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Abstract 

Just cause is required for employers to terminate employees. Employers can dismiss em-

ployees who have grossly neglected their duties towards their employer. Those are difficult 
constituent elements to achieve, which creates security for employees. The constituent el-

ements are not likely as appreciated from employer’s perspective, as it hampers the possi-

bility to terminate the employment relationship with a negligent or underperforming em-

ployee. 

If the termination however occurs from employees there are no procedural requirements. 

There are therefore incentives for employers to make the termination appear being done by 

the employee. In these situations, the termination formally done by the employee shall be 

considered carried out by the employer. This procedure is called contrived resignation. The 

preparatory work for LAS states that a contrived resignation occurs when the employer 

through improper conduct or conflicting with good practice causes the termination. If so, 

the termination is fully comparable to a termination without just cause from the employer. 

The essay presents the problem of unpredictability regarding contrived resignation. Fur-

thermore investigates whether it is possible to reduce the unpredictability with new regula-

tion. Numerous factors indicate unpredictability of the current regulation, including a 

chairman of AD's opinion and disputed order of the hierarchy of norms. Also the legal 

practitioner discusses improper conduct in the ground of judgment, without this having 

any effect when just cause exists. In view of the previously stated it would be desirable to 

reduce the unpredictability, which would be possible by implementation of a new law: 

Termination of employee occasioned by the employer by improper conduct or otherwise con-

trary to good practice in the labor market, is fully comparable to contrived resignation unless 

just cause exist.  
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Sammanfattning 

För att arbetsgivare ska kunna avsluta anställningar krävs att det finns en saklig grund för 

uppsägning. Arbetsgivare kan avskeda arbetstagare om denne grovt åsidosatt sina 

åligganden mot arbetsgivaren. Det är svåruppnådda rekvisit vilket skapar trygghet för 

arbetstagare. Hos arbetsgivare är rekvisiten sannolikt inte lika uppskattade, eftersom det 

försvårar möjligheten att avsluta anställningsförhållandet med en misskötsam eller 

underpresterande anställd. 

Skulle uppsägning däremot ske av arbetstagare finns inga formkrav. Det finns därmed 

incitament för arbetsgivare att få uppsägningen att framstå som utförd av arbetstagare. I 

dessa fall kan uppsägningen, som formellt gjorts utav arbetstagare, ändå anses genomförd 

av arbetsgivare. Detta förfaringsätt kallas för provocerad uppsägning. I förarbetet till LAS 

anges att en provocerad uppsägning föreligger då uppsägningen är föranledd av 

arbetsgivaren genom otillbörligt handlande eller stridande mot god sed. Om så är fallet är 

uppsägningen helt att likställa med en uppsägning utan saklig grund från arbetsgivare.  

I uppsatsen redogörs problematiken med oförutsägbarheten gällande provocerad uppsäg-

ning. Vidare utreds huruvida det finns möjlighet att minska oförutsägbarheten med ny re-

glering. Ett flertal faktorer visar på oförutsägbarheten i den nuvarande regleringen, där-

ibland AD:s ordförandes yttrande och rättshierarkins omtvistade ordning. Därtill att rätts-

tillämparna resonerar kring otillbörlighet i domskäl, utan att detta får någon verkan när sak-

lig grund föreligger. Mot bakgrund av det tidigare sagda vore det önskvärt att minska oför-

utsägbarheten, förslagsvis genom nytt lagrum: 

Uppsägning av arbetstagare som föranletts av arbetsgivare genom otillbörligt handlande eller 

i annat fall strider mot god sed på arbetsmarknaden, är att likställa med en provocerad 

uppsägning såvida inte saklig grund föreligger.  



 

 

Förord 

Beträffande ansvarfördelningen har andra kapitlet skrivits av Daniel Bäcklund. Lowe 

Thunberg svarar å sin sida för kapitel tre. Det ska dock tilläggas att dessa kapitel på intet 

sätt är helt enskilt skrivna, utan har utarbetats med stöd av den andra författaren. Ansvaret 

för resterande delar är solidariskt utarbetade och således föreligger ett gemensamt ansvar. 

  

Lowe Thunberg 

Jönköping, maj 2015 

Daniel Bäcklund 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Arbetsgivare har två giltiga sätt att få en arbetstagare med tillsvidareanställning att sluta. 

Det kan ske genom uppsägning eller avsked och regleras i lagen (1982:80) om anställnings-

skydd (LAS). Rekvisiten som krävs från en arbetsgivares sida för att avsluta en anställning 

är vaga och relativt svåra att uppnå, vilket skapar en trygghet hos de anställda. Det som 

krävs är saklig grund eller att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden.1 Hos arbetsgi-

vare är det sannolikt inte lika uppskattat, eftersom rekvisiten försvårar möjligheten att bli av 

med en misskötsam eller underpresterande anställd. När den anställde själv säger upp sig, 

krävs dock varken saklig grund eller grovt åsidosättande. Tvärtom är en sådan uppsägning 

helt utan formkrav. Att döma av antalet rättsfall inom området har arbetsgivare på senare 

tid allt oftare försökt utnyttja det faktum att det inte finns några formkrav, genom att fram-

tvinga den anställde att självmant säga upp sig. Förfarandet kallas för provocerad uppsäg-

ning och har de senaste åren belysts allt mer i media.2 Inte bara media har intresserat sig för 

denna form av uppsägning. EU-kommissionen har i en rapport om anställningsskydd fun-

nit att begreppet provocerad uppsägning är okänt i åtskilliga medlemsländer inom Europe-

iska unionen (EU).3 Rapporten kommer även fram till att bevisbördan är ett problem i de 

länder där provocerad uppsägning finns reglerad i någon form.4 I Sverige finns konceptet 

som sådant, men är inte reglerat i lag, utan i praxis. 

AD 2010 nr 41 visar på svårigheterna med att bedöma provocerad uppsägning. I fallet fick 

en arbetstagare information via facket om att arbetsgivaren planerade att säga upp denne. 

Därför gav facket arbetstagaren rådet att självmant säga upp sig, vilket också gjordes. Efter 

lite drygt två veckor ville dock arbetstagaren återta sin anställning och därmed ångra sin 

egen uppsägning. Frågorna som behandlades i både tingsrätt och arbetsdomstolen (AD) 

var huruvida arbetstagaren blivit utsatt för provocerad uppsägning och i sådana fall om 

uppsägningen var bindande eller ej. Tingsrätten menade att arbetstagaren blev satt i en svår 

                                                
1 7 § första stycket och 18 § första stycket LAS. 

2 För ett urval, se exempelvis Haddäng, Dagens Juridik, 26/5 2011; Forsberg, Målarnas Facktidning, 25/11 
2014; Jonsson, Kollega, 13/1 2015.  

3 EU-kommissionens rapport Termination of employment relationships, Legal situation in the Member States of the Euro-
pean Union, 2006, s. 3. 

4 Ibid. 
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situation. Arbetsgivaren gjorde påtryckningar till facket som sedan vidareförmedlade in-

formationen om att den anställde borde säga upp sig. AD fann dock att arbetsgivaren inte 

gjort påtryckningar, utan att det var facket som gett råd till arbetstagaren på eget bevåg. Fal-

lets bedömning baserades på omständigheterna och inte på lagrum. Tommy Iseskog går så 

långt som att säga att tingsrättens bedömning är mer med hjärtat än hjärnan.5 Bedömningen 

kan följaktligen bli av mer subjektiv karaktär än när bedömningen baseras på klara rekvisit.  

Det kan utgöra ett problem eftersom bedömningen kan skapa oförutsägbarhet när regle-

ringen sker genom praxis, då omständigheter sällan är desamma. Den oklara rättssituation-

en skapar huvudbry för både arbetsgivare och arbetstagare, då det är svårt för parterna att 

veta var gränsdragningen för provocerad uppsägning går och således inte heller vad som är 

acceptabelt eller ej.  

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att utreda problematiken med oförutsägbarheten gällande provocerad 

uppsägning, som grundar sig i att begreppet inte finns reglerat i lag. Finns det möjlighet att 

minska oförutsägbarheten med ny lag och vore en sådan reglering önskvärd? 

1.3 Avgränsning och tidigare forskning 

Uppsatsen begränsas till 1974 års LAS och framåt eftersom provocerad uppsägning som 

begrepp inte existerade innan 1974. Det var först genom tillkomsten av LAS som begrep-

pet belystes.6 Svensk rätt påverkas till viss del av EU-rätt, då Sverige måste anpassa sig till 

de direktiv och förordningar som EU utfärdar. EU-rätt har i dagsläget mindre inflytande 

gällande provocerad uppsägning, eftersom det inte finns några EU-regler som behandlar 

begreppet. EU har endast skrivit en rapport om uppsägning av anställning, där provocerad 

uppsägning nämns. Rapporten är dock inte rättsligt bindande för medlemsländerna men 

kan utgöra underlag för eventuell framtida harmonisering. Därför avgränsas uppsatsen 

gentemot EU-rätt till att endast behandla rapporten och all annan EU-rätt lämnas därhän.7  

                                                
5 Haddäng, Dagens Juridik, 1/6 2010. 

6 Prop. 1973:129, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd m.m. s. 128 f. 

7 EU-kommissionens rapport Termination of employment relationships, Legal situation in the Member States of the Euro-
pean Union, 2006, s. 3. 
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För att få en förståelse om provocerad uppsägning behövs en redogörelse för arbetstagares 

grundläggande skydd, då provocerad uppsägning till stora delar bygger på reglerna om sak-

lig grund för uppsägning. Här ska tilläggas att det inte ansetts nödvändigt att ge en fullstän-

dig redogörelse om anställningsskyddet, eftersom en komplett beskrivning inte besvarar 

syftet. Anställningsskyddet behöver dock beskrivas för förståelsen av uppsatsens analyse-

rande delar. Särskilt vid uppsägning av personliga skäl finns en rad olika omständigheter 

som kan leda till uppsägning, såsom sjukdom och samarbetsproblem etc., men de lämnas 

därhän. 

I uppsatsen görs ingen omfattande redogörelse eller djupgående analys över ångerrätten 

som framgår av praxis eller ogiltighetsreglerna i lagen (1915: 218) om avtal och andra rätts-

handlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen). Det förekommer att arbetstagare 

yrkar på provocerad uppsägning, ogiltighet samt ångerrätt. Reglerna behöver därmed besk-

rivas för att läsaren ska få en bild över en arbetstagares rättskydd i det fall domstolen inte 

anser att provocerad uppsägning föreligger. Ett närliggande område till provocerad upp-

sägning är diskriminering. En inkludering av diskriminering medför dock att uppsatsen vid-

gas och detta går ut över uppsatsens djup, därför lämnas det utanför uppsatsen. 

Syftet med uppsatsen är att utreda oförutsägbarheten med nuvarande reglering. Konse-

kvenser vid överträdelse av den rättsliga normen provocerad uppsägning faller till viss del 

utanför syftets ram, såsom specifika belopp. Detta eftersom beloppen inte besvarar om det 

finns en oförutsägbarhet eller huruvida en ny reglering är önskvärd.  

