

medarbetare. Detta kan ske via pensionering, omplacering på grund av arbetsbrist, uppsägning 

på grund av arbetsbrist eller personliga skäl och avsked. Innan kunde företag på eget initiativ 

avveckla anställda. Avveckling av personal omfattas i det svenska samhället av reglerade 

lagar och förhandlingsbara avtal.28 Riksdagen begränsade arbetsgivarens rätt att avveckla 

tillsvidareanställda redan år 1939 och år 1946 slöts ett företagsnämndsavtal mellan SAF, LO 

och TCO ”för att verka för de anställdas trygghet i anställningen”. År 1964 utvecklades detta 

avtal som innehöll ett trygghetspaket för arbetstagarna, vilket exempelvis innebar att det 

behövdes saklig grund för uppsägning.29 Anställningsskyddet infördes år 1974 och lagen 

                                                           
24 Leopold, J,. Harris, L, The strategic managing of human resources, 2009, second edition, Pearson edition 

limited, Essex, s. 262. 
25 Granberg, O., s. 33. 
26 Ibid., s. 31. 
27 Ibid., s. 34f. 
28 Granberg, O., s. 18. 
29 Ibid., s. 554. 
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utvecklades år 1982 till (1982:80) LAS (lagen om anställningsskydd) som tillämpas än idag, 

där båda parter, arbetsgivare och arbetstagare blev reglerade av denna lagstiftning.30 

Arbetsgivarens skyldigheter i valet mellan uppsägning och avsked regleras i LAS, där lagen 

behandlar i vilka situationer arbetsgivaren har rätt att säga upp eller avskeda anställda. Ur ett 

arbetsgivarperspektiv innebar detta att det blev mer komplicerat att avsluta en anställning på 

grund av olika skäl exempelvis vid misskötsel eller illojalt beteende, detta kan uppstå hos en 

arbetstagare vid missbruk eller narkotikainnehav vilket framhålls i de rättsfall som uppsatsen 

behandlar. Arbetsgivare kan i de fallen välja att avbryta anställningen genom antingen avsked 

eller uppsägning. Arbetsdomstolen tar dock även hänsyn till vilka personliga omständigheter 

som råder för den anställde som missbrukar eller bli påkommer med innehav av narkotika. 

Vid en uppsägning måste det finnas en saklig grund. Vid avsked ställs det däremot högre krav 

att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina skyldigheter, vilket innebär att det ger en bred 

tolkning. Arbetsgivarens val av uppsägning eller avsked har ekonomiska påföljder. Det kan 

uppstå i form av t.ex. skadestånd, lön under uppsägningstid, utköp av den anställde, 

rättegångskostnader, rehabilitering, omplacering m.m. beroende på hur arbetsdomstolen väljer 

att tolka de specifika fallen.  

 

1.3 Frågeställning 

Vilket är det vanligaste sättet att gå till väga för företag vid avveckling av arbetstagare vid 

missbruk eller innehav av narkotika?  

Vad är mest kostnadseffektivt vid avveckling av anställda vid missbruk eller 

narkotikainnehav?  

Hur förhåller sig företag till arbetstagare efter att de inte är kvar på arbetsplatsen, när det skett 

omständigheter som relateras till någon form av missbruk eller innehav av narkotika. 

Goodwill? 

Hur väl insatta är arbetsgivare i rådande lagstiftning angående avsked och uppsägning samt de 

lagar och regler som är aktuella vid missbruk eller narkotikainnehav? 

Fungerar skadestånd som utdöms i preventivt syfte gentemot arbetsgivaren? 

Har tillvägagångssätten vid avveckling förändrats historiskt gällande missbruk och 

narkotikainnehav? 

Vad innebär illojalt beteende vid missbruk eller narkotikainnehav och vilken grund utgör det 

vid avveckling? 

                                                           
30 http://www.nationalekonomi.se/filer/pdf/16-1-pobgs.pdf  

http://www.nationalekonomi.se/filer/pdf/16-1-pobgs.pdf
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Hur förhåller sig arbetsgivare ur ett etiskt perspektiv till avveckling av anställda vid 

narkotikainnehav eller missbruk. Företags policy? 

 

1.4 Syftet 

Syftet är att kartlägga företagskostnader samt förklara de problem som kan uppstå när svenska 

arbetsgivare väljer att avveckla tillsvidareanställda vid missbruk eller innehav av narkotika. 

En undersökning kommer att ske huruvida arbetsgivarens val vid avveckling av anställda 

bedöms av arbetsdomstolen. Utifrån ett arbetsgivarperspektiv ska uppsatsen klargöra om de 

inträffade händelserna utifrån omständigheterna kan utgöra grund för avsked eller uppsägning 

av personliga skäl och vad valet får för ekonomiska påföljder.  

 

1.5 Avgränsning 

En uppsägning kan antingen ske av arbetsgivaren när en arbetstagare misskött sig eller av att 

arbetstagaren själv väljer att säga upp sig. Uppsatsen kommer att behandla uppsägningar ur 

arbetsgivarens perspektiv oavsett vilken av parterna som väljer uppsägning. Avgränsningar 

kommer att ske inom 7 § LAS. Uppsatsen kommer därför endast att behandla uppsägning på 

grund av personliga skäl, vilket i lagens perspektiv är de skyldigheter en arbetsgivare innehar 

vid en uppsägning av en arbetstagare. I de rättsfallen uppsatsen kommer att behandla kommer 

avgränsning att ske kring tvisterna och uppsatsen kommer endast att behandla arbetstagarnas 

väsentliga handlingar som utgör grund för avsked eller uppsägning. Endast det 

arbetsdomstolen anser vara av betydelse vid bedömningen i rättsfallen kommer behandlas.  

Avgränsning kommer ske angående semidispositiva lagar eftersom de i stor utsträckning blir 

förhandlade via kollektivavtal. Eftersom det finns ett stort antal kollektivavtal som skiljer sig 

åt kommer utgångspunkten vara enligt lagen.   

Uppsatsen kommer att behandla vilka avvägningar arbetsdomstolen gjort i sina bedömningar i 

rättsfallen AD 2002 nr 26, AD 2002 nr 33, AD 1998 nr 52, AD 1999 nr 47 samt AD 2005 nr 

86. Dessa rättsfall är likartade samt att arbetsgivaren valt olika utgångspunkter för att 

avveckla den anställde. 

Rättegångskostnaderna är olika stora beroende på omfattningen av rättsfallet, eftersom båda 

parter i en tvist ska ha tillgång till samma material angående tvisten enligt rättegångsbalken.31 

De rättegångskostnader som uppstår i en tvist bör därför vara likvärdiga eftersom ungefär 

samma tid behövs av båda parter för att processa materialet. Eftersom endast den vinnande 

                                                           
31 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19420740.htm 
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partens rättegångskostnader framgår i arbetsdomstolens domar, där den förlorade parterna blir 

dömda att betala dessa, utgår uppsatsen därför utifrån rättegångskostnaden som 

arbetsdomstolen tilldömer den förlorade parten och applicerar sedan denna kostnad på båda 

parter. Detta innebär att uträkningen i bilaga 2 utgår från den vinnande partens 

rättegångskostnader som den förlorade parten blir dömd att betala. Rättegångskostnaderna i 

uträkningen tar inte hänsyn till om det är arbetsgivaren eller arbetstagaren som är den 

vinnande respektive förlorade parten i tvisterna. 
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2. Metod 

2.1 Primärdata 

För insamling av primärdata används bland annat två olika metoder för 

informationsinsamling. Dessa två är enkäter eller intervjuer, eftersom en enkätundersökning 

inte är relevant i arbetet på grund av att empirin i uppsatsen huvudsakligen använder sig av 

andrahandskällor där lagar och regler står stadgade, arbetsdomstolens rättsfall samt HRM-

delen där omfattande data redan existerar. De vanligaste tillvägagångssätten att genomföra 

intervjuer är genom personliga intervjuer eller via telefonintervjuer. Personliga intervjuer ger 

ett bättre utfall på grund av att det skapar en djupare relation mellan intervjuare och 

respondent. Dessvärre är det svårt att boka en tid för personliga möten eftersom respondenten 

och intervjuaren måste finna en lämplig tid för detta. Avståndet mellan de båda parterna är 

även ett problem eftersom det är kostsamt och en tidsbrist. Önskemålet var först att boka in ett 

personligt möte med företagen för att undersöka kostnader för rehabilitering. Avståndet och 

tidsbristen bidrog till att det inte var genomförbart och därför valdes telefonintervjuer. 

Företagen som intervjuades valdes ut efter sållning av olika företagshemsidor angående 

rehabilitering av olika slags missbruk. Den avgörande faktor som bidrog till valet av företag 

som intervjuades var att företagens hemsidor använts som referenser i artiklar och inlägg 

inom rehabilitering. Strukturerade intervjuer används som kompletterande fakta till saknade 

delar i litteraturen.32 

Detta har skett via telefon med informatörer på aktuella företag inom rehabilitering. Frågorna 

som ställts är för att undersöka snittkostnader för behandlingsalternativ.  

2.2 Sekundärdata 

För att bygga en teoretisk referensram för studien har sekundärdata insamlats vilket avser att 

använda sig av befintlig kunskap inom det aktuella området. Dessa är i huvudsakligen inom 

PA/HRM, lagtext samt rättsfall. Uppsatsen skrivs utifrån vetenskapliga artiklar samt 

litteratur.33 Sökningen av sekundärdata har skett via SöderScholar och de databaser denna 

sökmotor innehar. De sökningsord som använts för att få fram relevant information är: 

Human resource management, employee termination, employee dismissals, employee 

retention, ethical dismissals, ethical termination, employee administration, managing of 

human resources. För att få fram relevanta böcker har sökning skett via SöderScholar, 

                                                           
32 Bryman, A., Bell, E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, upplaga 1:1, Liber AB, Malmö, s. 134f. 
33 Bryman, A., Bell, E., s. 230. 
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Stadsbiblioteket och Akademibokhandeln. De sökord som använts vid litteratursökning är: 

anställningsskydd, arbetsrätt, juridisk metod, företagsetik, företagsekonomiska 

forskningsmetoder, personaladministration, human resource management. 

För framtagning av nätkällor har Google använts för att få fram rättsfall, lagar och diverse 

kostnader. Sökord som använts är: kostnader vid missbruk, rehabiliteringskostnader, 

arbetsgivarens kostnader vid missbruk, lagen, rättspraxis, arbetsrättsproposition, 

arbetsmiljölagen, arbetsrätt, medbestämmandelagen, lagen om anställningsskydd. 

Traditionell juridisk metod används vilket innebär ett rättsdogmatiskt arbetssätt; det vill säga 

att ta fram samt tolka relevant rättsinformation i lagstiftningen.34 Denna information hämtas 

främst från förarbeten, doktriner, lagkommentarer, praxis samt arbetsdomstolens rättsfall 

vilket ger en insikt i hur lagen tolkas.  

 

2.3 Urval 

Uppsatsen använder sig av en multipel fallstudie som design, med fördelen att kunna 

genomföra jämförelser mellan de olika fallen för att lättare förstå de skillnader såväl som 

likheter.35 Multipel fallstudie valdes även för att ge en samlad samt representativ bild av 

resultaten inom samtliga rättsfall. Rättsfallen som valts för närmare granskning är valda på 

grund av att de är snarlika, men där arbetsgivaren valt olika utgångspunkter vilket medfört 

skillnader i domslutet. Ett bekvämlighetsurval används för de rättsfall som undersökts mer 

ingående. Dessa är tagna ur relevant litteratur där de behandlas samt använts i tidigare kurser 

och uppsatser.  Fördelen med multipel fallstudier är att de slutsatser som framkommer från två 

eller fler rättsfall är mer hållbara än resultatet från ett enda fall, detta på grund av att det inte 

räcker med ett fåtal rättsfall för att avspegla de allmänna skadestånden som helhet. De rättsfall 

som behandlas är för att ge en översikt över det allmänna skadeståndet. Detta har skett utifrån 

ett bekvämlighetsurval och har huvudsakligen valts utifrån Sören Öman`s perspektiv för att ge 

en bild över det allmänna skadeståndet samt rättegångskostnaderna.36 

 

2.4 Validitet/Reliabilitet 

Reliabiliteten beskriver den grad av tillförlitlighet och den utsträckning som andra forskare 

kan replikera resultatet. Eftersom uppsatsen är en fallstudie med sekundärdata analys är det 

                                                           
34 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, 2006 Upplaga 5:1, I.B.A Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, 

Uppsala, s. 18. 
35 Bryman, A., Bell, E., s. 78. 
36 Öman, S., s. 449-455.  
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relativt enkelt att replikera uppsatsen.37 En hel del doktrin har författats inom arbetsrätten och 

PA/HRM för att ge undersökningen så god validitet som möjligt har källor kritiskt granskats 

för att få fram relevant och trovärdig information. Inom litteratur samt vetenskapliga artiklar 

har ansedda författare med god kunskap inom dessa områden använts.38  

Ett frågeformulär har använts vid telefonintervjuerna, detta för att frågorna till respondenterna 

ska vara lika för att minimera avvikande frågeställningar.39 Detta för att felkomponenter ska 

bli låga eftersom det påverkar dess validitet.40  

                                                           
37 Bryman, A., Bell, E., s. 231f. 
38 Ibid., s. 235. 
39 Ibid., s. 134. 
40 Ibid., s. 136. 
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3. Avveckling 

Det är svårt att avveckla arbetstagare på grund av personliga skäl, därför kan det vara en 

fördel att i största mån undvika rättsprocesser vilket innebär ekonomiska fördelar. Exempelvis 

på ekonomiska fördelar kan vara uteblivna advokatkostnader, rättegångskostnader samt 

skadeståndskostnader. Oftast är arbetstagare i någon mån medveten om att de inte trivs eller 

passar på arbetsplatsen. Innan det går till en rättsprocess är det bättre att försöka träffa en 

överenskommelse med arbetstagaren vilket innebär att medarbetaren säger upp sig själv. 

Arbetsgivare kan stötta arbetstagare genom att exempelvis erbjuda avgångsvederlag där en 

tumregel oftast är den dubbla uppsägningstiden det vill säga tre månaders uppsägningstid ger 

sex månadslöner. Arbetsgivare kan även erbjuda betald eller delvis betald utbildning i de fall 

den anställde väljer att vidareutbilda sig efter avvecklingen.41  

Inom Human Resource Management bör avveckling av arbetstagare inneha samma betydelse 

som de andra funktionerna inom HRM. Avvecklingen inom HRM anses vara ett 

resursproblem snarare än en nyckelkomponent inom HRM strategin. När arbetstagare väljer 

att avbryta anställningen påverkas betydligt mer inom företag utöver att anställningskontraktet 

bryts. Det innebär även att arbetstagarens kapaciteter avlägsnas från arbetsplatsen såsom 

prestation, ansträngningar, engagerade beteenden och kunskap.  

Ledningen bör ansvara för all form av avveckling av personal, insamlade data inom detta 

område kan ligga till grund för att förbättra andra delar inom HRM. Företaget får en större 

insikt i vad som behöver förbättras. Insamlad data belyser anledningen till varför arbetstagare 

slutar och dennes erfarenhet samt upplevelser av arbetsplatsen. Denna form av data samlas 

sällan in i företag eller används inte till fullo för att förbättra företaget.42 Information som kan 

identifieras är exempelvis möjliga brister inom rekryteringen och urvalet av arbetstagare som 

anställts. Dessa brister kan leda till att arbetstagare antingen säger upp sig själva eller att 

ledningen avsätter arbetstagaren från dess tjänst.43 Om arbetsgivaren konsekvent samlar in 

denna information angående antal anställda som lämnar frivilligt och ofrivilligt ger det 

ledningen en framtidsprognos vilket underlättar personaladministrationsplaneringen i 

exempelvis antalet nyanställningar företaget behöver utföra på årlig basis.44 

                                                           
41 Granberg, O., s. 561f. 
42 Leopold, J,. Harris, L. The strategic managing of human resources, 2009, second edition, Pearson edition 

limited, Essex, s. 252. 
43 Ibid., s. 253. 
44 Ibid., s. 256. 
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Anledningar till att den anställde slutar kan även vara att rätt utbildning inte innehas eller att 

det inte finns tillräcklig motivation för att utföra ett bra arbete vilket kan framkomma inom 

denna undersökning. Oavsett om den anställde väljer att självmant lämna eller om det är ett 

beslut från ledningen kan det finnas känslor exempelvis bitterhet gentemot företaget.45 Detta 

innebär att oavsett vilken av parterna som avbryter anställningskontraktet är det viktigt att 

ledningen kontrollerar avvecklingsprocessen, detta för att minimera konflikten mellan 

parterna och främja en långsiktig framgång inom företaget. Detta kräver investeringar, tid, 

management färdigheter, mänskliga värden och etiska val.46 Dock bör det tas hänsyn till att 

när avvecklingsintervjuer genomförs är de berörda arbetstagarna inte alltid sanningsenliga på 

grund av ovilja att kritisera arbetsgivare. En harmlös förklaring till detta som är allmänt 

accepterad är att den anställde vill försäkra sig om goda referenser.47  

Avsked anses vara mest drastiskt vid avveckling, alternativet är uppsägning vid dessa två 

förfaranden bör arbetsgivare ha laglig grund, arbetsgivare bör därför undvika dessa två 

förfaranden. Många avvecklingar grundar sig i dåligt genomförda anställningar från början. 

Genom att undersöka arbetssökandes bakgrund samt referenser och se till att arbetssökande 

utför olika tester som till exempel drogtest, IQ-test, ekonomisk bakgrund och 

belastningsregister; detta leder till betydligt färre fall av avveckling och en mer effektiv 

arbetsplats. Det är viktigt att arbetsgivare bibehåller bra relationer till arbetstagare även om 

det finns en planerad avveckling. För att behålla en bra relation finns det två olika vägar.  

Den första innebär att arbetsgivare med hjälp av hänvisning till policy och regler informerar 

de anställda om vad som är fel och vilka regler som överträtts. Detta för att bevisa "rättvisan" 

i arbetsgivares beslut att säga upp arbetstagare. De anställda som känner att de blivit felaktigt 

behandlade det vill säga känslomässigt eller ekonomiskt orättvist, kommer med större 

sannolikhet föra fallet vidare till rättegång. Det finns till och med fall där den anställde är 

villig att betala en stor summa pengar för att bevisa sin rätt. Arbetstagarnas första skydd är att 

avvecklingar sker rättvist och under ordnade förhållanden.48  

 

3.1 Omställningen 

När arbetsgivare väljer att avveckla anställda och väljer att göra det på ett stödjande sätt 

underlättar detta omställningen för arbetstagare. Detta innebär i princip att företag tar ansvar 

                                                           
45 Ibid., s. 253. 
46 Ibid., s. 255. 
47 Leopold, J., Harris, L., s. 262. 
48 Dessler, G. A framework for human resource management, 2005, Fjärde upplagan,  Pearson Education, 

Florida, s. 267-268. 
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för att anställda ska hitta en ny tjänst inom företaget eller på ett annat företag som passar 

arbetstagaren, de kan även erbjuda finansiell rådgivning. En del företag brukar även erbjuda 

anställda att behålla företagsbilar eller företagets datorer. Alla förmåner anses vara en 

kompensation och ett managementstöd.49 Detta för att företaget vill uppfattas som de 

verkligen tar vara på sina anställda vilket ger ett gott rykte.50 I och med detta får anställda 

förhoppningsvis större respekt och ger mer stöd till sin arbetsgivare, vilket i sin tur leder till 

att arbetsgivare kan hantera svåra situationer på ett bättre sätt. 

Företagets syfte är att erhålla ett bra avslut med den anställde eftersom denne oftast inte begått 

någon större företeelse.51  

 

3.2 Frivillig uppsägning 

När arbetsgivare vill avveckla arbetstagare, I de fall det inte finns saklig grund för en 

uppsägning, kan arbetsgivare genom olika tillvägagångssätt se till att arbetstagare säger upp 

sig själva vilket kan ses som en frivillig uppsägning. Arbetstagare har oftast inte något direkt 

val gentemot arbetsgivarens erbjudande, utan får lov att säga upp sig själv. Detta kan ske vid 

mindre företeelser och under omständigheter när förtroendet mellan parterna blivit skadat. 

Arbetsgivare tar därmed en mindre risk runt processen och processen blir därmed mindre 

byråkratisk. I de fall arbetsgivaren väljer detta förhållningssätt gynnar det arbetstagarens 

framtida möjligheter till nytt arbete. Arbetstagare blir inte alltid direkt påtryckt av 

arbetsgivare att säga upp sig själv, utan kan även lockas av externa faktorer till en frivillig 

uppsägning. Vilket i sin tur leder det till att ingen av parterna tar illa upp och företaget får en 

”goodwill” av arbetstagare som kan leda till framtida affärer.52 Detta kan ske genom att 

arbetstagare har bristfälliga/otillräckliga möjligheter till utveckling, låg lön, brist på 

utmaningar eller brist på erkännande och att dessa möjligheter finns inom andra företag.53 

Vilket innebär att arbetstagare kan bli entusiastiska över att finna lycka och 

utvecklingsmöjligheter inom andra företag, vilket leder till att chansen är större att 

avvecklingen sker under goda förhållanden. Om en avveckling sker under dessa förhållanden 

kan även moralen inom de kvarvarande arbetstagarna hållas uppe.54 Detta innebär även att en 

nyanställningar kan ske längre fram i tiden av arbetstagare när dessa utvecklats mer.55   

                                                           
49 Leopold, J., Harris, L., s. 275. 
50 Ibid., s. 280. 
51 Leopold, J., Harris, L., s. 280. 
52 Ibid., s. 258. 
53 Sunil, R. Organizational Application Managing Employee Retention as a Strategy for Increasing 

Organizational Competitiveness. Applied H.R.M. Research Volume 8 Number 2, (2003): 63-72. 
54 Leopold, J., Harris, L., s. 258. 
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3.3 Framprovocerad uppsägning 

Provocerad uppsägning grundar sig i att arbetstagare under särskilda omständigheter har 

begärt en uppsägning som kan betraktas som arbetsgivarens uppsägning. Det vill säga att 

arbetstagarens uppsägning har föranletts av arbetsgivaren i de fall arbetsgivaren handlat 

otillbörligt. Arbetsgivaren behöver inte ha ett direkt syfte att få den anställde att lämna sin 

anställning, utan det räcker med att arbetsgivaren indirekt insett att han framkallat en svår 

situation för den anställde genom sina handlingar som i sin tur leder till att den anställde säger 

upp sig själv.56 I dessa fall kan uppsägningen förklaras vara utan verkan. Om det däremot inte 

förelåg någon saklig grund för uppsägningen kan den ogiltigförklaras och arbetstagaren 

tilldelas ett ekonomiskt och allmänt skadestånd.57 

Framprovocerad uppsägning kan även utnyttjas av företag under provanställningstiden 

eftersom arbetsgivaren kan trycka på att det skett en missmatchning gentemot vad 

arbetstagaren kan förvänta sig i framtiden och vad arbetsgivaren har att erbjuda den berörda 

arbetstagaren.58 I de fall arbetstagaren inte anser att dess arbetssituation är långsiktigt hållbart 

med externa faktorer exempelvis när arbetsgivaren inte lyssnar till den anställde angående 

förändring av förläggning av arbetstimmar eller utvidgat anställningskontrakt. Detta i sin tur 

kan leda till att arbetstagaren säger upp sig.59 

Det är även viktigt för anställda att passa in och bli en del av ”varumärket” för företaget, 

vilket innebär att arbetstagaren ska stå för det företaget förespråkar. Det är betydelsefullt att 

ständigt vara på samma sida som företaget eftersom en ständig utveckling sker och nya 

ståndpunkter måste tas, det blir svårt att vara överens om allt det nya och hur anställda ska 

förhålla sig till detta. Det dyker ständigt upp oliktänkande i organisationen de tenderar att bli 

utfrysta och teoretiskt utesluts de från gruppen; vilket kan ses som att arbetsgivaren får den 

anställde att frivilligt lämna sin arbetsplats när denna säger upp sig.60  

 

                                                                                                                                                                                     
55 Ibid., s. 259. 
56 Leopold, J., Harris, L., s. 269f. 
57 Källström, K., Malmberg, J. (2013) Anställningsförhållandet – Inledning till den individuella arbetsrätten. 

(tredje upplagan) Uppsala: Lustus förlag AB, s. 125. 
58 Ibid., s. 260.  
59 Leopold, J., Harris, L., s. 258. 
60 Dale, K. The Employee as `Dish of the Day’: The Ethics of the Consuming/Consumed Self in Human 

Resource Management. Journal of Business Ethics Vol.111(1), (2012): 13-24. 
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3.4 Ekonomisk uppgörelse  

Pensionering: I det skedet en arbetstagare uppnår 67-års ålder kan arbetsgivaren välja att säga 

upp den anställde med en månads uppsägningstid, då behöver inte arbetsgivaren ta hänsyn till 

krav på saklig grund för uppsägningar. Arbetstagaren omfattas inte heller av turordningsregler 

eller företrädesrätten.61  

Förtidspensionering: Av alla förtidspensioneringarna i Sverige står 37.5% för ofrivillig 

förtidspensionering av arbetstagare, vilket innebär att det ideligen använts av företag för att 

avveckla arbetstagare.62 De kostnader som uppstår för arbetsgivare vid förtidspensioneringar 

regleras via kollektivavtal.63 Arbetsgivaren kan även erbjuda arbetstagare olika former av 

separationspaket i form av utbildningsbidrag, praktikplatser, karriärrådgivning, kontorsplats 

eller ”starta eget” - bidrag/kurs för att underlätta uppsägningen och få den berörda att lättare 

gå vidare.64 Det är viktigt att arbetsgivaren utvärderar alla anställda individuellt när 

stödtjänster tas fram vid en uppsägning. De flesta anställda är inte medvetna om den fördelen 

stödtjänster innebär utan avfärdar dem till förmån för en kontantavräkning, vanligtvis är 

avvecklingspaketet i proportion till den nivå tjänsten innehaft och det antal år en arbetstagare 

varit anställd.65 Ekonomiska uppgörelser sker även via 39 § LAS och via kollektivavtal. 