De rättsfall som redogörs för behandlar endast sådana omständigheter som berör provoce-

rad uppsägning. Detta innebär att omständigheter i vissa fall kan lämnas utan avseende, 

även om omständigheterna kan ha betydelse för utgången i målet. De omständigheter som 

lämnas därhän är sådant som inte påverkar provocerad uppsägning i stort och således inte 

har någon prejudicerande verkan på provocerad uppsägning. I exempelvis AD 2001 nr 55 

utreder AD huruvida posten är rehabiliteringsskyldiga såsom arbetsgivare. Detta lämnas 

dock därhän då det faller utanför uppsatsens syfte. 

En tidigare uppsats, provocerade uppsägningar – om samspelet mellan materiella och processuella rätts-

regler8, liknar till viss del vårt ämnesval men i den uppsatsen har författaren främst fokuserat 

på innebörden av provocerad uppsägning och konceptet frånträdande av anställning. Från-

                                                
8 Arklid, Cecilia, Provocerade uppsägningar- om samspelet mellan materiella och processuella rättsregler, s. 8. 
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trädande av anställning är visserligen intressant då det liknar uppsägning, skillnaden är att 

arbetstagaren lämnar på eget bevåg utan uppsägningstid. Uppsatsen skulle dock bli alltför 

omfattande om även detta begrepp skulle utredas grundligt, därför redogörs inte frånträ-

dande av anställning i uppsatsen. Till skillnad från den tidigare uppsatsen ligger vårt fokus 

på problematiken med oförutsägbarhet angående vad som kan anses vara provocerad upp-

sägning eller inte.  

Det finns ytterligare en uppsats som behandlar provocerad uppsägning, Mobbning i arbetslivet 

– Svensk och belgisk arbetsmiljöreglering9. Uppsatsens fokus ligger på svensk och belgisk arbets-

miljöreglering gällande mobbning i arbetslivet. Provocerad uppsägning utreds i viss omfatt-

ning, men författaren behandlar enbart begreppet till den del provocerad uppsägning gäller 

mobbning. Vår uppsats skiljer sig genom att gå in på provocerad uppsägning djupgående 

och analysera problematiken med ett oreglerat område som leder till oförutsägbarhet. 

1.4 Metod och material 

Den rättsdogmatiska metoden innebär att fastställa gällande rätt, alternativt att fastställa 

vilka regler som borde skapas.10 Metoden används för att få grepp om vad som klassas som 

provocerad uppsägning. I det fall de nuvarande reglerna inte uppfattas som fullt optimala 

ges förslag till förändringar i enlighet med syftet.  

Enligt rättskälleläran11 hämtas fakta från källan med högst rättskällevärde; ordningen på käl-

lorna är dock omtvistad.12 Den rättskällehierarki som följs i uppsatsen är: lag, praxis, förar-

beten och doktrin i nämnd ordning. Uppsatsens ämne, provocerad uppsägning, finns inte 

som begrepp i lagstiftningen vilket gör att praxis får större betydelse än förarbeten. Arbets-

domstolen, som är högsta instans inom arbetsrätten, får därmed betydande inflytande på 

rättsområdet. För att exemplifiera och tydliggöra hur rättsläget fungerar rent praktiskt åter-

ges typsituationer med fall som fått stor verkan inom provocerad uppsägning. Typsituat-

ioner är sådana där själva förfaringssättet sker på samma vis, exempelvis hot och trakasse-

                                                
9 Lindström, Rebecka, Mobbning i arbetslivet – Svensk och belgisk arbetsmiljöreglering, s. 2 f. 

10 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 6., [uppdaterade och omarb.] uppl., Institutet för bank- och affärsju-
ridik (IBA), Uppsala, 2010, s. 167. 

11 A.a. s. 31. 

12 Vissa anser att praxis har högre rättskällevärde än förarbeten, då förarbeten inom arbetsrätten har en del år 
på nacken. Praxis utvecklas genom tid och rättsutvecklingen kan där följas på ett sätt som inte är möjligt 
genom förarbeten. Se Bernitz, Ulf, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 12., [aktualiserade och 
kompletterade], uppl, Norstedts juridik, Stockholm, 2012. s. 32 f. 



 

 
5 

rier.  Typsituationerna och fallen som refereras är sådana som frekvent återges inom dokt-

rin, praxis och nyhetsartiklar.13 Inom varje typsituation tas två rättsfall upp, där utgången i 

målen skiljer sig åt för att studera hur provocerad uppsägning bedöms i typsituationerna 

och analysera dem utifrån de bedömningsgrunder som provocerad uppsägning bygger på, 

såsom saklig grund och otillbörlighet. Namnen på de refererade rättsfallen är inte allmänt 

vedertagna utan namnges för att tydliggöra framställningen.  

Praxis som refereras i uppsatsen hämtas via juridiska databaser. Emellanåt finns inte arbets-

rättsfall att tillgå via juridiska databaser, vid sådana fall begärs domen via arbetsdomstolen. 

Detta tillvägagångssätt används för att ta del av tingsrättens dom i AD 2011 nr 44 (chauf-

förfallet), som finns att tillgå i bilagan. 

Doktrin används som komplement, i den mån den eftersökta informationen inte funnits i 

högre rättskälla. Författare likt Tommy Iseskog, Tore Sigeman, Sören Öman och Jonas 

Malmberg utger expertutlåtande till EU gällande den svenska rätten samt att Öman och 

Malmberg sitter på höga poster inom AD.14 Därför ges nämnda personers doktrin stort ut-

rymme. Det ska dock tilläggas att doktrin gällande provocerad uppsägning är knapphändig, 

så därför har även andra författare givits visst utrymme. I uppsatsen används även nyhets-

artiklar trots att de har ett lågt rättskällevärde. De används främst för att visa på ämnets ak-

tualitet och belysa områdets problematik. 

1.5 Disposition 

I andra kapitlet beskrivs uppsägning från arbetsgivares sida. Vidare anges vad som utgör 

saklig grund för uppsägning, det vill säga bedömningsgrunderna arbetsbrist och personliga 

skäl. Ett annat sätt att avsluta ett anställningsförhållande, som därmed också behövs inklu-

deras, är avskedsförfarandet. Dokumentation förekommer som bevisföring från arbetsgiva-

ren när denne vill avsluta en anställning och således beskrivs det närmare i kapitlet. I det 

tredje kapitlet beskrivs uppsägning från arbetstagares sida och således innebörden av en 

uppsägnings bindande karaktär. Det finns även undantag mot en uppsägning bindande ka-

raktär vilket också redogörs. Ett sådant undantag är provocerad uppsägning som skildras 

                                                
13 För ett urval, se exempelvis Andersson, Anderz, Arbetsrätten i staten, Åhnberg, Lars, LAS-handboken: [om till-

lämpningen av anställningsskyddslagen] : lagtext, kommentarer och AD-domar, Iseskog, Tommy, Uppsägning av person-
liga skäl, AD 2006 nr 114, Haddäng, Dagens Juridik, 26/5 2011. 

14 EU-kommissionens rapport Termination of employment relationships, Legal situation in the Member States of the Eu-
ropean Union, s. 6. 



 

 
6 

närmare. Andra undantag är ångerrätten och avtalslagens ogiltighetsregler vilket beskrivs i 

kapitlet. I fjärde kapitlet återges typsituationer för provocerad uppsägning med hjälp av 

praxis. Därefter analyseras typsituationerna på de avgörande elementen i fallen och andra 

intressanta aspekter. Det femte kapitlet analyserar den nuvarande rättstillämpningen för att 

avgöra huruvida oförutsägbarhet föreligger. Vidare redogörs för huruvida rättstillämpning-

en är tillräcklig eller behöver kompletteras och om en sådan komplettering är önskvärd. 

Det sista kapitlet avslutas med slutsatser som dras från syftets besvarande. 
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2 Uppsägning från arbetsgivares sida 

2.1 Inledning 

Arbetsgivares möjligheter att säga upp arbetstagare beror på om saklig grund föreligger. 

Utan sådan kan arbetsgivare inte giltigt säga upp arbetstagare. En uppsägning som skett 

utan saklig grund kan ogiltigförklaras av domstol på begäran av arbetstagaren.15 Saklig 

grund kan uppfyllas genom antingen arbetsbrist eller personliga skäl, vilket får betydelse vid 

provocerad uppsägning. I detta kapitel redogörs därför termerna arbetsbrist och personliga 

skäl. Vidare skildras förfaringssättet avsked som förekommer inom provocerad uppsäg-

ning. Slutligen beskrivs dokumentation som hjälpmedel vid uppsägning. 

2.2 Arbetsbrist 

För att arbetsgivare ska kunna säga upp anställda krävs saklig grund. Denna något diffusa 

term uppdelas i två kategorier, arbetsbrist och personliga skäl.16 Vid arbetsbrist anses gene-

rellt sett saklig grund för uppsägning föreligga.17 Så länge företaget har genomfört en nog-

grann och seriös bedömning av den ekonomiska situationen anses det gå under benäm-

ningen arbetsbrist. Det händer att arbetsgivare väljer att ange arbetsbrist som skäl för upp-

sägning, trots att den egentliga anledningen har med personen som blir uppsagd att göra. I 

dessa situationer anses det vara fingerad arbetsbrist och är således inte giltigt.18 

Begreppet arbetsbrist är vidare än innebörden av ordet. Även situationer där det inte är tal 

om brist på arbete går under kategorin arbetsbrist, något som kan uppfattas som aningen 

förvirrande. Av lagkommentaren till 7 § LAS framgår att arbetsbrist är ett rättstekniskt be-

grepp som avser uppsägningar som inte bygger på den anställda personligen.19 Det bekräf-

tas också av AD i 1994 nr 122, att alla situationer som inte har med den anställda personli-

gen att göra går under benämningen arbetsbrist. I det nämnda fallet handlade det om en 

arbetsgivare som sade upp en anställd för att denne inte accepterade en lönesänkning. Upp-

                                                
15 34 § första stycket LAS. 

16 7 § första stycket LAS. 

17 SOU 1973:7, Trygghet i anställningen, s. 178.  

18 Sigeman, Tore, Arbetsrätten: en översikt, 5., [rev. och utök.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2010, s. 200 f. 

19 Öman, Sören, Lagen om anställningsskydd: en kommentar, Karnov Group, Stockholm, 2013, s. 56. 
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sägningen ansågs gå under arbetsbrist, eftersom lönesänkningen berodde på att företaget 

ekonomiskt sett inte hade råd med den tidigare bestämda lönen. Vidare angav AD att det 

hade varit annorlunda om lönesänkningen berodde på att den anställda inte ansågs värd lö-

nebeloppet och företaget hade råd med lönen. Då hade uppsägningen istället hänfört sig till 

personliga skäl och sannolikt inte varit godtycklig.20 

2.3 Personliga skäl 

Uppsägning av personliga skäl har med den anställde personligen att göra. I dessa situat-

ioner måste arbetsgivaren kunna styrka de omständigheter som uppsägningen bygger på.21 I 

AD 2004 nr 85 misstänkte arbetsgivaren att den anställde stulit pengar ur kassan. Misstan-

kar räcker dock inte för att kunna säga upp en anställd och AD slog fast att saklig grund för 

uppsägning inte förelåg. Det är således arbetsgivarens skyldighet att på ett trovärdigt sätt 

kunna visa på vilka omständigheter som lett till uppsägningen. Kan omständigheterna inte 

styrkas, så godkänner AD inte uppsägningen.22 En uppsägning får inte enbart bygga på om-

ständigheter som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader innan arbetsgivaren un-

derrättade den anställde om uppsägningen.23 Har det skett något längre bak i tiden som se-

dan upprepas kan den omständigheten tas med om den utgör grund för uppsägning. Om 

en arbetstagare exempelvis misskötte sig för mer än två månader sedan och gör en liknande 

misskötsel igen kan båda incidenterna tas med som grund för uppsägning.24 

En vanlig förseelse som kan leda till provocerad uppsägning är misskötsamhet. Vid 

misskötsamhet från den anställde handlar bedömningen inte främst om hur stor skada 

misskötsamheten har orsakat. Istället undersöks möjligheterna för den anställde att i fort-

sättningen kunna genomföra arbetet. Hänsyn tas också gällande hur lång anställningen varit 

och huruvida den anställde tidigare skött sig. Beter sig en anställd misskötsamt en gång 

räcker det sällan för uppsägning. Det är inte heller säkert att uppsägning är giltig, även om 

den anställde misskött sig åtskilliga gånger. I AD 1996 nr 102 framkom det att en anställd 

inte passat tiderna, missat ett flertal möten, samt luktat alkohol på jobbet mer än en gång. 

Med bakgrund av att personen i fråga varit anställd i många år, där arbetet tidigare sköttes 
                                                
20 AD 1994 nr 122. 

21 Öman, Sören, Lagen om anställningsskydd: en kommentar, Karnov Group, Stockholm, 2013, s. 56. 

22 AD 2004 nr 85. 

23 9 § LAS. 

24 9 § LAS. 
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väl och att det inte gick att utesluta att personen i framtiden kunde sköta arbetet på ett till-

fredsställande sätt godtogs inte uppsägningen av AD.25 Ett undantag mot att förseelser 

måste ske åtskilliga gånger är om misskötsamheten varit av sådan grad att arbetsgivaren 

tappat förtroendet för arbetstagaren.26 Exempel på misskötsamhet som leder till tappat för-

troende är otillbörlig konkurrens som skadar arbetsgivaren, brott mot arbetsgivaren och il-

lojalt beteende mot arbetsgivaren. I de fallen är den anställde medveten om att det kan 

komma att skada arbetsgivaren. Dessutom är det ofta uppenbart att sådana beteenden är 

oacceptabla.27 

2.4 Avsked 

För att arbetsgivare ska kunna avskeda någon krävs att arbetstagare grovt åsidosatt sina 

åligganden mot arbetsgivare.28 I praktiken innebär det situationer där arbetstagaren inte följt 

viktiga avtalsförpliktelser, varit våldsam på arbetsplatsen, eller agerat på annat sätt som fått 

arbetsgivaren att tappa förtroendet för den anställde. Ett exempel på det sistnämnda är att 

dela med sig av företagshemligheter. Vid avsked finns det, till skillnad från uppsägning, ing-

en uppsägningstid som ska följas. Istället avslutas anställningen direkt vid avskedet.29 

Avsked kan vara aktuellt vid provocerad uppsägning om part yrkar att uppsägningen är att 

likställa med avsked. För att rättstillämparna ska berättiga avsked, krävs att det föreligger 

saklig grund för avsked.30 

2.5 Dokumentation 

Vid uppsägning måste arbetsgivare lämna uppgift på de omständigheter som uppsägningen 

grundas på. Detta gäller dock bara om arbetstagare kräver att få ta del av omständigheter-

na.31 Arbetstagare som anser att uppsägning inte varit sakligt grundad har möjlighet att 

väcka talan mot arbetsgivare. I dessa situationer ligger bevisbördan på arbetsgivaren, som 

                                                
25 AD 1996 nr 102. 

26  SOU 1973:7, Trygghet i anställningen, s. 180. 

27 Ibid. 

28 18 § LAS. 

29 Sigeman, Tore, Arbetsrätten: en översikt, 5., [rev. och utök.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2010, s. 208 f. 

30 Se exempelvis AD 1992 nr 50 samt AD 2011 nr 44. 

31 9 § LAS. 
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måste kunna styrka att uppsägningen faktiskt varit sakligt grundad.32 För kunna styrka be-

visbördan krävs det i många fall att arbetsgivare dokumenterat omständigheterna.  

I AD 1987 nr 152 hävdade arbetsgivaren att arbetstagaren kommit för sent till arbetet vid 

upprepade tillfällen. Någon bevisning fanns dock inte, varför uppsägningen ogiltigförklara-

des. Vidare angav AD att dokumentation är av särskild vikt för att visa på misskötsamhet. 

Om arbetsgivaren kunnat stödja sin uppsägning med dokumentation hade det funnits möj-

lighet till att domstolen godkänt uppsägningen, men utan dokumentation fanns det i reali-

teten små möjligheter att få uppsägningen godkänd av AD. 

2.6 Sammanfattning 

För att arbetsgivare ska kunna säga upp en anställd krävs att saklig grund föreligger. Det 

kan uppfyllas genom arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsbrist innefattar samtliga situat-

ioner som inte har med arbetstagaren personligen att göra. En vanligt förekommande situ-

ation är att den ekonomiska situationen i företaget gör att en arbetstagare måste sägas upp. 

Arbetsbrist som skäl godkänns oftast, såvida det verkligen är arbetsbrist och inte personliga 

skäl. Personliga skäl inkluderar allt som hänför sig till arbetstagaren personligen. För att det 

ska vara möjligt att säga upp någon av personliga skäl, alternativt att avskeda någon, krävs 

det att arbetsgivaren kan visa på omständigheter som berättigar ett sådant förfarande. Ett 

effektivt sätt att styrka omständigheter för arbetsgivaren är genom dokumentation. 

Huruvida uppsägningen anses godtagbar beror på ett antal faktorer. Den viktigaste faktorn 

är huruvida arbetstagaren i framtiden anses kunna genomföra sitt arbete på ett acceptabelt 

sätt.  

 

                                                
32 Gellner, Lars & Sydolf, Lars, Tvistelösning i arbetsrätten: förhandling och process, Norstedts juridik, Stockholm, 

2005, s. 186. 
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3 Uppsägning från arbetstagaren sida 

3.1 Inledning 

Uppsägning från arbetstagarens sida är ett förfaringssätt utan formkrav, till skillnad mot 

kraven på arbetsgivare vid uppsägning. Arbetsgivare försöker därför i vissa fall få arbetsta-

gare att självmant säga upp sig för att slippa formkraven. Ett sådant förfarande är dock 

otillåtet och arbetstagare är till viss del skyddad mot eventuella påtryckningar från arbetsgi-

vares sida. I detta kapitel beskrivs därför arbetstagares egen uppsägning och dess konse-

kvenser. Vidare redogörs för de undantag som finns mot en uppsägnings bindande rätts-

handling.  

3.2 Uppsägning av arbetstagaren 

Uppsägning av arbetstagare kan ske av både arbetsgivare och av arbetstagare själva. En an-

ställd som säger upp sig, behöver inte ha någon saklig grund för sin egen uppsägning och 

den är således utan formkrav. Arbetstagaren behöver endast beakta uppsägningstiden på 

arbetsplatsen.33 

Om en arbetsgivare säger upp en arbetstagare eller arbetstagaren självmant säger upp sin 

egen anställning, är rättshandlingen att ses som bindande. Ett fall som belyser huruvida 

uppsägningen som sker av arbetstagaren är bindande eller inte är AD 2010 nr 41. AD an-

förde att huvudregeln är att uppsägningar av anställningsavtal är rättsligt bindande, men att 

det finns undantag. Undantagen från huvudregeln är provocerad uppsägning, ogiltighets-

reglerna i avtalslagen samt arbetstagares ångerrätt.34 

3.3 Provocerad uppsägning 

Provocerad uppsägning har växt fram över tid och började debatteras redan i proposition-

en till 1974 års LAS. Där belystes situationer med arbetstagare som egentligen inte ville 

säga upp sig, men som kände sig illa tvungna på grund av arbetsgivarens handlingssätt.35 

Detta togs också upp i en rapport från EU-kommissionen. Där belystes anställningsförhål-

lande och i rapporten redogjordes rättsläget i EU:s medlemsländer gällande provocerad 

                                                
33 11 § första stycket LAS. 

34 AD 2010 nr 41. 

35 Prop. 1973:129, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd m.m. s. 128 f. 
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uppsägning. Kommissionen uppgav problematiken med att det i åtskilliga medlemsländer 

saknas utformade rättsystem gällande provocerad uppsägning.36 

Provocerad uppsägning finns för närvarande inte definierad i någon svensk lag. Instanser-

nas bedömning huruvida det är fråga om provocerad uppsägning, tas istället utifrån utta-

landen i förarbeten till LAS samt från tidigare praxis.37 Bedömningarna baseras utifrån om 

uppsägningen frammanats av arbetsgivaren samt om handlandet strider mot god sed på ar-

betsmarknaden eller om handlandet anses otillbörligt.38 Detta gäller inte bara aktiva hand-

landen, utan kan även vara en underlåtenhet av arbetsgivaren att handla. Enligt praxis 

borde arbetsgivare inse att dess egen passivitet kan leda till uppsägning från arbetstagarens 

sida.39 Även om arbetsgivarens syfte inte är att få arbetstagaren att säga upp sig kan arbets-

givaren ändå stå ansvarig för provocerad uppsägning. Möjligheterna att styrka att arbetsgi-

varens syfte är att få arbetstagaren är säga upp sig är dock små och därmed är det svårt att 

få bifall enbart på den grunden.40   

Det mest förekommande scenariot är att arbetstagaren hävdar att uppsägningen var provo-

cerad. Arbetsgivare får genom en provocerad uppsägning sin arbetstagare att självmant 

lämna anställningen. Förfaringssätten kan te sig såsom hot och trakasserier. Vid hot ställs 

allt som oftast ett ultimatum till arbetstagaren, där denna har att välja mellan att säga upp 

sig eller riskera avsked. Vidare kan arbetsgivaren även genom trakasserier provocera upp-

sägningar. Det kan te sig som personliga angrepp eller sexuella närmanden i syfte att få ar-

betstagare att agera orationellt och säga upp sig.41 Skulle dock domstolen finna att arbetsta-

gare frammanats att säga upp sig och agerandet ses som otillbörligt eller stridande mot god 

sed, ses uppsägningen istället som om den sker av arbetsgivaren och inte arbetstagaren.42 

                                                
36 EU-kommissionens rapport Termination of employment relationships, Legal situation in the Member States of the Eu-

ropean Union, 2006, s. 3. 

37 Andersson, Anderz, Arbetsrätten i staten, 2., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2004 s. 381. 

38 AD 1985 nr 65. 

39 AD 1992 nr 96. 

40 Iseskog, Tommy, Uppsägning av personliga skäl, 8., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 218, 
samt AD 1991 nr 65. 

41 Åhnberg, Lars, LAS-handboken: [om tillämpningen av anställningsskyddslagen] : lagtext, kommentarer och AD-domar, 
4., omarb. uppl., L. Åhnberg, Uppsala, 2004, s. 73 f. 