 

3.5 Positiv avveckling  

Om en frivillig uppsägning har beslutats mellan arbetsgivare och arbetstagare, ska inte 

arbetstagaren ha ytterligare rätt att överklaga uppsägningen förutsatt att villkoren i avtalet har 

uppfyllts i alla avseenden.66 Allt större fokus läggs på avveckling av personal på grund av att 

företagets ”goodwill” ska förbli intakt, att kvarvarande personal ska känna sig trygga samt att 

den berörda arbetstagaren känner att uppsägningen var berättigad. En mer värdig uppsägning 

av anställda ökar även arbetsgivaren framtida möjligheter att anställa personal. Arbetsplatser i 

dagens samhälle är mer cirkulära än linjära, vilket innebär att arbetstagare förr stannade på 

samma arbetsplats hela livet medan arbetstagare idag i allt större grad byter arbetsplats.67 De 

berörda arbetstagarna kommer erhålla kontakt med flertalet andra människor och företag efter 

                                                           
61 Källström, K., Malmberg, J., s. 127. 
62 Dorn, D., Sousa-poza, A. ‘Voluntary’ and ‘involuntary’ early retirement: an international analysis. Applied 

Economics Volume 42, Issue 4 (2010): 427-438.  
63 http://www.arbetsgivarverket.se/upload/Avtal-Skrifter/Lon.pdf 
64 Brytting, T. (2005) Företagsetik, (upplaga 2:1) Malmö: Liber AB, s. 147.  
65 Bayer, R. Termination with Dignity – The Employment Roundtable. Business Horizons Vol.43 (5). (2000): 4-

10. 
66 S.D. Anderman. Voluntary dismissal procedures and the proposed legislation on unfair dismissals*. British 

Journal of Industrial Relations Vol.8(3). (1970): 350-368. 
67 Leopold, J., Harris, L., s. 271. 
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uppsägningen, vilket innebär att det är viktigt att anställda inte sprider dåliga rykten angående 

sin före detta arbetsgivare.68 En anledning är även att företag långsiktigt kommer göra en vinst 

på detta eftersom det aldrig är bra med negativ publicitet. Arbetsplatser som får ett rykte av att 

behandla sina anställda väl blir även mer attraktiva för arbetstagare.69  

Ett tillvägagångssätt för ett företag att avsluta en anställning på bra villkor är att erbjuda den 

berörda avgångsvederlag, rådgivning och hjälp att hitta ett nytt arbete eller utbildning.70  

Anställda kan i de fall se sin arbetsgivare som en bra arbetsplats, de anställda fokuserar mer 

på sina arbetsuppgifter när en medarbetare blir uppsagd och klagomål och rykten hålls nere 

minimalt.71  

 

3.6 Uppsägning 

Det finns olika förhållningssätt en arbetsgivare kan använda angående en uppsägning. Tomas 

Brytting skriver i sin bok angående företagsetik att det finns fyra olika förhållningssätt. 

Det första går ut på att arbetsgivaren ser uppsägning som någonting ont och att det därmed 

aldrig ska behöva säga upp personal på grund av att det kan uppfattas som oetiskt. De företag 

som använde sig av detta tankesätt, som t.ex. IBM eller sylttillverkaren Önos, var tillslut 

tvungna att ge upp det tankesättet. Istället blev det allt vanligare att inte ha några anställda 

alls, utan istället hyra in personal eller projektgrupper under vissa bestämda tidsperioder. 

Detta innebar att arbetsgivaren inte längre behövde tacklas med fasta tjänster och 

uppsägningar. Problemet blev istället att företag aldrig lyckades bibehålla personal som erhöll 

den kompetens som skapar trygghet på arbetsplatsen vilket varaktig personal innehar. Det 

vanligaste och mest sakliga förhållningssättet är att arbetsgivaren följer lagar, avtal och 

förordningar som råder. Ur ett etiskt perspektiv är detta förhållandesätt inte det ultimata 

eftersom det ibland kan uppfattas som orättvist. T.ex. råder ”sist-in-först-ut” där hänsyn inte 

tas till vilken arbetstagare som är mest lämpad inom företaget för en specifik arbetsuppgift, 

utan endast vilken arbetstagare som arbetat längst inom företaget. Ur ett etiskt perspektiv 

anses det inte vara några problem med att säga upp personal om detta är etiskt korrekt, t.ex. 

om ett företag sysslar med tobak, vapenförsäljning eller produkter som anses vara oetiska 

eller miljöfara, anses det etiskt försvarbart kan företag välja att avveckla anställda för att detta 

ska leda till något positivt för samhället.72 

                                                           
68 Ibid., s. 281. 
69 Leopold, J., Harris, L., s. 281.  
70 Ibid., s. 258. 
71 Ibid., s. 281. 
72 Brytting, Tomas., Företagsetik, 2005, Upplaga 2:1, Liber AB, Malmö, s. 140 ff. 
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4. Skillnaderna mellan avsked och uppsägning av personliga skäl 

4.1 Avsked 

Vid ett avsked avbryts anställningen omgående vilket regleras i LAS. Den anställde lämnar 

arbetsplatsen en vecka efter att arbetsgivaren skriftligt meddelat arbetstagaren samt den lokala 

arbetstagarorganisationen angående avskedet. För att det ska finnas grund för avsked krävs att 

arbetstagaren gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som inte ska behöva accepteras av 

arbetsgivaren.73 Situationer som kan utgöra skäl för avsked är exempelvis: stöld, förskingring, 

misshandel, bedrivande av konkurrerande verksamhet samt grov illojalitet.74 Det är viktigt att 

poängtera att brott inte direkt behöver vara relaterat till arbetsplatsen om tillräckligt stor skada 

har skett i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Exempelvis arbetstagare som 

arbetar med bevakningsuppgifter och vid sidan av tjänsten medverkat till stöld.75 Har 

anställda gjort sig skyldig till ett sådant grovt agerande, tar arbetsdomstolen vid en tvist 

mellan parterna inte hänsyn till personens ålder, anställningstid eller handikapp m.m.76 Ett 

avsked får inte enbart grundas på omständigheter som skett längre än två månader bakåt i 

tiden.77 Underrättelse angående avskedet ske skriftligt, arbetsgivare måste även upplysa hur 

arbetstagare ska gå till väga för att bestrida avskedet eller yrka skadestånd. Vid förfrågan av 

den information som ligger till grund för avsked ska detta tilldelas, uppgiften ska vid begäran 

vara skriftlig.78 I de fall en tvist angående avsked behandlas av domstol där omständigheterna 

inte ens utgör saklig grund för uppsägning ska avskedet ogiltigförklaras och den anställde får 

återgå till sin tjänst med samma villkor som tidigare. Vid begäran av ogiltigförklaring kan 

arbetsdomstolen besluta att anställningen ska fortgå till dess att tvisten är avgjord. 

Arbetsgivaren får inte förhindra den anställde att utföra sitt arbete. Är avskedet inte giltigt ska 

skadestånd till den anställde utbetalas.79 

 

4.2 Uppsägning av personliga skäl 

För att en uppsägning av arbetstagare ska anses laglig måste saklig grund finnas enligt LAS. 

Detta innebär att den anställde inte fullgjort sina åtaganden enligt anställningsavtalet. 

                                                           
73 https://lagen.nu /1982:80 
74 http://www.ledarna.se/sv/Chefsguider/Arbetsratt/Uppsagning/Avsked/  

75 Prop 1973:129, s. 150  
76 Prop 1973:129, s. 255 
77 Lunning, L., Toijer, G. Anställningsskydd – en lagkommentar, 2010, Tionde omarbetade upplagan, Nordstedts, 

Stockholm, s. 583. 
78 Lunning, L., Toijer, G., s. 616. 
79 Ibid., s. 742. 

http://www.ledarna.se/sv/Chefsguider/Arbetsratt/Uppsagning/Avsked/
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Exempel på orsaker som kan leda till en uppsägning är: arbetsvägran, samarbetssvårigheter, 

bristande duglighet, alkohol- eller drogmissbruk, brott utom tjänsten och misshandel. 

Bevisbördan ligger på arbetsgivaren och i normala fall krävs det att den anställde vid 

upprepade tillfällen misskött sig. En uppsägning får inte ske på ett omotiverat eller 

överraskande sätt. En uppsägning får i regel inte ske såvida inte arbetsgivaren försökt att rätta 

till de problem som uppstått. Dessa tillrättavisningar kan ske via upprepade tillsägelser eller 

via skriftlig tillrättavisning. En uppsägning får inte enbart grundas på omständigheter som 

arbetsgivaren haft kännedom till i mer än två månader.80 Vid en tvist tar domstolen också i akt 

huruvida arbetstagarens intresse att behålla anställningen gentemot arbetsgivarens intresse att 

avsluta anställningen. Finns det omplaceringsmöjligheter inom företaget för att lösa problemet 

finns det inte grund för uppsägning.81 Väljer arbetstagare och arbetstagarorganisationen att 

bestrida beslutet måste detta ske inom en vecka efter att arbetsgivaren underrättat de båda 

parterna angående uppsägning.82 Arbetsgivare måste konsekvent behandla alla anställda lika. 

Detta innebär att är företeelsen allmänt accepterad på företaget utgör detta inte grund för en 

uppsägning. 83 

                                                           
80 http://www.visita.se/Arbetsgivarguiden/Anstallningens-upphorande/2-Uppsagning-av-personliga-skal/  
81 Glavå, M. (2001) Arbetsrätt, (Upplaga 1:1) Lund: Studentlitteratur, s. 312f. 
82 Lunning, L., Toijer, G., s. 517.Ibid., s. 707. 
83 Glavå, M. (2001) Arbetsrätt, (Upplaga 1:1) Lund: Studentlitteratur, s. 312f. 

http://www.visita.se/Arbetsgivarguiden/Anstallningens-upphorande/2-Uppsagning-av-personliga-skal/


  Christian Fast, Sammi Ibrahim  
 

24 
 

     5. Arbetsgivarens skyldigheter  

Arbetsgivare har skyldigheter att utefter de arbetsrättsliga lagarna se över skyldigheten 

angående avsked eller uppsägning av personliga skäl. Inom civilrätten är det viktigt att påpeka 

att den som påstår något har bevisbördan.84 Detta innebär att när en arbetsgivare säger upp 

eller avskedar en tillsvidareanställd och tvisten sedan behandlas av domstol är det 

arbetsgivaren som har bevisbördan.85  

 

5.1 Rehabiliteringsskyldigheten  

Arbetsgivarens skyldigheter angående rehabilitering regleras i 3 kapitlet Arbetsmiljölagen 

(AML) och genom Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Samråd ska ske 

mellan arbetsgivare och arbetstagare angående de åtgärder som krävs vid en rehabilitering för 

att arbetstagaren snabbt ska kunna återvända till sin tjänst. Enligt 3 kapitlet 2 § AML ska 

arbetsgivaren ”vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för 

ohälsa eller olycksfall”. I alla företag ska det finnas en organiserad arbetsanpassning och 

rehabiliteringsverksamhet.86 När anställda har alkoholproblem kan det anses vara en form av 

sjukdom, vilket innebär rehabiliteringsskyldighet för arbetsgivare gentemot de anställda. Det 

finns dock vissa undantag när det förekommit onykterhet i tjänsten som orsakat avsked med 

omedelbar verkan.87 Ett exempel på onykterhet i tjänst som resulterat i avsked, är AD 2002 nr 

33 vilket är taget ur arbetsdomstolens rättsfall. Detta rättsfall kommer att behandlas ingående i 

6.1 Alkoholmissbruk. I de fall arbetstagare utan giltigt skäl inte medverkat i de 

rehabiliteringsåtgärder arbetsgivare tagit fram får det effekten att arbetsgivare anses ha 

fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. Om detta sker kan arbetstagare inte längre hävda sin 

anställning hos arbetsgivaren. 

 

5.2 Omplaceringsskyldigheten 

En uppsägning kan inte ske om det är skäligt att kräva av arbetsgivaren bereder en alternativ 

arbetsuppgift inom samma företag åt den anställde. Innan en uppsägning sker behöver 

arbetsgivaren utreda angående vilka lediga tjänster som finns inom företaget och som den 

anställde är kvalificerad att utföra dessa arbetsuppgifter. Omplaceringsskyldigheten gäller 

                                                           
84 https://lagen.nu/begrepp/Bevisb%C3%B6rda 
85 Lunning, L., Toijer, G., s. 340. 
86 Glavå, M., s. 333. 
87 Lunning, L., Toijer, G., s. 448f. 
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endast vid mindre företeelser. 88 Om misskötsamheten är av grövre art eller om omplacering 

redan skett tidigare, kan detta innebära att omplaceringsskyldigheten bortfaller vid avsked 

anledningen är att det rör sig om ett allvarligare brott som arbetsgivare inte ska behöva tåla i 

ett rättsförhållande.89 Arbetsgivare har även skyldighet att försöka anpassa arbetsuppgifter och 

utbilda eller lära upp arbetstagare vid behov, detta måste dock ske inom rimlig tid som bör 

vara likvärdig en nyanställning.90 Dock kräver lagen inte att arbetsgivare ska skapa en helt ny 

tjänst.91  

 

                                                           
88 http://www.visita.se/Arbetsgivarguiden/Anstallningens-upphorande/2-Uppsagning-av-personliga-skal/ 
89 Lunning, L., Toijer, G., s. 591. 
90 Prop 1973:129., s. 121. 
91 Glavå, M., s. 307. 
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6. Kostnader 

Arbetsgivaren bör ta hänsyn till den statistik som finns att tillgå i de fall arbetstagare väljer att 

bestrida ett avsked eller en uppsägning. Enligt statistik från år 2012 behandlade 

arbetsdomstolen 187 st. rättsfall, av dessa slutade 108 st. i förlikning bakom stängda dörrar 

och 79 st. ledde till domslut. Detta innebär att förlikning är den vanligaste lösningen. Utfallen 

av dessa förlikningar är okända då de inte offentliggörs.92 Av de 79 st. målen som ledde till 

domslut, slutade 51 st. av dessa med att arbetstagaren varit den vinnande parten.93   

 

6.1 Rehabilitering 

De största kostnaderna uppstår för arbetsgivaren redan innan rehabilitering av arbetstagaren.  

 Dessa kostnader uppenbarar sig genom att arbetstagaren presterar sämre och har ett 

lägre intresse och slarv inför sina arbetsuppgifter, vilket ger ett produktionsbortfall. 

 Oregelbunden frånvaro där arbetstagaren tänjer på flextid, lämnar arbete tillfälligt vid 

flertalet tillfällen, återkommande bortförklaringar på grund av sen ankomst och 

sjukfrånvaro. 

 Avvikande uppträdande där arbetstagaren blir tillbakadragen och förlorar socialt 

umgänge där information utbyts mellan medarbetare. Ger även sämre kvalitet och 

goodwill gentemot företagskunder. 

 Arbetstagarens beteende kan förändras där aggressivitet, osäkerhet samt 

misstänksamhet kan förekomma.94 

 

Frånvaro på grund av missbruk beräknas kosta företag 239 000 kr/år95  

 

De direkta kostnaderna är en liten del av den totala kostnaden. Två typbehandlingar: 

 Samtalsterapi 20 samtal a 1 500 kr/samtal. Vilket blir sammanlagt 30 000 kr. 

 Behandlingshem beroende på omständigheterna 60 000 – 150 000 kr/behandling.96 

  

6.2 Uppsägningstid  

Uppsägningstiden innefattar den tid från att arbetstagaren har lämnat in sin uppsägning eller 

blivit uppsagd av arbetsgivaren, till att anställningen upphör. Den lägsta uppsägningstiden är 

                                                           
92 http://arbetet.se/2012/12/07/forlikning-vanligaste-losningen/ 
93 http://arbetaren.se/artiklar/arbetare-vinner-oftare-ett-trendbrott-i-ad/ 
94 http://prevent.se/sv/amnesomrade/missbruk/  
95 http://www.alna.se/faq/vad-vinner-vi-pa-att-forebygga 
96 Telefonintervju 

http://arbetet.se/2012/12/07/forlikning-vanligaste-losningen/
http://arbetaren.se/artiklar/arbetare-vinner-oftare-ett-trendbrott-i-ad/
http://prevent.se/sv/amnesomrade/missbruk/
http://www.alna.se/faq/vad-vinner-vi-pa-att-forebygga
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en månad och gäller för båda parter. Dess längre en anställning har fortgått, förlängs även 

uppsägningstiden för båda parter. Regleringen av uppsägningstiden sker i 11 § LAS, lagen är 

dock semidispositiv, vilket innebär att omförhandling kan ske via kollektivavtal. Om sådana 

bestämmelser inte är avtalade är det lagen som styr uppsägningstiden.97 Det finns även en 

äldre lag som också reglerar uppsägningstiden i anställningskontrakt skrivna innan första 

januari 1997 där istället för anställningstiden är den anställdes ålder som är av betydelse.98 

Där regleras uppsägningstiden enligt detta:  

- Två månaders uppsägningstid vid fyllda 25 år.  

- Tre månaders uppsägningstid vid fyllda 30 år.  

- Fyra månaders uppsägningstid vid fyllda 35 år.  

- Fem månaders uppsägningstid vid fyllda 40 år. 

- Sex månaders uppsägningstid vid fyllda 45 år.  

Hänsyn tas även till vem av parterna som tar initiativ till uppsägningen.99 Behandlar 

kollektivavtalet inte uppsägningstiden gäller 11 § LAS för både arbetsgivare och arbetstagare. 

Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av: 

 - Två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men 

kortare än fyra år.  

- Tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,  

- Fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år, 

- Fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år,  

- Sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.100  

Vid ett avsked måste arbetsgivaren varsla arbetstagaren och dess lokala 

arbetstagarorganisation minst en vecka i förväg i enlighet med 30 § LAS.101 Detta innebär att 

det endast är en veckas uppsägningstid och tjänsten avslutas omedelbart därefter.  

 

6.3 Skadestånd  

I de fall arbetsgivare väljer att avvika i sina handlingar i mening av att de bryter mot någon 

regel i LAS, kan det finnas risk för att bli skadeståndsskyldig. Skadeståndet varierar beroende 

på vilken paragraf arbetsgivaren brutit mot och i vilken grad brottet är av.102 Väljer 

                                                           
97 Glavå, M., s. 350f. 
98 Sören, Ö. Anställningsskyddspraxis 2012, Sjätte upplagan, Elanders, Stockholm, s. 314. 
99 http://www.socav.gu.se/digitalAssets/1393/1393068_19vanligafragor.html 
100 https://lagen.nu /1982:80  (11 § LAS)  
101 Lunning, L., Toijer, G., , s. 707. 
102 Källström, K., Malmberg, J., s. 52ff. 

http://www.socav.gu.se/digitalAssets/1393/1393068_19vanligafragor.html
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arbetstagaren och dess lokala arbetstagarorganisation att bestrida ett avsked eller en 

uppsägning hamnar fallet i arbetsdomstolen. Det är sedan upp till arbetsdomstolen att bedöma 

huruvida avskedet eller uppsägningen av personliga skäl är lagligt.  

Det allmänna skadeståndet: Avser den ersättning som utbetalas för de kränkningar och dylikt 

som lagbrottet innebär.103 Har den uppkomna situationen orsakats av arbetstagaren blir det 

allmänna skadeståndet betydligt lägre.104 Det allmänna skadeståndet är dock inte endast till 

för att kompensera den anställde för de kränkningarna som de fått utstå utan ska även fungera 

preventivt i den meningen att det ska förhindra arbetsgivaren från att begå sådana 

överträdelser av lagregler.105 

Ekonomiska skadeståndet: Det ekonomiska skadeståndet regleras i LAS och används i de fall 

arbetsgivaren avskedar en arbetstagare utan att det finns laglig grund. Detta avskedande kan i 

vissa rättsfall dömas av arbetsdomstolen som ett utköp av den tillsvidareanställda, 

arbetsgivaren blir därmed tvingad att köpa ut den anställde.106 

Normerande skadeståndet: I de fall arbetsgivaren på eget initiativ väljer att avbryta 

anställningskontraktet och på det viset väljer att köpa ut den anställde. Arbetsgivaren kan 

välja att köpa ut den tillsvidareanställda i de fall ett avsked eller en uppsägning 

ogiltigförklarats av arbetsdomstolen. Det normerande skadeståndet regleras i LAS.107  

 

6.4 Rättegångskostnader 

Rättegångskostnaderna behandlas i rättegångsbalken (RB) där det fastställs att den förlorande 

parten är den som står för rättegångskostnaderna om inte annat är stadgat.108 Är tvisten 

komplicerad och båda parter vinner delar av målet kan domstolen jämka ersättningen eller att 

de involverade parterna står för sina egna rättegångskostnader.109 

 

6.5 Rättigheten att kvarstå i anställningen under rättstvist    

Vid fall där arbetstagare bestrider en uppsägning, ska anställningen fortskrida som vanligt tills 

dess att tvisterna är lösta; arbetsgivaren har inte rätt att diskriminera eller förändra 

arbetsförhållandena för den anställde på grund av omständigheterna.110 Anledningen till detta 

                                                           
103 Lunning, L., Toijer, G., s. 758. 
104 Glavå, M., s. 93f. 
105 Källström, K., Malmberg, J., s. 51. 
106 Öman, S., s. 427. 
107 Ibid., s. 459. 
108 https://lagen.nu /1942:740  (1 §) 
109 https://lagen.nu /1942:740  (4 §) 
110 Lunning, L., Toijer, G., s. 725. 
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är att om arbetstagare lämnar arbetsplatsen blir det svårt för dessa att återgå till 

arbetsuppgifter om uppsägningen ogiltigförklaras. Enligt LAS är den längsta 

uppsägningstiden sex månader vilket innebär att om det uppstår en rättstvist angående en 

uppsägning fortgår anställningen tills att arbetsdomstolen meddelat ett domslut.111 

Medianåldern räknat i månader för avgjorda mål i arbetsdomstolen ligger på 13 månader.112 

Detta innebär att en uppsägningstid i snitt blir ca 13 månader där arbetsgivaren betalar ut lön 

till arbetstagare samt andra anställningsförmåner. Det kan dock förekomma synnerliga skäl 

för att anställda inte ska få vara kvar på arbetsplatsen, dessa beslut fattas av domstolen.113 När 

tvisten är avgjord och uppsägningen är sakligt grundad, blir arbetstagare inte 

återbetalningsskyldiga för perioden som lön utbetalats under rättstvisten. Konsekvensen blir 

att arbetsgivarens kostnader överstiger summan för en uppsägning.114 Även fast ett avsked 

bestrids får arbetstagare inte fortgå sin anställning, rätt till lön och andra förmåner. 

Arbetsdomstolen kan dock fatta beslut om fortsatt anställning under rättstvisten.115  

 

6.6 Utköp av anställd  

I de fall arbetsdomstolen ogiltigförklarar ett avsked eller en uppsägning och arbetsgivare 

vägrar rätta sig efter beslutet ska anställningsförhållandena ändå anses vara upplösta. Detta på 

grund av att en arbetsgivare aldrig ska bli påtvingad ett anställningsförhållande. Det skulle 

inkräkta på arbetsgivarens rätt att fritt leda och fördela arbetet. Ett utköp kan även ske av en 

tillsvidareanställd utan att det behöver gå till arbetsdomstolen.116 Vid ett beslut att köpa ut den 

anställde utgår ett så kallat normerat skadestånd till den anställde, beloppen är stadgade i 39 § 

LAS.117  

 

De skadestånd som utgår är: 

16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid  

24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid 

32 månadslöner vid minst tio års anställningstid  

 

                                                           
111 https://lagen.nu/19852:80#R12 34 § 
112 http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2011/ADarsred2010.pdf  s. 6 
113 Lunning, L., Toijer, G., s. 725. 
114 Källström, K., Malmberg, J., s. 57. 
115 Lunning, L., Toijer, G., s. 698. 
116 https://lagen.nu /1982:80 39 § LAS – lagkommentar 
117 Öman, S., (Upplaga 3:1)., s. 431. 

https://lagen.nu/19852:80#R12
http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2011/ADarsred2010.pdf
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6.7 Utdömda skadestånd 

Beroende på vilka paragrafer i LAS arbetsgivaren bryter mot, utgår olika storlekar på det 

allmänna skadeståndet till arbetstagaren. Dessa skadestånd delar vi upp i kategorierna 

uppsägning utan saklig grund, avsked utan att det ens funnits saklig grund för uppsägning och 

avsked när det funnits saklig grund för uppsägning. Dessa kategorier utgår från Sören 

Öman.118 Vid avsked där arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter 18 § LAS är det 

allmänna skadeståndet ca 120 000 kr, i de fall arbetsgivare gjort sig skyldig till överträdelser 

av formalia regler bedöms skadestånd till ca 25 000 kr.119 Dessa skadeståndsnivåer kan 

styrkas av Källström K och Malmberg J, de beskriver att det allmänna skadeståndet vid 

avsked där arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter är ca 125 000 kr. När arbetsgivaren 

gjort sig skyldig till överträdelser av formaliaregler bedöms ofta det allmänna skadeståndet 

mellan 5000 – 25 000 kr.120  

 

 

 

 

 

                                                           
118 Öman, S., (Sjätte upplagan)., s. 449f. 
119 Bilaga 2 skadestånd 
120 Källström, K., Malmberg, J., s. 52. 
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     7.    Rättsfall 

7.1 Alkoholmissbruk 

AD 2002 nr 33 

I rättsfallet behandlas en lastbilschaufför som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri när han i 

sitt arbete kört lastbilen under påverkan av alkohol. Arbetsdomstolen bedömer att 

lastbilschauffören i detta fall ”grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren”. Det som 

är av stor betydelse är huruvida lastbilschauffören vid tidpunkten led av alkoholberoende som 

kan anses vara av sjukdoms karaktär. Enligt 18 § LAS och dess förarbeten framkommer det 

att en arbetstagare som är alkoholpåverkad i tjänst inte ska kunna avskedas. Arbetstagaren i 

detta rättsfall har dock gjort sig skyldig till ett sådant grovt vårdslöst förfarande som inte ska 

behöva tålas i något rättsförhållande, arbetsdomstolen gör därför ett undantag. De personliga 

omständigheterna vägs inte in eftersom arbetstagarens handlande har varit av sådan betydelse 

att det inte vägs in vid bedömningen. Det finns dock skiljaktiga meningar i rättsfallet där två 

av de sju ledamöterna anser att ett avsked inte är lagligt grundat och att hänsyn bör tas till de 

personliga omständigheterna. Avskedet anses av arbetsdomstolen vara lagligt grundat och det 

finns inga krav på omplaceringsskyldigheter, rehabiliteringsskyldigheter eller uppsägningstid 

från arbetsgivarens sida.121    

 

AD 2002 nr 26 

Under sin lediga tid har en anställd gjort sig skyldig till grovt rattfylleri och smitning med 

företagets bil. Arbetsgivaren har därför valt att gå vidare och sagt upp den anställde. 

Bedömningen bli huruvida den anställdes agerande har skadat arbetsgivarens förtroende 

gentemot arbetstagaren. Arbetsdomstolen gör en helhetsbedömning av det enskilda fallet där 

de ifrågasätter lämpligheten till fortsatt arbete. Eftersom händelsen inte varit direkt anknuten 

till anställningen, anser arbetstagarorganisationen att det inte har varit direkt riktat mot 

arbetsgivaren. Arbetsgivaren instämmer med att händelsen visserligen inte skett på arbetstid, 

de anser dock att det finnas ett samband mellan anställningen och händelsen. Båda parter 

anser att förtroendet skadats och arbetsgivaren anser att den anställdes handlande egentligen 

utgör laglig grund för avsked. Den anställde har haft en historisk bakgrund av 

alkoholmissbruk, därför är det viktigt att undersöka arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet. 