42 Prop. 1973:129, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd m.m. s. 128 f. 
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Arbetsgivare behöver således saklig grund för provocerad uppsägning likt en sedvanlig 

uppsägning.  

3.4 Ångerrätt och avtalslagens ogiltighetsregler 

Avslås provocerad uppsägning av domstol finns det andra metoder för en arbetstagare att 

ta till för att återfå sin tjänst. En arbetstagare har rätt att återgå till sin tidigare tjänst genom 

sin ångerrätt43 om inte arbetsgivare betalar ett normerande skadestånd till arbetstagare.44 

För att arbetstagare ska ha rätt att återta sin anställning, måste följande kumulativa rekvisit 

vara uppfyllda. För det första ska arbetstagare ha lämnat i affekt och därmed ej haft för av-

sikt att lämna tjänsten. För det andra behövs även ond tro från arbetsgivarens sida, vilket 

innebär att arbetsgivaren således insåg eller bort inse att arbetstagaren kan komma att 

lämna på grund av arbetsgivarens agerande. För det tredje krävs dessutom att önskemålet 

om ångerrätt framställs inom rimlig tid. Endast om alla rekvisit är uppfyllda kan en arbets-

tagare således ångra sin uppsägning.45  

Möjligheterna för en arbetstagare att påvisa alla kumulativa rekvisit som behövs för ånger-

rätten är små. Arbetstagare kan hävda att uppsägning ska vara ogiltig enligt avtalslagens 

ogiltighetsregler.46 AD 2011 nr 92 tydliggör avtalslagens ogiltighetsregler. Målet handlar om 

en överenskommelse mellan en arbetstagare och en arbetsgivare om att anställningsförhål-

landet skulle avslutas i förtid. Anledningen till överenskommelse var att arbetsgivaren in-

formerade arbetstagaren att det förelåg arbetsbrist och att uppsägningen av arbetstagaren 

därmed skulle behöva ske. Därefter fick arbetstagaren information om att det ej förelåg ar-

betsbrist. Arbetstagaren menade därför på att avtalet skulle ogiltigförklaras och yrkade på 

att ha blivit svikligt förledd vid tillkomsten av avtalet enligt 30 § avtalslagen och därmed 

hävdade arbetstagaren att avtalet skulle anses ogiltigt. Vidare ansåg arbetstagaren av samma 

anledning att avtalet skulle förklaras ogiltigt, då avtalet stred mot tro och heder enligt 33 § 

avtalslagen. Avtalet skulle tillika vara oskäligt enligt 36 § avtalslagen. AD fann att avtalet 

                                                
43 För vidare läsning om ångerrätten se Iseskog, Tommy, Uppsägning av personliga skäl, 8., [rev.] uppl., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2011, s. 229. 

44 SOU 2012:62, Uppsägningstvister- en översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare, s. 57 
f.  

45 AD 2006 nr 114 samt AD 1991 nr 17. 

46 För vidare läsning om avtalslagens ogiltighetsregler Källström, Kent & Malmberg, Jo-
nas, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, 2. uppl., Iustus, Uppsala, 2009, s. 66 f. 
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inte kunde ses som ogiltigt enligt 30, 33 eller 36 §§ avtalslagen och därmed blev arbetstaga-

ren bunden av avtalet.47 

3.5 Sammanfattning 

När arbetstagare säger upp sig finns inga formkrav. Arbetsgivare slipper således formkra-

ven på saklig grund om arbetstagare själv säger upp sig. Uppsägning är dessutom till stor 

del en bindande rättshandling. Det finns dock undantag ifrån denna huvudregel. Undanta-

gen är: om uppsägningen är framprovocerad, om ångerrätten är tillämpbar eller om upp-

sägningen strider mot avtalslagen ogiltighetsregler. Provocerad uppsägning föreligger om 

arbetsgivare frammanar arbetstagare att säga upp sig. Förfaringssätten kan ske genom ex-

empelvis hot och trakasserier. Ett annat undantag mot huvudregeln är arbetstagares ånger-

rätt. Arbetstagare har rätt att återta sin tidigare tjänst om personen uppfyller de kumulativa 

rekvisiten. Arbetstagare har dessutom ett tredje skydd mot huvudregeln. Arbetstagare kan 

hävda att uppsägningen är ogiltig med stöd av avtalslagens ogiltighetsregler.  

                                                
47 AD 2011 nr 92. 



 

 
15 

4 Praxis 

4.1 Inledning 

Inom provocerad uppsägning finns ingen direkt tillämplig lag, istället har praxis fått större 

betydelse. Rättstillämparna baserar bedömningarna gällande provocerad uppsägning på för-

arbetet till LAS, men har även utformat egna bedömningsgrunder.48 För att tydliggöra rätts-

tillämpningen görs en skildring av praxis. I detta kapitel tas därför två typsituationer upp 

som visar på hur förfaringssättet provocerad uppsägning ter sig i praktiken. För varje typsi-

tuation väljs två rättsfall där utgångarna i målen skiljer sig åt.  

Återkommande förfaringssätt inom provocerad uppsägning är hot och trakasserier. Utöver 

dessa har ytterligare två rättsfall behandlats, då de belyser andra hänseenden än de som 

framkommer i hot och trakasserier. Slutligen görs en efterföljande analys av typsituationer-

na som framhäver de avgörande faktorerna vid bedömningen, samt andra aspekter av in-

tresse gällande provocerad uppsägning. 

4.2 Hot 

4.2.1 AD 1992 nr 50 (bartenderfallet) 

I AD 1992 nr 50 jobbade två arbetstagare som bartenders. De båda anställda blev ankla-

gade för svinn av öl och på grund av detta anordnade arbetsgivaren ett skyndsamt möte. På 

mötet ställde arbetsgivaren ett ultimatum, att innan mötets slut skulle arbetstagarna fatta ett 

beslut att antingen säga upp sig eller bli avskedade. Därtill fick arbetstagarna inte tillgång till 

facklig konsultation. Under mötet accepterade arbetstagarna sina egna uppsägningar och 

undertecknade avtalet. Arbetsgivaren anförde i domstol att det fanns saklig grund för av-

sked eller åtminstone saklig grund för uppsägning. Mängden av öl som serverades var enligt 

arbetsgivaren för mycket och vittnen kunde intyga att registreringen av köpen gjorts felakt-

igt. Tvisten i detta mål rörde i första hand frågan om arbetstagarna skall anses ha blivit av-

skedade eller i varje fall uppsagda av arbetsgivaren, trots att uppsägningarna formellt sett 

gjorts av arbetstagarna själva.  

AD hämtar stöd i förarbetena till LAS i sin bedömning.49 AD angav att huvudfrågan att ta 

                                                
48 Prop. 1973:129, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd m.m. s. 128 f. 

49 Ibid. 
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ställning till är om arbetsgivaren förmått arbetstagarna att säga upp sig och om så är fallet, 

huruvida arbetsgivarens handlande har skett på ett otillbörligt sätt.  

AD fann det otvivelaktigt att arbetsgivaren manade fram uppsägningarna, då arbetstagarna 

inte gett sken av att vilja avsluta anställningsförhållandet. Det var arbetsgivaren som kallade 

till mötet vars syfte var att få arbetstagarnas anställningsförhållande att upphöra. Nästa frå-

geställning var att utreda om arbetsgivarens agerande var otillbörligt. Det skyndsamma mö-

tet mellan arbetstagarna och arbetsgivaren skedde på arbetsgivarens initiativ. Väl på mötet 

ställde arbetsgivaren arbetstagarna helt oförberedda inför såväl anklagelserna som ultima-

tumet. Vidare skulle arbetstagarna ta ett beslut innan mötet var avslutat och nekades även 

facklig konsultation. Mot det sagda ansåg AD att arbetsgivarens förfarande närmast var att 

likställa med ett avsked, då arbetstagarna skilts från sina anställningar med omedelbar ver-

kan.  

AD utredde därefter om det förelåg saklig grund för avsked eller ens för uppsägning. Ar-

betstagarna ansågs ha gjort sannolikt att ölen serverats enligt gamla direktiv och att inga nya 

direkt lämnats av arbetsgivaren. Därmed bedömdes det att arbetsgivaren inte kunnat styrka 

att det skett ett betydande svinn av öl. Några få iakttagelser kunde inte anses styrka att ar-

betstagarna förfarit fel och således ansåg AD att det inte förelåg någon saklig grund för av-

sked eller ens för uppsägning.  

4.2.2 AD 2001 nr 55 (Postenfallet) 

I AD 2001 nr 55 (Postenfallet) var en brevbärare anställd på posten under lång tid, närmare 

bestämt 35 år. Arbetstagaren hade vid slutet av anställningen nedsatt arbetsförmåga, som 

bestod av fysiska besvär och dokumenterad depression. På grund av skadan arbetade ar-

betstagaren endast två timmar per dag. En tid senare tilldelades alla arbetstagare ett större 

utdelningsområde med fler hushåll, så även nämnda arbetstagare. En tid därpå påträffades 

ett stort antal brev sönderrivna utav arbetstagaren. Arbetsgivaren påkallade ett möte på 

grund av händelsen. Vid mötet ställdes ett ultimatum: antingen skulle händelsen anmälas till 

Postens ansvarsnämnd för vidare prövning eller så var arbetstagaren tvungen att säga upp 

sig. Under mötet fick arbetstagaren konsultera sin fackliga organisation och efter att ha 

rådgjort beslutade arbetstagaren att självmant säga upp sig. 
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Tvisten gällde huruvida arbetstagarens uppsägning ansågs framtvingad av arbetsgivaren och 

därmed var att jämställa med uppsägning från arbetsgivarens sida, samt huruvida det fö-

relåg saklig grund för uppsägning. 

AD angav att det var av väsentlig betydelse att utreda arbetstagarens hälsotillstånd för att 

fastslå om det föreligger hinder mot bindande rättshandling, samt om uppsägningen ansågs 

framtvingad. Arbetsgivarens kännedom om hälsotillståndet spelade också roll för bedöm-

ningen, då arbetsgivaren måste ha insett att en arbetstagare i ohälsa kan ta förhastade be-

slut. Det ansågs styrkt att det förelåg en depression hos arbetstagaren efter framkommen 

dokumentation från läkare. Arbetsgivaren uppfattade inte hälsotillståndet som kritiskt och 

AD ansåg att arbetsgivaren inte heller bort inse det, eftersom arbetstagaren inte visat tydliga 

tecken på psykisk ohälsa.  

AD fastslog att arbetsgivaren föranlett uppsägningen, då arbetsgivaren kallade till mötet 

och även ställde ett ultimatum. Arbetstagarens vårdslösa hanterande av breven ansågs ut-

göra saklig grund för uppsägning; därmed kunde det inte anses otillbörligt att arbetsgivaren 

ställde ett ultimatum. Vidare betonade AD att arbetstagaren inte har haft någon tidspress 

gällande beslutet om uppsägning. AD fann att sammantaget att posten inte agerat otillbör-

ligt och dessutom haft saklig grund för uppsägning. Uppsägningen var därmed inte provo-

cerad och käromålet avvisades. 

4.2.3 Efterföljande analys om hot 

Hot vid provocerade uppsägningar sker oftast i form av ett ultimatum. Arbetstagaren ställs 

då inför ett val att antingen säga upp sig eller att riskera avsked eller uppsägning. Hotet sker 

vanligtvis efter någon form av misskötsamhet, exempelvis som i ovan nämnda fall svinn av 

öl och brevförstörelse. I fallen framgår att när arbetsgivare ställer ett ultimatum är uppsäg-

ningen att ses som föranledd av arbetsgivaren. Att ställa ett ultimatum är i sig inte grund för 

provocerad uppsägning, utan om saklig grund föreligger kan ett sådant hot vara berättigat.50 

Detta bekräftas i AD 1975 nr 74 där det angavs att det faktum att ett ultimatum ställs inte 

per automatik innebär att det är tal om provocerad uppsägning. I och med att saklig grund 

föreligger har arbetsgivaren möjlighet till uppsägning och i vissa fall avsked. Möjligheten att 

ställa ett ultimatum framstår som rimligt för oss, då arbetsgivaren annars haft grund för 

uppsägning av arbetstagaren. Ett tecken på det är om arbetsgivare ställer ett berättigat ulti-

                                                
50 Iseskog, Tommy, Uppsägning av personliga skäl, 8., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 220. 
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matum ter det sig som mer förmånligt för arbetstagaren att acceptera en egen uppsägning 

än att bli avskedad. Vid uppsägning får arbetstagaren en uppsägningstid istället för att av-

bryta anställningsförhållandet med omedelbar verkan.51 

I fallet med posten var det tämligen klart att saklig grund förelåg. Arbetstagaren hade rivit 

sönder ett antal brev, vilket denne också erkände. Brevhanteringen var också arbetstagarens 

viktigaste arbetssyssla och således var handlingen ytterst olämplig. Arbetsgivaren kan efter 

en sådan incident inte hysa tillit till arbetstagarens fortsatta arbete och därmed anser vi att 

det vore orimligt om arbetsgivaren vore tvungen att ha kvar arbetstagaren i sin tjänst.  

I bartenderfallet blev utgången i målet den motsatta i jämförelse med Postenfallet. Vi in-

stämmer med AD:s bedömning att arbetsgivaren föranlett arbetstagarens uppsägning, ef-

tersom det ställdes ett ultimatum. Huruvida uppsägningen borde anses vara i hög grad 

otillbörligt kan dock ifrågasättas. Vad som utgör hög grad av otillbörlighet, till skillnad mot 

otillbörlighet, framgår inte i AD:s resonemang. Har det att göra med den korta betänketi-

den som arbetstagaren gavs, eller det faktum att arbetstagaren nekades facklig konsultation, 

eller en kombination av de båda? Var går egentligen gränsen för hög grad av otillbörlighet? 

Vi bedömer att det är en kombination av de båda som gör att graden av otillbörlighet anses 

som hög av AD, även om vi inte kan läsa oss till bedömningsgrunden. Det skapar en osä-

kerhet kring rättstillämpningen, där bedömningen istället måste göras utifrån ett subjektivt 

perspektiv. Mer om detta i kapitel 5.2. I de här fallen går det att utläsa att den sakliga grun-

den var utslagsgivande. I Postenfallet förelåg saklig grund, medan så inte var fallet i barten-

derfallet. I bartenderfallet kunde arbetsgivaren inte styrka sina påståenden. Om arbetsgiva-

ren kunnat dokumentera svinn av öl och den felaktiga registreringen av densamma, så hade 

saklig grund för uppsägning varit uppfylld. Detta visar på vikten av dokumentation i bevis-

situationer och således kan det vara av betydelse inom provocerad uppsägning. 

AD understryker vikten av att arbetsgivaren låter arbetstagaren rådgöra med facket. Arbets-

tagare får genom facket en sakkunnig åsikt och kan således ta ett genomtänkt beslut och 

det minskar således risken for förhastade beslut som kan komma att ångras. 

                                                
51 11 § första stycket LAS. 
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4.3 Trakasserier 

4.3.1 AD 1983 nr 3 (kritiseringsfallet) 

I AD 1983 nr 3 (kritiseringsfallet) hade arbetstagaren under längre tid sämre arbetsprestat-

ion än övriga arbetstagare. Arbetsledaren påpekade för arbetstagaren att dennes arbetspre-

station inte var tillräckligt bra och behövde förbättras. Arbetstagaren kände sig trakasserad 

av arbetsledaren på grund av tillrättavisningarna. Några dagar efter den senaste tillrättavis-

ningen sade arbetstagaren upp sig från arbetet. Arbetstagaren uppgav jobberbjudande från 

annat håll som anledning till uppsägningen. En vecka senare ångrade arbetstagaren sin upp-

sägning och ville återgå till sin gamla tjänst. Vid denna tidpunkt hade arbetstagaren ändrat 

sin anledning för uppsägning, till att den berodde på arbetsledarens trakasserier. Arbetsgi-

varen hade fått kännedom om arbetstagarens ändrade utsaga. Arbetsgivaren nekade arbets-

tagaren önskemål om att få återgå till sin tidigare tjänst. Tvisten i målet gällde huruvida tra-

kasserierna var av sådan grad att uppsägningen var att anse som provocerad.  

AD fann att arbetstagaren uppfattade tillrättavisningarna som om arbetstagaren riskerade 

att få lämna arbetet om ingen förbättring gjordes. Det ansågs dock inte styrkt att arbetsle-

daren faktiskt trakasserat till den grad som arbetstagaren menade. Arbetsledaren hade vis-

serligen påpekat att förbättring behövde göras, men det i sig kan inte anses utgöra trakasse-

rier. Vidare menade AD att arbetstagarens bräckliga psyke och unga ålder borde fått arbets-

ledaren att framföra tillrättavisningarna på ett mildare sätt än vad som gjordes. Därmed inte 

sagt att tillrättavisningarna utgjorde trakasserier och därför inte heller provocerad uppsäg-

ning. Arbetstagaren uppgav inte korrekt orsak till uppsägningen och väntade dessutom en 

tid med uppsägningen efter att den senaste kritiken framförts. Det kunde inte krävas att ar-

betsgivaren skulle förstå orsaken och således råda att avvakta med uppsägningsbeslutet. 

Sammantaget kunde inte arbetsgivaren hållas ansvarig för stridande mot god sed eller otill-

börligt handlande och således förelåg ej någon provocerad uppsägning. 

4.3.2 AD 1991 nr 65 (sexuella trakasserifallet) 

I AD 1991 nr 65 (sexuella trakasserierfallet) framkom att ett bolags ställföreträdare gjort 

muntliga och fysiska närmanden av sexuell karaktär gentemot en arbetstagare. Detta ansågs 

utrett efter att ett antal personer på bolaget vittnat under sanningsförsäkran. Arbetstagaren 

framförde till ställföreträdaren att närmandena inte var acceptabla. De sexuella trakasserier-

na fortsatte även efter den framförda kritiken. Arbetstagaren sade därför upp sig från sin 
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anställning och hävdade att ställföreträdaren genom sexuella trakasserier provocerat fram 

uppsägningen.  

AD hänvisade till propositionen52 där det framgår att en uppsägning från arbetstagares sida 

i vissa fall kan jämställas med en uppsägning från arbetsgivares sida. För att så ska vara fal-

let krävs att arbetsgivaren agerat i strid mot god sed eller otillbörligt. Det är inte nödvändigt 

att arbetsgivaren försöker få arbetstagaren att säga upp sig. Det är tillräckligt att arbetsgiva-

ren förstår att agerandet försätter arbetstagaren i en besvärlig sits, som potentiellt kan leda 

till att arbetstagaren säger upp sig. 

AD ansåg att ställföreträdarens närmanden skapat obehag hos arbetstagaren, vilket ställfö-

reträdaren borde förstått. Efter att arbetstagaren visat att ställföreträdarens agerande var 

ovälkommet, måste denne ha insett att ett fortsatt agerande kunde leda till arbetstagarens 

uppsägning. Agerandet ansågs därmed otillbörligt och uppsägningen var att likställa med en 

provocerad uppsägning. 

4.3.3 Efterföljande analys om trakasserier 

Något som är intressant vid trakasserier gentemot hot är att det sällan är saklig grund som 

blir det avgörande faktorn vid bedömningen. Har arbetsgivare saklig grund för uppsägning 

eller avsked, finns det enklare sätt att avsluta anställningsförhållandet än genom trakasse-

rier. Har arbetsgivare saklig grund används generellt sett inte detta förfaringssätt. Trakasse-

rier kan leda till andra rättsliga sanktioner än de för provocerad uppsägning såsom diskri-

minering genom trakasserier.53 Den avgörande faktorn vid bedömning av detta förfarings-

sätt är därför beskaffenheten och syftet bakom handlingarna. 

Vid trakasserifall kan det vara svårt att styrka att trakasserier faktiskt skett. Särskilt vid ver-

bala uttryck, då ord ofta står mot ord beträffande vad som skett. I de flesta fall behövs det 

dessutom oftast styrkas att syftet från arbetsgivaren varit att få arbetstagaren att lämna an-

ställningen. I teorin kan ett sådant rekvisit låta rimligt. En sänkning skulle leda till att fler 

trakasserier får rättsliga konsekvenser. Tommy Iseskog delar denna åsikt och menar på att 

beviskravet bör sänkas till sannolika skäl.54 Det finns dock fler aspekter att ta hänsyn till.  

                                                
52 Prop. 1973:129, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd m.m. s. 128 f. 

53 4 § Diskrimineringslag (2008:567). 

54Iseskog, Tommy, Uppsägning av personliga skäl, 8., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 219.  
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Detta kan potentiellt leda till att fler mål får en felaktig utgång, vilket minskar rättssäkerhet-

en. Skulle beviskravet sänkas torde det dessutom leda till att fler arbetsgivare avstår från att 

ställa ultimatum. Det kan vara fördelaktigt för arbetstagare, då det sannolikt skulle före-

komma färre provocerade uppsägningar. Samtidigt skulle det troligen avskräcka arbetsgi-

vare från att erbjuda arbetstagare valmöjlighet, att lämna självmant alternativt att bli avske-

dad eller uppsagd. Att få välja mellan dessa alternativ kan vara fördelaktigt eftersom ett av-

skedande är utan uppsägningstid. Om arbetstagaren själv lämnar på inrådan av arbetsgiva-

ren finns det en förutbestämd uppsägningstid men även en möjlighet att diskutera en längre 

tid. Dessutom kan arbetstagare då utfå ett eventuellt rekommendationsbrev om arbetsgi-

vare så väl vill. För arbetsgivare kan ett sådant erbjudande undvika arbetstagares missnöje 

och därmed undvika eventuella repressalier från arbetstagare. Det är mer sannolikt att ar-

betstagare accepterar en uppsägning om den framstår som gynnsam i dennes ögon. Vi an-

ser att de negativa aspekterna med att sänka beviskravet överväger de positiva och därför 

framstår nuvarande beviskrav gällande syfte som rimligt.  