Alkoholmissbruk utgör inte saklig grund för uppsägning på grund av att det kan betraktas som 

en form av sjukdom. Arbetsdomstolen gör en helhetsbedömning där det tas hänsyn till 

                                                           
121 https://lagen.nu/dom/ad/2002:33  

https://lagen.nu/dom/ad/2002:33
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arbetstagarens personliga omständigheter för att ta reda på om det föreligger saklig grund för 

uppsägning. Vid tidpunkten för händelsen anser dock arbetsdomstolen att arbetstagaren inte 

led av alkoholism av sjukdomskaraktär. Arbetsgivaren har därför ingen skyldighet att 

rehabilitera arbetstagaren. Innan uppsägning måste arbetsgivaren se över 

omplaceringsskyldigheter enligt 7 § 2st. LAS för arbetstagaren. Arbetsdomstolen anser att 

arbetsgivaren tagit för lätt på omplaceringsskyldigheten och ”om det föreligger oklarhet 

huruvida omplacering kunnat ske, bör det normalt anses att omplaceringsskyldigheten inte är 

fullgjord”.122 Har arbetsgivaren inte till fullo sett över omplaceringsskyldigheten anser 

arbetsdomstolen att det inte föreligger saklig grund för uppsägningen, arbetstagare ska i det 

fallet fortskrida sitt arbete samt att omplaceringsskyldigheten ska ses över. Arbetsgivaren 

anser att omplaceringsskyldigheten inte setts över eftersom arbetstagaren handlande utgör 

grund för avsked. Uppsägningen anses ogiltigförklarad på grund av att 

omplaceringsskyldigheten inte setts över, arbetsdomstolen anser att den svårbedömda 

situationen orsakats av arbetstagaren och därför blir skadeståndet lägre än vad det normalt är 

vid en uppsägning utan saklig grund. Skadeståndet blir därför endast 25 000 kr till 

arbetstagaren, samt rättegångskostnader på 114 290 kr.123     

 

7.2 Narkotikabrott 

AD 1998 nr 52   

Rättstvisten i detta rättsfall är uppdelat i flera delar där den första berör huruvida det är den 

anställde som sagt upp sig själv eller om det är arbetsgivaren som avskedat. Arbetsdomstolen 

beslutar att utgångspunkten i rättsfallet är att arbetsgivaren avskedat den anställde. Tvisten 

fortskrider i att den anställde i detta mål har avslöjats med narkotika på arbetsplatsen. 

Arbetsgivaren hade under en längre tid haft misstankar angående att målsägande brukat 

narkotika. Eftersom det inte existerat konkreta bevis, kunde inga åtgärder vidtas. Den 11 juni 

1995 upptäcktes olika narkotikapreparat på arbetsplatsen, arbetsgivaren valde att efter 

oklarheter angående fortskridandet av anställningen att avskeda den anställde. Avskedet 

överklagades samt att det anses att den anställde blivit felaktigt avskedad och att brottet inte 

bör anses vara tillräckligt grovt för att det ska finnas grund för avsked, det skulle däremot 

funnits grund för uppsägning. Företaget har i sin policy inte tagit avstånd från narkotika, 

arbetsgivaren anser att det är moraliskt fel att bruka narkotika samt att det är olagligt enligt 

svensk lag. Enligt domslutet har den anställde åsidosatt sina rättigheter och förstört relationen 

                                                           
122 https://lagen.nu/dom/ad/2002:26 s. 7. 
123 https://lagen.nu/dom/ad/2002:26 

https://lagen.nu/dom/ad/2002:26
https://lagen.nu/dom/ad/2002:26
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mellan anställd och arbetsgivare och att detta inte skall behöva tålas av arbetsgivaren. 

Arbetsdomstolen ansåg att innehavet av den mängd narkotikapreparat inte anses vara ett 

tillräckligt grovt brott att det ska finns saklig grund för avsked. Företaget dömdes därmed till 

att utbetala skadestånd eftersom arbetstagaren anses vara avskedad på felaktiga grunder. Det 

allmänna skadeståndet blev därmed 20 000 kr. Båda parter anses vara förlorare och vinnande i 

rättsfallet, arbetsgivaren ska betala 25 procent av rättegångskostnaderna för arbetstagaren det 

vill säga 21 009 kr.124  

 

AD 2005 nr 86 

Den anställde jobbade som vakt vid kriminalvårdsmyndigheten i Göteborg år 1994. I 

december 2003 dömdes den anställde till fyra månaders fängelse för narkotika- och 

dopningsbrott. Detta ledde till att kriminalvårdsstyrelsens personalansvarsnämnd i februari 

2004 tog beslutet att avsluta anställningen. 

Arbetstagaren hade tidigare varit sjukskriven på grund av stora problem inom sitt familjeliv 

och därmed mådde psykiskt dåligt. Vid flera tillfällen har kontakt etablerats med 

arbetsgivaren angående familjesituationen, inga åtgärder vidtogs. Därför anser den lokala 

arbetstagarorganisationen att arbetsgivaren inte fullgjort sin utrednings- och 

rehabiliteringsskyldighet och därför ska avskedet anses ogiltigförklarat. Arbetsgivarens 

synpunkt är att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden och därför är det laglig grund för 

avsked. Arbetsdomstolen anser att arbetstagarens agerande allvarligt skadat förhållandet 

mellan arbetsgivare och arbetstagare som inte ska behöva tålas i något rättsligt förhållande, 

avskedet är lagligt grundat. Dock bör det framhållas att tre av de sju ledarmötena ansåg att 

arbetsgivaren var rehabiliteringsskyldig.125  

 

AD 1999 nr 47 

Efter att en arbetstagare blivit påkommen med droger i sitt arbetsskåp, dömdes den anställde 

för innehav med avsikt i överlåtelsesyfte, narkotikamängden överskred personligt bruk. 

Arbetstagaren blev i februari 1998 dömd till tio månaders fängelse. På grund av 

omständigheterna beslöt sig arbetsgivaren i maj 1998 att avskeda den anställde, arbetsgivaren 

ansåg sig ha giltiga grunder för avskedet. Den anställde var inte påverkad och ingen 

distribution av narkotika skedde på arbetsplatsen. Arbetstagaren har endast haft intentioner att 

sälja narkotika till sina närmaste vänner och inte missbrukare eller ungdomar. I arbetsgivarens 

                                                           
124 https://lagen.nu/dom/ad/1998:52  
125 https://lagen.nu/dom/ad/2005:86  

https://lagen.nu/dom/ad/1998:52
https://lagen.nu/dom/ad/2005:86
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policy angående alkohol- och narkotikafrågor påpekas det att all hantering av 

narkotikaklassade ämnen ska ses som kriminella handlingar och att dessa inte ska behöva 

accepteras. Dock anges också att de som är beredda att avbryta sitt narkotikamissbruk ska få 

hjälp och stöd av företaget. Arbetsdomstolen gjorde bedömningen att avskedet ska 

ogiltigförklaras; den anställde utgjorde inte någon skada för arbetsgivaren, eftersom denne 

skött sig exemplariskt under de 24 åren inom företaget. Det tas även i akt att den anställde nu 

lever under välordnade sociala förhållanden fri från missbruk och det anses att risken för 

återfall är mycket liten. Avskedet anses därmed ogiltigt. Arbetsgivarens skadestånd till 

arbetstagaren uppgår till 50 000 kr. Arbetsdomstolen utgår från arbetsgivarens vitsade belopp. 

Arbetsgivaren ska även betala motpartens rättegångskostnader som uppgick till 124 320 kr.126 

 

7.3 Lönekostnader för aktuella rättsfall 

Rättsfall samt yrke Lön Arbetsgivaravgifter Total kostnad 

AD 2002 nr 26. Banarbetare 28 900 kr.127 31,42% (9 080 kr.)   37 980 kr. 

AD 2002 nr 33. Lastbilschaufför  25 500 kr.128 31,42% (8 012 kr.)   33 512 kr. 

AD 1998 nr 52. Butikschef  26 300 kr.129 31,42% (8 263 kr.)   34 563 kr. 

AD 2005 nr 86. Kriminalvårdare  24 100 kr.130 31,42% (7 572 kr.)   31 672 kr. 

AD 1999 nr 47. Transportplanerare  30 500 kr.131 31,42% (9 583 kr.)   40 083 kr. 

 

                                                           
126 https://lagen.nu/dom/ad/1999:47  
127 http://allastudier.se/jobb-o-l%C3%B6n/5809-banarbetare-j%C3%A4rnv%C3%A4g/  
128 http://allastudier.se/jobb-o-l%C3%B6n/8087-lastbilschauff%C3%B6r/  
129 http://allastudier.se/jobb-o-l%C3%B6n/?q=butikschef  
130 http://allastudier.se/jobb-o-l%C3%B6n/28-kriminalv%C3%A5rdare/ 
131 http://allastudier.se/jobb-o-l%C3%B6n/388-transportplanerare/ 

https://lagen.nu/dom/ad/1999:47
http://allastudier.se/jobb-o-l%C3%B6n/5809-banarbetare-j%C3%A4rnv%C3%A4g/
http://allastudier.se/jobb-o-l%C3%B6n/8087-lastbilschauff%C3%B6r/
http://allastudier.se/jobb-o-l%C3%B6n/?q=butikschef
http://allastudier.se/jobb-o-l%C3%B6n/28-kriminalv%C3%A5rdare/
http://allastudier.se/jobb-o-l%C3%B6n/388-transportplanerare/
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     8.    Resultat 

8.1 Sammanställning av kostnader  

Rehabilitering 

Kostnader för ett företag: 239 000 kr/år vid missbruk. 

Samtalsterapi 20 samtal a 1 500 kr/samtal, vilket sammanlagt uppgår till 30 000kr. 

Behandlingshem beroende på omständigheter uppgår till 60 000 – 150 000 kr.132 

 

Skadestånd   

Medel skadestånd Uppsägning utan saklig grund: 1220000/22=55 454 kr 

Medelvärde skadestånd Avsked utan att det ens funnits saklig grund för uppsägning: 

2010000/20=100 500 kr 

Medelvärde skadestånd Avsked när det funnits saklig grund för uppsägning: 

320 000/12=26 667 kr.133 

 

Uppkomna rättegångskostnader  

De rättegångskostnader som uppstår i en tvist bör vara likvärdiga eftersom ungefär samma tid 

behövs av båda parter för att processa materialet. Eftersom endast den vinnande partens 

rättegångskostnader framgår i arbetsdomstolens domar, där de förlorade parterna blir dömda 

att betala dessa. 

 

Uppsägningstid 

Uppsägningstiden behandlas utifrån lagen eftersom den kan vara omförhandlad på grund av 

att paragrafen är semidispositiv.  

-För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. 

-två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men 

kortare än fyra år. 

-tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år. 

-fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år. 

-fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år.  

-sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år. 

 

                                                           
132 Telefonintervju 
133 Se bilaga 2 skadestånd. 
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Paragrafen är semidispositiv vilket innebär att lagen kan åsidosättas genom kollektivavtal. 

Exempel på uträkning:  

Uppsägningstid  Lön Sammanlagd lön Arbetsgivaravgifter Total kostnad 

(antal månader)         

1 20 000 kr. 20 000 kr. 31,42% (6 284 kr.)   26 284 kr. 

2 20 000 kr. 40 000 kr. 31,42% (12 568 kr.)   52 568 kr. 

3 20 000 kr. 60 000 kr. 31,42% (18 852 kr.)   78 852 kr. 

4 20 000 kr. 80 000 kr. 31,42% (25 136 kr.)   105 136 kr. 

5 20 000 kr. 100 000 kr. 31,42% (50 272 kr.)   131 420 kr. 

6 20 000 kr. 120 000 kr. 31,42% (37 704 kr.)   157 704 kr. 

 

 

Förlängd uppsägningstid under rättprocessen 13 månader. 

Exempel på uträkning:  

Uppsägningstid  Lön Sammanlagd lön Arbetsgivaravgifter Total kostnad 

(antal månader)         

13 20000 kr. 160 000 kr. 31,42% (81 692 kr.)   341 692 kr. 

. 

 

Utköp av anställd: 

-16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid  

-24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid 

-32 månadslöner vid minst tio års anställningstid  

Exempel på uträkning:  

Uppsägningstid  Lön Sammanlagd lön Arbetsgivaravgifter Total kostnad 

(antal månader)         

16 20 000 kr. 320 000 kr. 31,42% (100 544 kr.) 420 544 kr. 

24 20 000 kr. 480 000 kr. 31,42% (150 816 kr.) 630 816 kr. 

32 20 000 kr. 640 000 kr. 31,42% (201 088 kr.) 841 088 kr. 

 

8.2 Resultat av rättsfall 

Uppsatsen behandlar de skyldigheter samt tillvägagångssätt arbetsgivare kan välja vid 

avveckling av arbetstagare. Det finns lagar som reglerar uppsägning av personliga skäl samt 

avsked. I de fall arbetstagare väljer att bestrida ett avsked eller en uppsägning behandlas 

rättsfallet av arbetsdomstolen, beroende på omständigheterna i det enskilda rättsfallet, samt 

arbetsgivarens förhållningssätt kan arbetsdomstolen döma likvärdiga rättsfall olika. Detta 

framkommer i de rättsfall som behandlas mer ingående, samt hur arbetsgivare förhållit sig i de 
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olika rättsfallen. Det bör dock framgå att arbetsdomstolen normalt sett inte väger in personliga 

omständigheter vid bedömning av avsked vilket görs vid en uppsägning.134 

 

8.2.1. Alkoholmissbruk 

AD 2002 nr 33  

Avsked: Arbetsdomstolen anser att avskedet är lagligt. Dock bör det framhållas att det fanns 

skiljaktiga meningar där två ledamöter ansåg att hänsyn bör tas till de personliga 

omständigheterna och att avskedet inte ska anses vara lagligt grundat. 