Det ska dock tilläggas att det inte i alla fall krävs att syftet bakom handlingen styrks, utan 

vid grova trakasserier räcker det med att kunna styrka att trakasserierna har skett. Vi finner 

tillägget vara av stor vikt, eftersom en arbetstagare inte ska behöva tåla otillbörligt agerande, 

bara för att arbetsgivaren hade ett annat syfte än att få arbetstagaren att säga upp sig. Ett 

sådant exempel är sexuella trakasserifallet, där AD kom fram till att syftet bakom handling-

en inte var att få arbetstagaren att säga upp sig. Agerandet ansågs dock långt bortom accep-

terat beteende, att det inte spelade någon roll vad det underliggande syftet var. 

I kritiseringsfallet angav AD att kritiken bör anpassas till arbetstagaren. Vi har kunnat utläsa 

att när arbetsgivare ger kritik till anställda är det av vikt att kritiken hänför sig till arbetsta-

garens arbete och inte arbetstagaren som person, för då skulle det ses som trakasserier. 

Bräckligheten och åldern hos arbetstagaren spelade inte så stor roll i utgången i detta mål, 

men vad hade hänt om kritiken var bryskare? Skulle kritiken i sådana fall utgöra provocerad 

uppsägning eller likt målet acceptabelt handlande? Sannolikt hade kritiken då varit alltför 

hård, med tanke på arbetstagarens mentala tillstånd och skulle troligen leda till provocerad 

uppsägning.  

Ett annat scenario i målet som är av intresse var att arbetstagaren avvaktade med uppsäg-

ningen efter kritiken. Vanligtvis sker uppsägningen direkt efter kritiken och i sådana fall 

borde arbetsgivaren förstå uppsägningsorsaken. Arbetsgivaren bör enligt oss be arbetstaga-
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ren att tänka över beslutet för att passiviteten inte ska anses otillbörlig. Om arbetsgivaren 

avråder arbetstagaren till uppsägning, kan det vara en faktor som har betydelse vid otillbör-

lighetsbedömning. Skulle arbetstagaren ha angett korrekt orsak till uppsägningen och ar-

betsgivaren ändå inte avrått från uppsägning torde rättsföljden blivit en annan. AD har tidi-

gare betonat vikten av att arbetsgivaren avråder arbetstagaren från att säga upp sig i hastigt 

mod.55  

I ett särskilt yttrande till kritiseringsfallet beskriver ordföranden sin rättstillämpning gäl-

lande provocerad uppsägning. Det kan tyckas märkligt att ordföranden fann ett behov av 

att utreda rättsläget och att redogöra för rättstillämpningen ur sin egen synvinkel; eftersom 

rättstillämparna torde ha samma rättstillämpning, utan rum för egen tolkning. Vi finner 

dock inte att kommentarerna är felaktiga, då de är i linje med tidigare bedömningar från 

AD. Yttrandet verkar inte heller ha fått någon prejudicerande effekt, då senare fall inte har 

hänvisat till den. Yttrandet tar till viss del även upp situationer gällande provocerad upp-

sägning som inte har någon tydlig relevans för fallet, även om ordföranden menar på att 

yttrandet besvarar rättsfrågorna i målet. Exempelvis beskriver ordföranden situationer där 

arbetstagaren blivit trakasserad och stannat kvar i anställningen, vilket inte återspeglar sig i 

fallet. Att ordföranden tar upp situationer utan relevans för målet istället för att lägga fokus 

på det prejudicerande fallet, tolkar vi som att ordföranden anser att hela rättsområdet är 

tämligen outrett.  

4.4 Andra rättsfall av betydelse 

4.4.1 AD 2006 nr 114 (frånvarofallet) 

I AD 2006 nr 114 (frånvarofallet) uteblev arbetstagaren från arbetet i två dagar utan att 

meddela orsaken till frånvaron. Anledningen till frånvaron berodde på relations- och eko-

nomiproblem. Arbetstagarens närmaste chef besökte oanmält arbetstagaren i dennes hem. 

Parterna var oense om vad som sades på mötet, men samtalet avslutades med att arbetsta-

garen sade upp sig från sin anställning. En tid därpå ville arbetstagaren återta sin anställ-

ning, vilket nekades av arbetsgivaren. Tvisten i målet gäller huruvida arbetsgivarens hand-

lande ansågs utgöra provocerad uppsägning. 

                                                
55 AD 1991 nr 33. 
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AD konstaterade att uppsägningar generellt sett är bindande rättshandlingar, men vissa un-

dantag finns. Vidare hänvisar AD till propositionen, där det framgår att en uppsägning från 

en arbetstagares sida kan vara att likställa med uppsägning från arbetsgivare.56 För att så ska 

vara fallet krävs att uppsägningen föranletts av arbetsgivaren och att dennes handlande stri-

der mot god sed eller annars är otillbörligt. AD angav att arbetsgivare borde inse att visst 

handlande medför risk att arbetstagaren lämnar sin anställning. Då är handlandet att ses 

som provocerad uppsägning, vilket framkommer av tidigare domar. 

I och med att bolaget hade som policy att besöka frånvarande arbetstagare, menade AD att 

det oanmälda besöket inte kunde anses ha som syfte att få arbetstagaren att lämna uppsäg-

ningen. Vidare resonerar AD kring huruvida arbetsgivaren borde insett att agerandet satte 

arbetstagaren i en besvärlig sits, som kunde leda till uppsägning från arbetstagaren. AD 

fann det utrett att arbetstagaren upplevde hembesöket som obehagligt och att arbetsgivaren 

borde insett att handlandet satte arbetstagaren i en svår situation. Trots detta var det inte 

rimligt för arbetsgivaren att anta att handlandet skulle leda till uppsägning. Därför ansåg 

AD att arbetsgivaren inte föranlett uppsägningen och därmed ogillades käromålet. 

4.4.2 Efterföljande analys om AD 2006 nr 114 (frånvarofallet) 

Frånvarofallet är av intresse, då AD avvisar käromålet på grund av det första rekvisitet; att 

uppsägningen har föranletts av arbetsgivaren. Domen skiljer sig från tidigare behandlade 

fall i detta kapitel som samtliga fastslog att uppsägningen föranletts av arbetsgivaren. Fokus 

i de fallen låg istället på saklig grund, samt otillbörlighet och stridande mot god sed.  

Hur kom det sig att uppsägningen inte var föranledd av arbetsgivaren i detta fall? AD be-

skrev att arbetsgivaren borde ha insett att agerandet skapade obehag hos arbetstagaren, sär-

skilt då arbetsgivaren kände till att denne sedan tidigare mådde dåligt. Trots detta föran-

leddes inte uppsägningen av arbetsgivaren. Det framstår som rimligt för oss då det är svårt 

för arbetsgivare att förutse hur personer reagerar på ett agerande. Det skulle få stora kon-

sekvenser om rimliga ageranden från arbetsgivare måste tänkas över noga för att inte ris-

kera att handlandet ska anses som provocerad uppsägning. Att söka orsak till frånvaro ter 

sig som ett rimligt agerande. Det vore anmärkningsvärt att ett sådant agerande ska vara 

provocerad uppsägning, bara för att arbetstagaren upplever agerandet som obehagligt. 

                                                
56 Prop. 1973:129, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd m.m. s. 128 f. 
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4.4.3 AD 2011 nr 44 (chaufförfallet) 

I AD 2011 nr 44 (chaufförsfallet) hade en arbetstagare som arbetsuppgift att ta emot bilar 

och leverera bilarna till angivna platser i hamnen. Vid ett tillfälle lämnade chauffören in-

komna bilar olåsta med nycklarna i och tog inte kontakt med hamnpersonalen för under-

skrift av fraktsedlarna. Bolaget hade en policy kring hur tillvägagångssättet ska gå till vid 

överlämning av bilarna. Dagen därpå kallade arbetsgivaren den anställde till ett möte, i tron 

om att bilarna blivit stulna. Exakt vad som sades på mötet är omtvistat, men det avslutades 

i vilket fall med att arbetstagaren sade upp sig. Bilarna uppfanns en tid senare på annan des-

tination än den tilltänka; de var dock inte stulna. Tvisten i målet gällde huruvida uppsäg-

ningen skulle anses vara provocerad av arbetsgivaren och därmed att likställa med ett av-

skedande. Om provocerad uppsägning fastslagits, förelåg det saklig grund för avsked? 

AD vidhöll tingsrättens bedömning att arbetsgivaren provocerat fram uppsägningen och 

därmed att likställa med avskedande från arbetsgivarens sida. Tingsrätten fann det osanno-

likt att arbetstagaren skulle vilja lämna sin anställning frivilligt. Det kunde inte styrkas att 

arbetsgivaren föreslog uppsägningen, det stod dock klart att arbetsgivaren inte gjorde några 

ansträngningar för att hindra uppsägningen. Vidare hade arbetsgivaren även bidragit till ut-

formandet av uppsägningshandlingen. På grund av detta ansågs uppsägningen föranledd av 

arbetsgivaren. 

Tingsrätten undersökte vidare huruvida den föranledda uppsägningen var otillbörlig eller 

stred mot god sed på arbetsmarknaden. Vidare fann tingsrätten att arbetsgivaren ställde ar-

betstagaren inför ett flertal scenarier. Däribland skadeståndsskyldighet för bilarna och att 

arbetskollegorna riskerade att förlora sina arbeten på grund av arbetstagarens tillkorta-

kommanden. Således försatte arbetsgivaren den anställde i en svår sits genom sitt hand-

lande på mötet och det torde arbetsgivaren ha insett. Tingsrätten ansåg därför att arbetsgi-

varen agerat otillbörligt och därmed var att likställa med ett avskedande. 

AD skilde sig från tingsrättens bedömning gällande saklig grund. De betonade att bolaget 

hade en policy kring hur överlämnandet av bilar skulle gå till. Det fanns inte heller vid detta 

tillfälle någon skiljaktig instruktion som gick emot den sedvanliga policyn och därmed ac-

cepterades inte en annan procedur en den arbetsgivaren utfärdat. Det faktum att arbetsta-

garen inte kontaktade hamnpersonalen och därefter inte heller kontaktade arbetsgivaren, 

ledde till att arbetsgivaren inte kände till att leveransen hade framkommit. AD menade att 

bolaget visserligen inte lidit någon ekonomisk skada, men att arbetstagaren utsatte arbetsgi-
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varen för stor ekonomisk risk. Därtill var det av vikt att fraktsedeln undertecknas på grund 

av säkerhetsskäl, vilket arbetstagaren dock inte gjorde. Arbetstagarens agerande riskerade 

arbetsgivarens förtroende och med tanke på arbetstagarens erfarenhet var ett sådant age-

rande inte godtagbart. Sammantaget förelåg saklig grund för avskedande.  

4.4.4 Efterföljande analys om AD 2011 nr 44 (chaufförfallet) 

I chaufförfallet skiljer sig tingsrätten och arbetsdomstolens bedömningar avsevärt. Tings-

rätten menade att arbetstagarens agerande inte varit av sådan grad att saklig grund för av-

skedande ansågs föreligga. Den provocerade uppsägningen ansågs därmed obefogad. 