Omplaceringsskyldigheten: Arbetsdomstolen anser enligt domslutet att ingen 

omplaceringsskyldighet gäller eftersom arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden 

gentemot arbetsgivaren. 

Rehabiliteringsskyldigheten: Arbetsgivaren har valt att avskeda arbetstagaren och 

rehabiliteringsskyldigheten gäller endast vid uppsägning. Ingen hänsyn tas till 

rehabiliteringsskyldigheten eftersom arbetsdomstolen anser att avskedet är sakligt grundat. 

Uppsägningstiden: den anställdes rätt att kvarstå i tjänst under rättegången gäller inte vid 

avsked vilket innebär att arbetstagaren omedelbart ska lämna arbetsplatsen efter en veckas 

varsel. 

Rättegångskostnader: Arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation döms att betala de 

rättegångskostnader arbetsgivaren haft i och med rättsfallet. 

 

Sammanlagd Kostnad: 0 kr. 

 

AD 2002 nr 26 

Uppsägningen: Arbetstagaren behåller anställningen på grund av att uppsägningen 

ogiltigförklaras eftersom det anses finnas brister i omplaceringsskyldigheten. 

Rehabilitering: Alkoholmissbruk kan anses vara en form av sjukdom och utgör inte saklig 

grund för uppsägning. Arbetsdomstolen anser därför att det är viktigt att undersöka 

arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet. Vid bedömningen tar arbetsdomstolen även hänsyn 

till arbetstagarens personliga omständigheter. Arbetsdomstolen anser att den anställde inte led 

av alkoholmissbruk av sjukdomskaraktär under den tid den inträffade händelsen skedde. 

Arbetsgivaren är därmed inte rehabiliteringsskyldig. 

                                                           
134 Lunning, L., Toijer. G., s. 458. 
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Omplacering: Vid en uppsägning måste hänsyn enligt 7 § 2 st. LAS tas till arbetsgivarens 

ansvar att grundligt undersöka de omplaceringsskyldigheter som finns för arbetstagaren. Detta 

för att en uppsägning ska anses vara sista utvägen efter att alla andra möjligheter setts över. 

Arbetsdomstolen anser att omplaceringsskyldigheten inte undersökts tillräckligt noga och ”om 

det föreligger oklarhet huruvida omplacering kunnat ske, bör det normalt anses att 

omplaceringsskyldigheten inte är fullgjord”.135 Arbetstagaren anses vara lämplig för fortsatt 

arbete.   

Uppsägningstiden: Uppsägningen blev ogiltigförklarad och därför gäller ingen 

uppsägningstid. Under en rättsprocess angående uppsägning har den anställde rätten att 

kvarstå i tjänsten. 

Skadestånd: Arbetsdomstolen anser att det inte finns saklig grund för uppsägning samt att 

arbetstagaren själv orsakat den svårbedömda situationen och i sådana fall blir skadeståndet 

betydligt lägre än vad det normala vid en uppsägning utan saklig grund. Arbetsgivaren blir 

därmed dömd att betala skadestånd på 25 000 kr. 

Rättegångskostnader: Den förlorade parten är den som står för rättegångskostnaderna i och 

med detta blir arbetsgivaren skyldig att betala motpartens kostnader som uppgår till 114 290 

kr samt sina egna rättegångskostnader som beräknas vara likvärdiga det vill säga 114 290 

kr.136 

 

Sammanlagd Kostnad: 25 000 + 114 290 + 114 290 kr = 253 580 kr. 

 

8.2.2. Narkotikamissbruk 

AD 1998 nr 52  

Avsked: Arbetsdomstolen anser att arbetstagaren blivit avskedad och inte sagt upp säg själv.  

Avskedet ogiltigförklaras, dock anser arbetsdomstolen att det finns saklig grund för 

uppsägning.  

Rehabilitering: arbetsgivaren har i detta fall valt att avskeda den anställde vilket medför att 

vid arbetsdomstolens bedömning tas ingen hänsyn till rehabiliteringsskyldigheten. 

Omplacering: Arbetsgivaren har valt att avskeda istället för en uppsägning vilket medför att 

det inte finns skyldighet att se över omplaceringsskyldigheten. 

Uppsägningstid: Vid avsked gäller inte uppsägningstiden eller rättigheten för den anställde att 

kvarstå i tjänsten. Arbetstagaren slutar omedelbart. Dock anses avskedet ogiltigt och därför 
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ska tjänsten fortgå. Eftersom arbetsgivaren valde avsked betalas ingen lön under de 13 

månader som rättsprocessen ägde rum.137 

Skadestånd: I de rättsfallen ett avsked ogiltigförklaras trots att det finns saklig grund för 

uppsägning bedöms skadeståndet betydligt lägre. Arbetsdomstolen dömer arbetsgivaren att 

betala skadestånd på 20 000 kr.  

Rättegångskostnader: Båda parter anses vunnit delar av målet i de tillfällena väljer 

arbetsdomstolen enligt 18 kap 4 § RB att jämka ersättningen för de involverade parternas 

rättegångskostnader. Arbetsgivaren döms därmed att betala 21 009 kr det vill säga 25 procent 

av motpartens rättegångskostnader samt sina egna det vill säga 21 009 kr x 4 = 84 036 kr.138 

 

Sammanlagd Kostnad: 20 000 + 21 009 + 84 036 = 125 045 kr. 

 

AD 2005 nr 86 

Avsked: Avskedet anses vara lagligt grundat.  

Rehabilitering: Vid avsked tar arbetsdomstolen ingen hänsyn till rehabiliteringsskyldigheten 

eftersom lagen endast behandlas vid uppsägning.   

Omplacering: Det finns ingen omplaceringsskyldighet vid avsked utan det behandlas endast 

av arbetsgivaren vid uppsägning. 

Uppsägningstid: Arbetstagaren slutar omedelbart med en veckas varsel och rättigheten för den 

anställde att kvarstå i tjänst under tvisten uteblir.  

Skadestånd: Skadeståndet till arbetstagaren uteblev eftersom avskedet anses vara lagligt 

grundat.  

Rättegångskostnader: Arbetstagaren och dess lokala arbetstagarorganisation betalade 

arbetsgivarens rättegångskostnader. 

 

Sammanlagd Kostnad: 0 kr. 

 

AD 1999 nr 47  

Avsked: Arbetsdomstolen anser att avskedet ska ogiltigförklaras samt att det inte ens finns 

saklig grund för uppsägning. Eftersom den anställde inte vållat någon skada gentemot 

arbetsgivaren och att arbetstagaren nu lever ett välordnat liv fri från droger. 
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Skadestånd: Arbetsgivaren döms att betala ett allmänt skadestånd till arbetstagaren. 

Skadeståndet uppgår till endast 50 000 kr vilket är arbetsgivarens vitsade belopp. 

Rehabilitering: Eftersom den anställde inte fanns tillgänglig på grund av fängelsestraffet är 

det svårt för arbetsgivaren att uppfylla rehabiliteringsskyldigheten. Arbetstagaren 

rehabiliterades enligt arbetsgivarens källor i fängelset.  

Omplacering: Arbetsgivaren har inte tagit hänsyn till skyldigheten att omplacera, eftersom 

utgångspunkten är avsked. Enligt lag finns inget krav angående omplacering vid avsked. 

Uppsägningstid: Avskedet ogiltigförklarades vilket innebär att arbetstagaren återgår till 

tjänsten, dock betalas ingen lön ut under de 13 månader rättsprocessen fortskred. 

Rättegångskostnader: Arbetsgivaren döms att betala motpartens rättegångskostnader som 

uppgår till 124 320 kr samt egna som bör vara likvärdiga, det vill säga 124 320 kr.139 

 

Sammanlagd Kostnad: 50 000 + 124 320 + 124 320 = 298 640 kr. 

 

                                                           
139 https://lagen.nu/dom/ad/1999:47 

https://lagen.nu/dom/ad/1999:47


  Christian Fast, Sammi Ibrahim  
 

41 
 

     9.    Analys 

Vid avveckling av arbetstagare kan det vara till fördel för arbetsgivare att ta hänsyn till att 

avvecklingen sker under goda förhållanden. Arbetar arbetsgivaren aktivt med HRM samt 

avvecklingsdelen inom HRM kan det leda till att rättsliga påföljder minskar vid avveckling, 

detta kan innebära en stor ekonomisk vinning för arbetsgivaren. Avveckling som sker under 

goda förhållanden innebär att arbetsgivaren erbjuder olika former av stöd till arbetstagaren. 

Denna hjälp kan ske genom flera olika alternativ som t.ex. hjälp att finna nytt jobb, 

ekonomiskt stöd vid studier eller att arbetstagaren erbjuds att behålla den dator som 

arbetstagaren använt eller bil. Sker avvecklingen under goda förhållanden får även företaget 

en form av ”goodwill” som kan gynna företaget i framtiden. Denna ”goodwill” kan framhävas 

genom ett gott rykte eller att den avvecklade personen rekommenderar sin före detta 

arbetsgivare till sitt nuvarande företag vilket kan leda till framtida köp av tjänster eller varor. 

Får en arbetsgivare ett gott rykte om sig kan det leda till att högkompetent arbetskraft söker 

sig till arbetsgivaren vilket leder till lägre kostnader inom andra HRM områden såsom 

utbildning eller rekrytering. Arbetsgivare som har hög kvalificerad arbetskraft klarar sig 

generellt bättre på konkurrensmarknaden.140 

 

9.1 Rättsliga påföljder 

Vid avsked och uppsägning finns det skyldigheter arbetsgivare måste ta hänsyn till. 

Arbetstagaren har enligt lag rätt att överklaga både uppsägningen och avskedet till 

arbetsdomstolen, viktigt är att arbetsgivare fullgjort de skyldigheter som de arbetsrättsliga 

lagarna kräver.141 Analysen kommer att behandla de tänkbara möjligheter en arbetsgivare kan 

ta samt de utfall dessa ger, förutsatt att arbetstagaren gjort sig skyldig till samma företeelser 

samt om arbetsgivaren eller arbetsdomstolen agerat annorlunda i de rättsfall som behandlas 

mer ingående. Vid de tillfällen en tvist uppstår och en rättegång inleds bör arbetsgivare ha i 

åtanke att de flesta rättsfallen går till förlikning samt att arbetsgivare i större grad förlorar när 

en tvist behandlas av arbetsdomstolen.142 Detta kan innebära att arbetsgivare överlag vet sina 

skyldigheter, vilket innebär att få tvister går till arbetsdomstolen och när det blir en rättslig 

process är risken större att arbetsgivaren är den förlorade parten. 
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Uppsägning eller avsked  

Av de rättsfall som undersökts mer ingående ansåg arbetsdomstolen att två avsked var lagligt 

grundade vilket innebär att arbetstagaren slutar omgående med en veckas varsel. I AD 2002 nr 

26 valde arbetsgivaren att säga upp den anställde trots att de ansåg att det fanns saklig grund 

för avsked. I detta fall ansågs det inte finnas grund för uppsägningen eftersom alla 

skyldigheter inte setts över. Om arbetsgivaren istället valt avsked vilket arbetsgivaren valde i 

AD 2002 nr 33 hade dessa skyldigheter inte behövt setts över, vilket inneburit att ett avsked 

med stor sannolikhet hade ansetts lagligt grundat. Arbetsgivaren hade helt enkelt inte 

tillräcklig kunskap i vad som behöver ses över vid en uppsägning eller valde de helt enkelt fel 

utgångspunkt. Likväl kan motsatsen uppstå som i AD 1998 nr 52 där avskedet blev 

ogiltigförklarat, dock ansåg arbetsdomstolen att det fanns saklig grund för uppsägning. 

Arbetsgivarens val grundades i att det var en grov överträdelse, vilket kunde undvikas om 

arbetsgivaren haft god kunskap inom arbetsrätten angående vad som innefattar en grov 

överträdelse. Resultatet medför ett lågt allmänt skadestånd där arbetstagaren tilldöms ca 

30 000 kr i skadestånd. Väljer däremot arbetsgivaren som i AD 1999 nr 47 där avskedet 

ogiltigförklarades, samt att arbetsdomstolen ansåg att det varken förelåg saklig grund för 

avsked eller uppsägning. Arbetsgivaren verkade inte inneha kunskap angående den egna 

policyn. Arbetsgivaren hade skrivit i företagets policy att man ska hjälpa anställda med 

eventuella missbruksproblem. Arbetsdomstolen dömde ett skadestånd för arbetsgivaren på ca 

120 000 kr, en relativt liten summa jämfört med de kostnader i form av lön som uppstår under 

de 13 månader en anställd får kvarstå i tjänst under en uppsägning. I dessa fem rättsfall där 

arbetsgivaren aktivt valt att avveckla arbetstagaren på grund av de omständigheter som 

uppkommit, samt där arbetsgivaren ansett att den berörda inte kan fortsätta inom företaget blir 

det ekonomiskt mer lönsamt vid oklarheter att välja avsked istället för uppsägning. Det bör 

däremot påpekas att ett felaktigt val på grund av ofullständig granskning av alternativen kan 

medföra oönskade kostnader exempelvis allmänt skadestånd och rättegångskostnader, samt att 

företaget måste bibehålla den anställde. Vad som framkommer av de rättsfall som undersökts 

mer ingående är att det i stort sett alltid är billigare att välja avsked. Detta beror i stor 

utsträckning på grund av den långa handläggningstiden på ca 13 månader där arbetsgivare 

måste betala lön till den anställda. Samtidigt måste arbetsgivaren se över de kostnader som 

uppkommer när anställda är frånvarande från arbetet på grund av sitt missbruk.143 
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Omplaceringsskyldighet  

Omplaceringsskyldigheten råder vid uppsägning och inte vid avsked, även här kräver 

arbetsdomstolen att arbetsgivare lägger en stor vikt eftersom en uppsägning ska ses som sista 

utvägen. Omplaceringsskyldigheten innebär att arbetsgivaren ska se över de lediga tjänster 

som finns tillhanda inom företaget. Det krävs däremot inte att arbetsgivaren ska skapa en ny 

tjänst för arbetstagaren. Arbetsdomstolen anser att arbetsgivaren inte fullgjort sin 

omplaceringsskyldighet i rättsfallet AD 2002 nr 26 och därför anses inte uppsägningen laglig. 