Främst för att agerandet inte orsakade någon skada och därmed hade inte arbetstagaren 

grovt åsidosatt sin skyldighet gentemot arbetsgivaren, enligt 18 § LAS. Vi är också inne på 

tingsrättens linje. Visserligen har arbetstagaren brustit i sitt arbetsåtagande, samtidigt var 

detta en engångsföreteelse och ledde inte till någon ekonomisk skada. Om arbetsgivaren 

istället för avsked gav arbetstagaren en varning är det troligt att anställningsförhållandet 

skulle kunna fortgå, antingen genom samma tjänst eller annan tjänst. Lämpar sig inte ar-

betstagaren som chaufför kunde denne istället omplaceras till annan syssla. Vi finner såle-

des som tingsrätten att den provocerade uppsägningen var obefogad. Vi förstår ändå AD:s 

argumentering om saklig grund, eftersom agandet var oansvarigt med tanke på arbetstaga-

rens erfarenhet. 

AD menade att arbetsgivaren hade föranlett uppsägningen och inte heller givit någon be-

tänketid till arbetstagaren. Dessutom ställdes arbetstagaren inför en svår situation och där-

med agerade arbetsgivaren otillbörligt. Således ansåg AD likt tingsrätten att arbetstagaren 

utsatts för provocerad uppsägning. Arbetstagarens uppsägning var därmed att likställa med 

ett avskedande från arbetsgivaren. Misskötsamheten var dock av sådan grad att den ut-

gjorde saklig grund för avsked och därmed bortsåg AD från otillbörligheten. Konsekven-

sen blev istället att arbetsgivaren dömdes till skadestånd för att ha brutit mor ordningsföre-

skrifterna57. Vi finner det underligt att AD kan komma fram till att provocerad uppsägning 

förelåg och således frångå propositionens58 ordalydelse. 

                                                
57 19-20 §§ LAS. 

58 Prop. 1973:129, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd m.m. s. 129.  
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Visar det sig att en arbetsgivare genom otillbörligt handlande har förmått en anställd att 

själv säga upp sig, är det i själva verket fråga om en situation som är helt jämförlig med den 

som föreligger när en arbetsgivare säger upp en arbetstagare utan saklig grund. 

Eftersom AD fastslog i fallet att arbetsgivaren agerat otillbörligt, borde AD enligt vår me-

ning jämställa uppsägningen med en uppsägning utan saklig grund om propositionens or-

dalydelse skulle följas. Innebär det faktum att AD inte följer propositionen att praxis har 

utvecklats och att rättstillämparna ändrat sitt synsätt på detta område? Om så är fallet inne-

bär det att rättsläget är mer oklart än tidigare, eftersom det nya synsättet i sådana fall inte 

går att utläsa från varken lagtext eller förarbeten. Har AD valt att frångå propositionen för 

att de anser att den är förlegad och otillämplig, med tanke på utvecklingen inom arbetsrät-

ten?  
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5 Analys 

5.1 Inledning 

I detta kapitel utreds huruvida det behövs en ny lag. Svaret på den frågan ges mot bakgrund 

av vad som framkommit i tidigare kapitel gällande nuvarande reglering. Vidare vägs förde-

lar och nackdelar med eventuell ny lagstiftning mot varandra, vilket mynnar ut i ett eventu-

ellt lagförslag.  

5.2 Behövs det ny lag? 

Rättstillämparna har visat tendenser på att nuvarande reglering inom provocerad uppsäg-

ning inte är tillräcklig. Ett exempel på det är att AD-ordföranden i kritiseringsfallet ansåg 

det nödvändigt att utreda sin åsikt gällande rättstillämpningen vid provocerad uppsägning, 

vilket visar på att rättsområdet är tämligen outrett. Ordföranden redogjorde även för situat-

ioner inom provocerad uppsägning som föll utanför målets rättstillämpning. Det framstår 

som naturligt att rättstillämparna får anledning att rannsaka regelsystemet, eftersom en hel 

del har ändrats inom arbetslivet de senaste 40 åren. I takt med att arbetsrätten har föränd-

rats är det naturligt att ett äldre förarbete inte längre är lika rättsligt tillämpligt. Fler jobbtill-

fällen har tillkommit, vilket även har skapat fler komplexa arbetsrelaterade situationer, ex-

empelvis på uppsägningsområdet. Därmed är det rimligt att till viss del avvika från regler 

som anses föråldrade. 

Vi har utläst mönster gällande de avgörande faktorerna vid hot och trakasserier. Hot sker 

ofta genom ultimatum och där är den avgörande faktorn huruvida saklig grund föreligger. 

När ett ultimatum ställs innebär det att uppsägningen är föranledd av arbetsgivaren. Det 

skiljer sig jämfört med trakasserier, där fokus främst ligger på det bakomliggande syftet och 

beskaffenheten på handlingarna. Det beror på att det sällan finns en saklig grund för upp-

sägning vid trakasserier och saklig grund blir således inte den avgörande faktorn. Kan en ny 

lag rättstillämpa de två typsituationerna tillsammans likt nuvarande reglering, där de avgö-

rande faktorerna går isär? En eventuell lag måste vara tillräckligt generell utformad för att 

inkludera de möjliga utfallen inom provocerad uppsägning. 

Är uppsägningen föranledd av arbetsgivaren, prövas huruvida uppsägningen strider mot 

god sed på arbetsmarknaden eller om den är att anse som otillbörlig. Om så är fallet är 

uppsägningen att ses som provocerad. Det kan dock vara godtagbart om uppsägningen el-
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ler avskedandet är sakligt grundat. AD:s bedömningsgrund skiljer sig därför mot proposit-

ionens ordalydelse. Enligt propositionen ska otillbörlighet vara att likställa med uppsägning 

utan saklig grund.59 Rättstillämparna å andra sidan accepterar otillbörlighet om saklig grund 

för uppsägning föreligger.60 I propositionen är det formulerat att otillbörligt handlande är 

helt jämförbart med uppsägning utan saklig grund.61 Därmed verkar AD acceptera provo-

cerad uppsägning, så länge det finns en saklig grund. Ett exempel som belyser detta är tidi-

gare nämnda chaufförfallet. Där agerade arbetsgivaren otillbörligt, men hade saklig grund 

för uppsägning och AD accepterade således den provocerade uppsägningen. Fallet belyser 

den nuvarande regleringens tillkortakommanden. Att AD gör en bedömning kring otillbör-

lighet men bedömningen blir utan verkan framstår som aningen förvirrande. Det skapar 

dessutom oförutsägbarhet, att utgå ifrån en proposition men sedan avvika från vissa delar 

och istället tillämpa prejudicerande domar. 

En annan oförutsägbarshetsfaktor inom provocerad uppsägning är graderna av otillbörlig-

het. I bartenderfallet angav AD att arbetsgivarens agerande varit av hög grad otillbörlighet. 

AD ger ingen definition på vad som skiljer hög grad och normal otillbörlighet. Detta gör 

det svårt att förutse hur AD kommer se på otillbörlighet. Trots att AD bedömer otillbör-

lighet i olika grader verkar det dock inte ha någon större betydelse för utgången i målet om 

det föreligger saklig grund. Att således göra en gradhetsbedömning kan tyckas opåkallat om 

den ändå inte får någon verkan. Vi anser att otillbörligheten bör inkluderas i bedömningen 

och således behövs en regleringsförändring för att stävja oförutsägbarheten. För att fullt ut 

kunna avgöra huruvida det behövs en ny lag eller ej, är det en nödvändighet att fördelar 

och nackdelar med ny lagstiftning vägs emot varandra.  

5.2.1 Fördelar med lagstiftning 

Inom den traditionella rättskällehierarkin har förarbeten större värde än praxis. I arbetsrät-

ten är ordningen omtvistad, där vissa menar att praxis ska värderas högre än förarbeten. 

Det grundar sig sannolikt på att förarbetet till LAS är över 40 år gammalt. AD har istället 

tagit ett aktivt ställningstagande att frångå förarbetet. De har istället skapat egna rättsregler, 

vilket innebär att praxis har fått större betydelse än förarbetet. Att ha ett rättssystem där 

bedömningsgrunderna överlappar varandra skapar osäkerhet inom provocerad uppsägning. 

                                                
59 Prop. 1973:129, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd m.m. s. 129. 

60 Se bedömningen i AD 2011 nr 44. 

61 Prop. 1973:129, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd m.m. s. 129.  
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En viss bedömningsgrund klargörs av förarbetet, medan en annan enbart framgår av praxis. 

Att skapa nytt lagrum som reglerar provocerad uppsägning skulle tydliggöra rättshierarkin 

och dessutom skapa en likartad bedömningsgrund som rättstillämparna har att förhålla sig 

till.  

Ett lagrum på området skulle öka kännedomen om företeelsen provocerad uppsägning, 

både för arbetstagare och arbetsgivare. Arbetstagare har generellt sett en begränsad insikt i 

den svenska lagen, men de känner till att arbetstagare har ett starkt anställningsskydd. Om 

arbetstagare känner sig felaktigt behandlade kan de, antingen själva eller genom facket, söka 

efter applicerbara lagrum i LAS. En ökad kännedom för arbetsgivare torde ha en preventiv 

effekt mot provocerad uppsägning. Arbetsgivare borde tänka sig för innan de agerar på ett 

sätt som är uppenbart lagstridigt. Detta då arbetstagare likväl kan vara medveten om hand-

lingens lagstridighet. Att definiera provocerad uppsägning i nytt lagrum skulle möjliggöra 

en ökad tillämpning i och med kännedomen.  

En annan fördel med att lagstifta provocerad uppsägning är att Sverige kan statuera ett ex-

empel för EU på hur en framgångsrik lagregling kan vara utformad. EU-kommissionen har 

i sin rapport62 framhållit problematiken inom detta område. Det är därför inte alls otänk-

bart att EU i framtiden skapar harmonisering på området. Om Sverige skapar en lyckad re-

glering kan EU utgå från den svenska utformningen eller till och med helt efterlikna den 

svenska. Möjligheten finns också att Sverige kan behålla sin egen utformning till viss del 

även efter en europeisk reglering, om EU bedömer att det svenska lagrummet fungerar väl. 

En annan positiv aspekt med egen reglering är att den kan anpassas helt utefter den 

svenska arbetsmarknaden. Detta kan jämföras med en EU-reglering som skulle vara anpas-

sad efter hela den europeiska arbetsmarknaden.  

5.2.2 Nackdelar med lagstiftning 

Arbetstagare har redan nu ett starkt anställningsskydd och detta är troligen inte alltid upp-

skattat av arbetsgivare. Att då införa provocerad uppsägning i lag och potentiellt stärka 

skyddet ytterligare torde ogillas av arbetsgivarna. Nuvarande reglering kring uppsägningars 

bindande verkan består av provocerad uppsägning, ångerrätt och avtalslagens ogiltighets-

regler som från arbetsgivares perspektiv är ett tämligen starkt skydd. Handlingsutrymmet 

för arbetsgivare skulle minskas om skyddet mot provocerad uppsägning stärktes. Detta 
                                                
62 EU-kommissionens rapport Termination of employment relationships, Legal situation in the Member States of the Eu-

ropean Union, 2006, s. 3. 
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borde visa sig genom arbetsgivarna skulle behandla arbetstagarna med stor varsamhet och 

dra sig för att ge befogad kritik för att inte riskera repressalier., som i kritiseringsfallet,  

Refererade fall i uppsatsen visar på hur olika omständigheter kan te sig, men trots detta ska 

de dömas utifrån liknande bedömningsgrunder. Det är svårt att inkludera alla möjliga sce-

narier inom provocerad uppsägning i ett lagrum. För att det ska vara möjligt krävs en vag 

formulering från lagstiftarna, den måste dock vara tillräckligt specifik för att vara praktiskt 

tillämpbar. För att lyckas med balansen i regleringen krävs sannolikt en hel del tid och ar-

bete från lagstiftaren. Tid och arbete kan dock inte garantera en väl avvägd formulering. 

Dessutom skapar lagstiftningen kostnader som istället kan användas på annat håll.  

Möjligheten finns att EU kommer att skapa en reglering på området som Sverige antingen 

kan eller måste införa i svensk lag. I sådana fall ter det sig som mer fördelaktigt att vänta 

med en eventuell reglering, om Sverige ändå kommer behöva anpassa sig till europeisk rätt. 

5.2.3 Sammanvägd bedömning 

Den sammanvägda bedömningen efter att ha tagit fördelar och nackdelar i beaktande är att 

en kodifiering vore att föredra. Praxis och förarbete står i konflikt med varandra, vilket 

skapar ett rättsosäkert område. En lagstiftning torde minska oförutsägbarheten eftersom 

bedömningsgrunderna till provocerad uppsägning skulle finnas att tillgå hos den högsta 

rättskällan. Praxis skulle heller inte kunna avvika från förarbetet, utan istället behöva basera 

bedömningen utifrån lag och dess tillhörande förarbete. Hur skulle en sådan lagstiftning 

formuleras?  

5.3 Lagstiftningens utformning 

Formuleringen baseras på vår egen samlade bedömning om nödvändiga rekvisit samt den 

befintliga rättstillämpningen bestående av förarbetet till LAS och praxis.  

 

Lagförs lag :    

Uppsägning av arbetstagare som föranletts av arbetsgivare genom otillbörligt handlande eller 

i annat fall strider mot god sed på arbetsmarknaden, är att likställa med en provocerad 

uppsägning såvida inte saklig grund föreligger. 
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Både propositionen och praxis har betonat vikten av rekvisitet föranlett.63 För att rekvisitet 

ska anses uppfyllt, så krävs att uppsägningen grundar sig i ett agerande från arbetsgivaren 

som varit felaktigt. I frånvarofallet var den främsta orsaken till uppsägningen ett agerande 

från arbetsgivaren. Agerandet ansågs dock vara rimligt och således uppfylldes inte kravet på 

felaktighet. Fallet visar på vikten att utreda huruvida arbetsgivares agerande är felaktigt eller 

rimligt. Det ter sig för oss därför nödvändigt att inkludera detta rekvisit.    

Otillbörlighet är en företeelse som inte kan anses acceptabel, oavsett i vilket forum det sker.  

Vi menar därför att detta rekvisit uppfyller en viktig del i bedömningsgrunden till provoce-

rad uppsägning. Är syftet att få arbetstagaren att lämna anställningen ska otillbörligheten 

ses som högre, än om ett sådant syfte inte existerar.64 Syftet bakom handlingen kan utgöra 

en viktig del vid tolkning av en arbetsgivares handling. Avsikten ska dock inte enligt oss ut-

göra ett rekvisit i ett tilltänkt lagrum, då det ibland kan vara svårt utläsa syftet bakom en 

handling. Bedömningsgrunden bör istället rimligtvis förläggas i förarbetet, då förarbetet ger 

en vägledning för hur lagrummet ska tolkas. Syftet blir därför inte ett bindande rekvisit men 

kan ändå tillmätas en viss betydelse. 

Otillbörlighet kan också uppstå vid själva uppsägningsförfarandet, om arbetsgivaren ställer 

arbetstagaren inför en svår situation. Exempelvis ställdes arbetstagaren i chaufförfallet inför 

ett flertal besvärliga scenarier av arbetsgivaren, vilket ledde till arbetstagarens uppsägning. I 

bartenderfallet nekades arbetstagarna facklig konsultation av arbetsgivaren och dessutom 

gavs ingen betänketid till ställningstagande av ultimatumet. Gemensamt för fallen var att 

arbetsgivarna ställt arbetstagarna inför en svår situation och därmed agerat otillbörligt. Vi 

anser att det är av vikt att arbetsgivare upprätthåller de rättigheter som framkommit genom 

praxis. Dessa utgörs av att arbetstagaren ska få skälig betänketid vid beslutsfattande, inte 

nekas till facklig konsultation och inte behöva utstå andra oegentligheter från arbetsgivaren. 

Dessa rättigheter framgår av lagrummet då de går under definitionen otillbörligt men likt 

syftet bakom, bör de exemplifierade rättigheterna förläggas i förarbetet. Väl i förarbetet 

finns utrymme att tydliggöra dessa begrepp och ge förståelse kring innebörden genom att 

åskådliggöra svåra situationer.  

                                                
63 Se bedömningarna i AD 1991 nr 65 och AD 2006 nr 11. 

64 Se bedömningarna i AD 1983 nr 3 och AD 1991 nr 65. 
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AD har framhållit att arbetsgivaren låter arbetstagaren få skälig tid att tänka över sitt beslut 

när ett ultimatum har ställts.65 I lag där ordet skälig tid används finns ingen direkt definition 

på tidsramen. Vi har kunnat utläsa att skälig tid inom provocerad uppsägning anses uppnått 

så länge arbetsgivaren inte pressar på situationen för att få arbetstagaren att ta ett förhastat 

beslut. Exempelvis att arbetsgivaren uppmanar arbetstagaren att ta en dag att tänka över si-

tuationen innan beslut tas. Den exakta tiden beror på omständigheterna i det enskilda fallet. 

En annan aspekt med att arbetsgivare ger tillräcklig tid till arbetstagare är att arbetstagares 

möjligheter till ångerrätt gällande uppsägning minimeras. Detta då det kumulativa rekvisitet 

”lämna i affekt” blir svårare att uppfylla för arbetstagaren.  

AD har tidigare betonat vikten av att arbetstagaren får rådgöra med facket utan ingripande 

av arbetsgivaren.66 Vi har samma inställning till detta och anser att arbetsgivaren ska behöva 

ge utrymme till arbetstagaren att rådgöra med facket om den så vill. Däremot borde denna 

skyldighet inte sträcka sig så långt att det är arbetsgivarens skyldighet att försäkra sig om att 

kontakten mellan arbetstagaren och facket sker. Ges arbetstagaren skälig tid borde detta en-

ligt vår mening vara tillräckligt för att arbetstagaren ska kunna ta kontakt med facket. Så 

länge som arbetsgivaren inte aktivt har motsatt sig en sådan kontakt, och samtidigt givit 

skälig tid till arbetstagaren, bör dennes skyldigheter därmed vara uppfyllda. 

Vi tror att rättstillämparna har valt att inkludera god sed på arbetsmarknaden vid bedöm-

ningen för att få rättstillämpningen så vid som möjligt. Om en arbetsgivare inte agerat otill-

börligt, men ändå på ett sätt som rättstillämparna anser felaktigt, möjliggör god sed ändå en 

fällande dom. Vi ser ingen anledning att göra rättstillämpningen snävare, utan väljer att in-

kludera termen i lagrummet. 

Gällande saklig grund gör vi ingen egen tolkning av innebörden, utan följer tidigare be-

dömning av begreppet som återfinns i 7 § LAS. Enligt propositionen ska, som tidigare 

nämnts, otillbörligt agerande vara att helt jämställa med en uppsägning utan saklig grund. 

Vi väljer att frångå denna princip, då vi finner det rimligt att en provocerad uppsägning är 

godtagbar, även om uppsägningen gjorts otillbörligt. Då arbetsgivaren hade kunnat säga 

upp arbetstagaren med saklig grund bör detta inte omöjliggöras på grund av en mindre för-

seelse. I chaufförfallet ledde otillbörligheten dock inte till några repressalier. Enligt vår me-

ning borde ett sådant handlande få konsekvenser. Skadestånd vid otillbörligt handlande 

                                                
65 Se bedömningarna i AD 1992 nr 50 och AD 2001 nr 55. 

66 Se bedömningarna i AD 1992 nr 50 och AD 2001 nr 55. 
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vore enligt oss en rimlig sanktion för förfarandet, som följer utav 38 § LAS. Skadeståndsbe-

loppet bör spegla graden av otillbörligheten. Är otillbörligheten av grövre karaktär borde 

ett högre skadestånd utgå och vice versa. 

Vi anser att ovanstående formuleringar och definitioner är tillräckligt vaga men samtidigt 

specifika nog för att kunna appliceras praktiskt. Vi har därmed tyckt oss finna en balans 

som borde leda till mindre oförutsägbarhet inom området provocerad uppsägning. 
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6 Slutsats  

Uppsatsens syfte är att utreda huruvida det finns en oförutsägbarhet med nuvarande till-

lämpning kring provocerad uppsägning. Det är urskiljbart att AD till stor del följer förarbe-

tet till LAS. Rättstillämparna frångår dock propositionens ordalydelse gällande hur otillbör-

lighet från arbetsgivare ska bedömas. AD accepterar otillbörlighet om det föreligger saklig 

grund för uppsägning från arbetsgivaren. Enligt proposition ska dock otillbörlighet alltid 

likställas med en uppsägning utan saklig grund. AD gör bedömning kring otillbörlighet som 

dock lämnas utan verkan, vilket framstår som aningen förvirrande. AD hämtar viss inform-

ation ur propositionen, men ändå frångår dess ordalydelse och därmed avviker från den 

rättskälla som traditionellt värderas högre, vilket leder till oförutsägbarhet. 

Att ordföranden kände sig manad att beskriva rättsläget i ett särskilt yttrande förstärker bil-

den över det osäkra rättsområdet och således också oförutsägbarheten. Eftersom oförut-

sägbarhet inom provocerad uppsägning föreligger, finns det behov av att åtgärda problema-

tiken och ett lagrum vore önskvärt. Detta skulle tydliggöra rättshierarkin och skapa en lik-

artad bedömningsgrund. 

Lagrummet behöver formuleras tillräckligt vagt för att kunna inkludera samtliga potentiella 

situationer som ska gå under provocerad uppsägning. Samtidigt måste det vara tillräckligt 

specifikt för att faktiskt kunna appliceras. Genom att hålla formuleringen relativt vag och 

utveckla definitioner och bedömningar i förarbeten, är det möjligt att minska oförutsägbar-

heten genom lagrum. Väl i förarbetet finns det mer utrymme att exemplifiera och belysa 

typsituationer. 

Ett potentiellt framtida lagrum utformat på följande vis torde minska oförutsägbarheten: 

Uppsägning av arbetstagare som föranletts av arbetsgivare genom otillbörligt handlande eller 

i annat fall strider mot god sed på arbetsmarknaden, är att likställa med en provocerad 

uppsägning såvida inte saklig grund föreligger. 

Ovanstående formulering bör leda till mindre oförutsägbarhet och samtidigt vara tillräckligt 

balanserad för att var applicerbar i praktiken.  
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