Om arbetsgivaren sett över omplaceringsskyldigheten kan arbetsdomstolen anse att 

uppsägning ska anses vara laglig. Väljer arbetsgivaren istället avsked tas ingen hänsyn till 

omplaceringsskyldigheten vilket arbetsgivare är fullt medvetna om, de försöker undvika 

skyldigheten genom att välja avsked eftersom arbetsgivare i de flesta fall inte vill ha kvar den 

anställde i företaget. Det bör dock funderas över angående huruvida arbetsgivaren gjort fel i 

valet mellan avsked och uppsägning eller om de helt enkelt inte sett över sina skyldigheter, 

vilket bör ses över vid uppsägningar samt avsked framförallt när det under en längre tid varit 

problem med den anställde. Om arbetsdomstolen anser att omplaceringsskyldigheten inte är 

uppfylld och därför ogiltigförklarar en uppsägning kan arbetsgivare i efterhand se över denna 

skyldighet. Om det inte finns möjlighet för omplacering kan arbetsgivare säga upp den 

anställde på grund av arbetsbrist. Detta medför även att om det finns en möjlighet för 

omplacering blir den anställde kvar hos arbetsgivaren. I detta fall bör ett utköp ses över om 

arbetsgivaren fortfarande anser att den anställde bör avvecklas.144 

Rehabilitering:   

I de rättsfallen arbetsgivaren valt avsked som utgångspunkt behöver ingen hänsyn tas till 

rehabiliteringsskyldigheten. Vid val av uppsägning är det av stor vikt att undersöka 

rehabiliteringsskyldigheten. Vid avsked tar arbetsdomstolen inte hänsyn till om arbetsgivaren 

har följt rehabiliteringsskyldigheterna. Om däremot uppsägning valts är arbetsgivaren skyldig 

att se över rehabiliteringsskyldigheterna. Arbetsdomstolen undersöker om 

rehabiliteringsskyldigheten är fullgjord vid en uppsägning enligt lag. Hänsyn tas även till vad 

som framkommer i företagets policy angående missbruk. Framförallt om missbruket är av 

narkotikakaraktär som är straffbart inom svensk lag. I AD 1999 nr 47 där avskedet 

ogiltigförklarats tar arbetsdomstolen hänsyn till arbetsgivarens policy och är en av 
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anledningarna till varför avskedet ogiltigförklaras. I de fall arbetstagare haft historik av 

missbruk och varit påverkade när brotten skett, påträffats påverkade eller med preparat anser 

inte arbetsdomstolen att dessa missbruk är av sjukdomskaraktär under den inträffade perioden 

brotten begicks. Enligt 3 kap 2 § LAS ska en arbetsgivare vidta alla åtgärder som krävs för att 

förebygga att arbetstagare utsätts för olycksfall eller ohälsa. Arbetsdomstolen tar även hänsyn 

till vad arbetsgivarens policy säger angående missbruk, ogiltigförklaras ett avsked är 

arbetsgivaren skyldig att se över rehabiliteringsskyldigheten. Anses arbetstagare lida av 

alkoholmissbruk av sjukdomskaraktär är det inte en laglig grund för uppsägning eller avsked, 

vid uppkomna tvister anses dock narkotikamissbruk vara laglig grund. Vid missbruk bör det 

tas hänsyn till de kostnader som uppkommer. En beräkning där dessa kostnader uppskattas 

framkommer det att kostnader för en arbetsgivare uppgår till ca 239 000 kr per år i form av 

frånvaro, ersättare, produktionsbortfall m.m. Utöver dessa kostnader uppkommer även 

rehabiliteringsskyldigheten där två alternativ förespråkas. Samtalsterapi uppgår till 30 000 kr 

och vid grövre missbruk där behandlingshem är nödvändigt uppgår kostnaderna till 60 000 – 

150 000 kr.145 När anställda missbrukar ansträngs ofta anställningsförhållandet eftersom 

anställda ofta missköter anställningen. Det medför stora kostnader för arbetsgivare i form av 

produktionsbortfall, vikarier och rehabilitering. Det finns även alltid en risk för återfall vilket 

innebär att arbetsgivare måste börja om med rehabiliteringen. Det är svårt att avveckla 

personal på grund av alkoholmissbruk eftersom detta kan anses vara en form av sjukdom. 

Detta framkommer även i de två rättsfallen där arbetstagarna i stort sett under hela sin 

anställningstid haft problem med alkoholen. Detta framhäver hur svårt det är att avveckla 

anställda på grund av alkoholmissbruk. Möjlighet till att avveckla anställda finns om de inte 

genomför de rehabiliteringar som arbetsgivare fått till stånd. Om arbetstagaren genomför 

rehabiliteringen måste det i stort sett hända något allvarligt innan en arbetsgivare kan gå 

vidare till att avveckla anställda. 

Skadestånd   

Beslutar arbetsdomstolen att ogiltigförklara en uppsägning eller ett avsked finns det tre 

utgångspunkter som avgör skadeståndets storlek. Dessa tre är avsked när det funnits saklig för 

uppsägning, avsked utan att det ens funnits saklig grund och uppsägning utan saklig grund. 

För avsked när det funnits saklig grund för uppsägning är medelskadeståndet är 26 667 kr, för 

avsked utan att det ens funnits saklig grund för uppsägning uppgår medelskadeståndet till 
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100 500 kr. Om arbetsgivaren valt att säga upp den anställde och uppsägningen inte ansetts 

lagligt grundat uppgår det allmänna skadeståndet till 55 454 kr och går under rubriken 

uppsägning utan saklig grund.146 Eftersom att arbetstagarna själva vållat de svårbedömda 

situationerna dömer arbetsdomstolen med stor sannolikhet ett lägre skadestånd. Detta kan 

även ses i de rättsfall där avskedet eller uppsägningen ogiltigförklarats men där det funnits 

grund för respektive alternativ. Exempel på detta är AD 1998 nr 52 där avskedet 

ogiltigförklarade men där det funnits grund för uppsägning. Detta på grund av arbetstagaren 

grovt överträtt sina rättigheter men inte grovt nog att det finns saklig grund för avsked. 

Skadeståndet uppgår till 20 000 kr. Jämför man det med rättsfallet AD 1999 nr 47 där det 

varken funnits grund för avsked eller uppsägning blir skadeståndet i det ogiltigförklarade 

avskedet betydligt högre, skadeståndskostnaderna uppgår till 50 000 kr. Vid resterande 

rättsfall där avsked och uppsägning gick igenom slipper arbetsgivaren att betala ut något 

skadestånd till arbetstagaren. Detta medför att det allmänna skadeståndet som redan kan anses 

vara relativt lågt i relation till andra kostnader såsom rättegångskostnaden, 

uppsägningskostnader eller de kostnader som uppkommer i och med att en anställd 

missbrukar.147   

Att köpa ut den anställde eller påtvingat utköp 

Det framkommer inte i rättsfallen huruvida arbetsgivare valt att gå vidare med den anställda 

efter att uppsägning eller avsked ogiltigförklarats. Dock blev arbetsgivaren inte dömd att 

betala ett ekonomiskt skadestånd vilket jämställs med ett utköp av den tillsvidareanställda. 

Väljer arbetsgivaren att köpa ut den anställde eller blir dömd och påtvingad av 

arbetsdomstolen att avbryta anställningskontrakten gäller 39 § LAS angående den 

anställningstid arbetstagaren haft inom företagen. I de flesta rättsfallen har de anställda haft en 

anställningstid över 10 år vilket innebär väldigt höga kostnader vid de tillfällen arbetsgivaren 

väljer att köpa ut den anställda eller blir dömd till detta. Kostnaderna i form av löner, 

arbetsgivaravgifter samt antal månader de anställda skulle erhålla lön. 
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Uträkning av kostnader vid utköp: 

Rättsfall Utköp Lön Sammanlagd lön Arbetsgivaravgifter Total kostnad 

 

(antal månader) 

    AD 2002 nr 26 32 28 900 kr. 924 800 kr. (31,42%) 290 572 kr. 1 215 372 kr. 

AD 2002 nr 33 32 25 500 kr. 816 000 kr. (31,42%) 256 387 kr. 1 072 387 kr. 

AD 1998 nr 52 16 26 300 kr. 420 800 kr. (31,42%) 132 215 kr. 553 018 kr. 

AD 2005 nr 86 32 24 100 kr. 771 200 kr. (31,42%) 242 311 kr. 1 013 511 kr. 

AD 1999 nr 47 32 30 500 kr. 976 000 kr. (31,42%) 306 659 kr. 1 282 659 kr. 

 

Att välja att köpa ut en anställda eller bli dömd till detta är helt klart det dyraste alternativet. 

Arbetsgivaren bör välja utköp som sista alternativ när alla andra möjligheter att avveckla en 

anställd har misslyckats. I de rättsfall som har behandlats har de anställda haft relativt långa 

anställningar. Det lägsta antalet månadslöner uppgår till 16 stycken och är när arbetstagaren 

haft en anställning i mindre än fem år. Vid det lägsta antalet månader kan det vara värt att se 

över ett utköp exempelvis 553 018 kr eftersom de kostnaderna är jämlika med ett förlorat 

rättsfall det vill säga de kostnader som uppkommer i form av skadestånd, rättegångskostnader 

samt rehabiliteringskostnaderna.148  

Rättegångskostnader  

Den förlorande parten står för egna samt motpartens rättegångskostnader som uppkommit i 

och med rättstvisten. I de rättsfall båda parter är dels vinnande, dels förlorande i olika delar av 

rättsfallet väljer arbetsdomstolen att enligt 18 kap 4 § RB att jämka ersättning för de 

involverade parternas rättegångskostnader. I AD 1998 nr 52 där arbetsdomstolen dömde båda 

parter som vinnare. Detta medförde att arbetsgivaren döms att betala 21 009 kr av motpartens 

rättegångskostnader eftersom arbetsdomstolen kommit fram till att det inte finns laglig grund 

för avsked, men att det finns laglig grund för uppsägning. Arbetsdomstolen anser att det bör 

tas avsevärd hänsyn till om de anställda själva vållat de situationer som uppstått och som 

anses svårbedömda. Det innebär att om ett avsked eller en uppsägning inte anses lagliga 

kommer arbetsdomstolen med stor sannolikhet att jämka rättegångskostnaderna. Vilket 

innebär att båda parter i stort sett endast står för sina egna rättegångskostnader. 

Rättegångskostnaderna ligger i snitt på 186 957 kr för vardera parten.149 I de tvister 

arbetsgivaren vinner står arbetstagaren samt dess lokala arbetstagarorganisation för 
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rättegångskostnaderna, vinner arbetstagaren står arbetsgivaren för samtliga 

rättegångskostnader.  

Uppsägningstid:  

Om parterna befinner sig i en rättsprocess där arbetsgivare valt uppsägning har arbetstagare 

rätt att kvarstå i tjänsten tills domslut förkunnats. Arbetstagare har rätt till full lön samt de 

förmåner tjänsten innehar, rättsprocessen tar i snitt 13 månader. Detta för att arbetstagaren 

inte ska påverkas ekonomiskt om uppsägningen inte går igenom vilket kan ses i rättsfallet AD 

2002 nr 26. Eftersom arbetsdomstolen valde att ogiltigförklara uppsägningen, fick den 

anställde återvända till sin tjänst. Arbetstagaren blir inte återbetalningsskyldig till 

arbetsgivaren om uppsägningen anses lagligt grundad. Om uppsägningen anses lagligt grundat 

slutar arbetstagaren efter domen förkunnats. De 13 månader en rättsprocess fortgår 

överskrider de uppsägningstider som är stadgade enligt lag. Vid ett avsked ingår inte rätten att 

kvarstå i tjänsten vilket innebär att dessa kostnader inte blir aktuella för arbetsgivaren. Den 

anställde slutar omgående med en veckas varsel.150 Detta medför att ur ett kostnadsperspektiv 

blir kostnaderna betydligt lägre vid val av avsked. Det framgår även i de rättsfall som valts att 

företag i större utsträckning väljer avsked, eftersom det ut ett kostnadsperspektiv blir billigare 

än att välja uppsägning. Om ett avsked inte anses lagligt grundat men det finns saklig grund 

för en uppsägning blir det alltid billigare att välja avsked. Detta på grund av att arbetsgivaren 

under de 13 månader måste stå för lön samt kostnader på ca 239 000 kr i form av frånvaro på 

grund av missbruket vid en uppsägning. Vid ett ogiltigförklarat avsked där det finns saklig 

grund för uppsägning utgår endast de lönekostnader för den uppsägningsperiod den anställde 

har, det vill säga sex månader eller lägre beroende på anställningskontraktets utformning. 

Uppsägningstiden ska vara en form av skydd för båda parter. Arbetsgivaren ska ha tid att 

tillsätta en ny person för tjänsten och arbetstagaren ska ha god tid på sig att exempelvis hitta 

ett nytt arbete, börja studera m.m. detta skydd försvinner för arbetstagare om arbetsgivare i 

allt större grad väljer avsked framför uppsägning.151  

. 

 

 

                                                           
150 Lunning L., Toijer, G., s. 707. 
151 Se 5.2 uppsägningstid., 5.5 Rättigheten att kvarstå i tjänst. 
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     10.   Slutsats 

Vid närmare granskning av de rättsfall samt de kostnader som uppstår vid avveckling syns ett 

mönster av att arbetsgivare ur ett ekonomiskt perspektiv bör välja avsked framför uppsägning. 

Detta eftersom det finns en risk att uppsägningen eller avskedet bestrids. Det diskuteras även i 

artikeln Lag och Avtal att arbetsgivare i allt större grad väljer att avskeda personal när de står 

inför valet mellan avsked och uppsägning. En av anledningarna är att arbetsgivarnas jurister 

utgår ifrån det billigaste alternativet för arbetsgivaren och tar i mindre utsträckning hänsyn till 

lagarna i LAS. Detta sker på grund av att företagets ekonomi blir en mer central del på grund 

av att det är hård konkurrens mellan företag. En anledning är också att förhandlingsläget för 

arbetsgivare blir betydligt bättre mot arbetstagare och dess lokala arbetstagarorganisation vid 

ett avsked. Ett avsked tydliggör även att arbetsgivaren inte accepterar vissa beteenden hos 

anställda och att ett avsked får en förebyggande effekt mot dessa beteenden. Det artikeln 

framhåller är att arbetsgivaren får ekonomiska fördelar genom att välja avsked istället för 

uppsägning av personliga skäl, vilket är mer kränkande för arbetstagaren.152 Detta medför att 

lagen om anställningsskydd används på ett felaktigt sätt. Lagen är till för att skydda 

arbetstagare samt att det ska vara svårt för en arbetsgivare att avveckla anställda, det ska anses 

vara den sista utvägen. Avsked ska enligt lagen endast användas som en drastisk åtgärd ifall 

arbetsgivaren inte anser sig ha något annat handlingsalternativ. Om utvecklingen fortsätter i 

samma riktning bör arbetsdomstolen justera skadeståndsnivån vid felaktiga avsked för att 

komma till rätta med problemet. Arbetsdomstolen skulle även kunna förkorta ner 

rättsprocesstiden som ligger på ca 13 månader, ges ett domslut efter endast någon månad är 

det en lösning i sig. Arbetsgivare kan inte se det som en vinst att inte behöva betala ut lön 

under dessa 13 månader vid en uppsägning, eftersom den anställde ska fortgå i tjänsten till 

domen förkunnats.   

Det som även kan diskuteras är om det ur arbetsgivarens synpunkt finns egna fördelar med att 

avskeda anställda, som ett sätt att markerar för anställda att företaget inte tolererar vissa 

beteenden som skadar företaget. Detta medför även att signaler ges att arbetsgivare endast vill 

behålla de mest lojala anställda. Ur ett HRM perspektiv är det dock alltid klokare att avsluta 

en anställning under goda förhållanden utan rättsprocesser, samt att företaget får en goodwill 

inför framtida aktiviteter såsom kunder samt nyanställningar.  

       

                                                           
152 Örnerborg Lag och Avtal nr 3 2005. s. 14ff.  
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    11.   Vidare forskning 

Under studiens gång har det dykt upp intressant information angående många andra områden.  

Exempelvis huruvida lagen angående uppsägning samt avsked utvecklats, samt hur företagen 

har förhållit sig till de ur ett tidsperspektiv. Det skulle även vara intressant att undersöka de 

lagar och regler samt hur kollektivavtal reglerar uppsägning på grund av arbetsbrist. Ett 

intressant område för vidare studier skulle kunna vara att undersöka avveckling av anställda 

med hänsyn till de olika kollektivavtal som är förhandlade. Det kan vara intressant att utföra 

vidarestudier angående hur relationen mellan arbetsgivare och arbetstagaren utvecklas efter 

att en rättsprocess avslutats, när arbetstagaren kvarstår i tjänst.  
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Intervju 

Telefonintervju av informatörer som behandlar missbruk (2013-11-18). 

Offentligt tryck 

Prop. 1973:129. Förslag till lag om anställningsskydd m.m.  

Arbetsdomstolens domar 

AD 1999 nr 2  AD 1996 nr 102 AD 2002 nr 32  

AD 2005 nr 32  AD 2005 nr 72  AD 2006 nr 90 

AD 2010 nr 36  AD 2011 nr 36  AD 2012 nr 44 

AD 2008 nr 90  AD 1995 nr 137 AD 1999 nr 47  

AD 2003 nr 51  AD 2004 nr 82  AD 2005 nr 97  

AD 2006 nr 22  AD 2007 nr 20  AD 2009 nr 34  

AD 2011 nr 74 AD 2012 nr 36  AD 1995 nr 31 

AD 1995 nr 66 AD 1995 nr 89 AD 1996 nr 77  

AD 1999 nr 80 AD 2000 nr 12  AD 2003 nr 96 

AD 2004 nr 56  AD 2006 nr 77  AD 2002 nr 33 

AD 2002 nr 26  AD 1998 nr 52  AD 2005 nr 86 

AD 1999 nr 47  AD 2012 nr 53  AD 2012 nr 30  

AD 2012 nr 16  AD 2011 nr 20  AD 2010 nr 79 

AD 2010 nr 18  AD 2010 nr 10  AD 2009 nr 41  

AD 2008 nr 2  AD 2006 ne 92  AD 2005 nr 115  

AD 2012 nr 25      AD 2011 nr 94  AD 2011 nr 78   

AD 2011 nr 71  AD 1998 nr 52  AD 1998 nr 22  

AD 2011 nr 56  AD 2011 nr 35  AD 2011 nr 14  

AD 2010 nr 59  AD 2010 nr 11  AD 2009 nr 21  
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Bilaga 1 telefonintervju (Inf. 1 samt Inf. 2) 

 Vilken är din befattning? 

 Vilken är den största kostnaden för arbetsgivaren vid missbruk? 

 Finns det typfall för rehabilitering I sådana fall vilka?  

 Vad är medelkostnaden för dessa typfall för en arbetsgivare? 

 Har ni någon indirekt kalkyl för arbetsgivarens kostnader innan rehabilitering äger 

rum? 

 Finns det försäkringar/service avtal och vad kostar dessa och vad ingår? 

 Får vi använda er som referens?  

 

Bilaga 2 Skadestånd 

För att skapa en uppfattning angående medelkostnaderna för det allmänna skadeståndet tas 

dessa rättsfall upp, vilka är tagna från Sören Öman`s exempel för att ge en inblick angående 

skadestånd i olika situationer.153 Rättegångskostnaderna är den vinnande partens kostnader 

som den förlorade parten blivit dömda att betala av arbetsdomstolen. 

 

Uppsägning utan saklig grund  

AD 1996 nr 102 – Skadestånd: 30 000 kr, Rättegångskostnader: 64 335 kr. 

AD 1999 nr 2 – Skadestånd: 60 000 kr, Rättegångskostnader: 188 915 kr. 

AD 2002 nr 32 – Skadestånd: 75 000 kr, Rättegångskostnader: 151 880 kr. 

AD 2005 nr 32 – Skadestånd: 100 000 kr, Rättegångskostnader: 88 616 kr. 

AD 2005 nr 72 – Skadestånd: 60 000 kr, Rättegångskostnader: 137 744 kr. 

AD 2006 nr 90 – Skadestånd: 50 000 kr, Rättegångskostnader: 408 919 kr. 

AD 2008 nr 90 – Skadestånd: 50 000 kr, Rättegångskostnader: 200 191 kr. 

AD 2010 nr 36 – Skadestånd: 60 000 kr, Rättegångskostnader: 336 092 kr. 

AD 2011 nr 36 – Skadestånd: 70 000 kr, Rättegångskostnader: 303 154 kr. 

AD 2012 nr 44 – Skadestånd: 60 000 kr, Rättegångskostnader: 281 376 kr. 

AD 2012 nr 53 – Skadestånd: 75 000 kr, Rättegångskostnader: 233 424 kr. 

AD 2012 nr 30 – Skadestånd: 50 000 kr, Rättegångskostnader: 80 000 kr. 

AD 2012 nr 16 – Skadestånd: 50 000 kr, Rättegångskostnader: 700 000 kr. 

                                                           
153 Öman, S. (sjätte upplagan)., s. 449-455. 
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AD 2011 nr 20 – Skadestånd: 75 000 kr, Rättegångskostnader: 237 737 kr. 

AD 2010 nr 79 – Skadestånd: 25 000 kr, Rättegångskostnader: 264 286 kr. 

AD 2010 nr 18 – Skadestånd: 60 000 kr, Rättegångskostnader: 118 515 kr. 

AD 2010 nr 10 – Skadestånd: 40 000 kr, Rättegångskostnader: 305 448 kr. 

AD 2009 nr 41 – Skadestånd: 60 000 kr, Rättegångskostnader: 944 747 kr. 

AD 2008 nr 2 – Skadestånd: 40 000 kr, Rättegångskostnader: 268 186 kr. 

AD 2006 nr 92 – Skadestånd: 60 000 kr, Rättegångskostnader: 110 000 kr. 

AD 2005 nr 115 – Skadestånd: 70 000 kr, Rättegångskostnader: 200 000 kr. 

 

Medelvärde skadestånd: 1220000/22=55 454 kr. 

 

Avsked utan att det ens funnits saklig grund för uppsägning 

AD 1995 nr 137 – Skadestånd: 70 000 kr, Rättegångskostnader: 61 698 kr. 

AD 1999 nr 47 – Skadestånd: 50 000 kr, Rättegångskostnader: 124 320 kr. 

AD 2003 nr 51 – Skadestånd: 100 000 kr, Rättegångskostnader: 133 590 kr. 

AD 2004 nr 82 – Skadestånd: 120 000 kr, Rättegångskostnader: 153 837 kr.  

AD 2005 nr 97 – Skadestånd: 50 000 kr, Rättegångskostnader: 157 967 kr. 

AD 2006 nr 22 – Skadestånd: 100 000 kr, Rättegångskostnader: 206 929 kr. 

AD 2007 nr 20 – Skadestånd: 80 000 kr, Rättegångskostnader: 198 637 kr. 

AD 2009 nr 34 – Skadestånd: 100 000 kr, Rättegångskostnader: 211 303 kr. 

AD 2011 nr 74 – Skadestånd: 125 000 kr, Rättegångskostnader: 270 000 kr. 

AD 2012 nr 36 – Skadestånd: 125 000 kr, Rättegångskostnader: 229 746 kr. 

AD 2012 nr 25 – Skadestånd: 100 000 kr, Rättegångskostnader: 36 750 kr. 

AD 2011 nr 94 – Skadestånd: 125 000 kr, Rättegångskostnader: 87 908 kr. 

AD 2011 nr 78 – Skadestånd: 100 000 kr, Rättegångskostnader: 200 000 kr. 

AD 2011 nr 71 – Skadestånd: 100 000 kr, Rättegångskostnader: 250 000 kr. 

AD 2011 nr 56 – Skadestånd: 50 000 kr, Rättegångskostnader: 43 000 kr. 

AD 2011 nr 35 – Skadestånd: 125 000 kr, Rättegångskostnader: 121 918 kr. 

AD 2011 nr 14 – Skadestånd: 125 000 kr, Rättegångskostnader: 204 139 kr. 

AD 2010 nr 59 – Skadestånd: 120 000 kr, Rättegångskostnader: 387 160 kr. 

AD 2010 nr 11 – Skadestånd: 125 000 kr, Rättegångskostnader: 749 242 kr. 

AD 2009 nr 21 – Skadestånd: 120 000 kr, Rättegångskostnader: 332 981 kr. 

 

Medelvärde skadestånd: 2010000/20=100 500 kr. 
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Avsked när det funnits saklig grund för uppsägning  

AD 1995 nr 41 – Skadestånd: 25 000 kr, (vardera parten ska bära sin rättegångskostnad). 

AD 1995 nr 66 – Skadestånd: 15 000 kr, Rättegångskostnader på 80 150 kr. 

AD 1995 nr 89 – Skadestånd: 15 000 kr, (vardera parten ska bära sin rättegångskostnad). 

AD 1996 nr 77 – Skadestånd: 30 000 kr, (vardera parten ska bära sin rättegångskostnad). 

AD 1999 nr 21 – Skadestånd: 40 000 kr, (vardera parten ska bära sin rättegångskostnad). 

AD 1999 nr 80 – Skadestånd: 30 000 kr, (vardera parten ska bära sin rättegångskostnad).   

AD 2000 nr 12 – Skadestånd: 25 000 kr, (vardera parten ska bära sin rättegångskostnad). 

AD 2003 nr 96 – Skadestånd: 30 000 kr, (vardera parten ska bära sin rättegångskostnad). 

AD 2004 nr 56 – Skadestånd: 35 000 kr, Rättegångskostnader: 128 475 kr. 

AD 2006 nr 77 – Skadestånd: 35 000 kr, (vardera parten ska bära sin rättegångskostnad). 

AD 1998 nr 52 – Skadestånd: 20 000 kr, Rättegångskostnader: 21 009 kr. 

AD 1998 nr 22 – Skadestånd: 20 000 kr, Rättegångskostnader: 81 340 kr. 

 

Medelvärde skadestånd: 320 000/12=26 667 kr. 

Medelvärde rättegångskostnader för samtliga rättsfall: 10 095 664/54=186 957 kr. 

 

 


