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1. Inledning  

Enligt lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) finns det två grunder för uppsägning som 

anses sakliga. Dessa två grunder är enligt LAS 7 § arbetsbrist och personliga skäl. Fingerad 

arbetsbrist beskrivs vara ett svepskäl, det vill säga, att arbetsgivaren hävdar att arbetsbrist är 

uppsägningsgrunden fastän det i själva verket är personliga skäl.1 Det framgår av förarbetena 

till LAS att det ställs mer krav på arbetsgivarens bevisbörda vid tvister som rör uppsägningar 

då arbetsgivaren har ett större ansvar.2 Den delade bevisbördan aktualiseras i fall som rör 

fingerad arbetsbrist.3 Det är arbetstagaren som ett första steg ska uppvisa sannolika skäl att 

dennes uppsägning hänfört sig till denne personligen, fastän arbetsgivaren hävdat arbetsbrist 

som uppsägningsgrund.4 Om arbetstagaren lyckas uppvisa sannolika skäl till fingerad 

arbetsbrist, övergår bevisbördan till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska därmed uppvisa 

tillräcklig bevis att det förelegat faktisk arbetsbrist inom organisationen.5 Om arbetstagaren inte 

lyckas uppvisa sannolika skäl till att uppsägningsgrunden varit ett svepskäl, övergår inte den 

delade bevisbördan till arbetsgivaren. Därmed ligger det stor vikt på arbetstagaren att som första 

steg kunna göra det sannolikt att det kan röra sig om fingerad arbetsbrist. Därmed styrs utfallet 

av domar som rör fingerad arbetsbrist av arbetstagarens förmåga att uppvisa sannolika skäl. 

Hur ofta har arbetstagare lyckats uppvisa detta? Vad händer när dem lyckas uppvisa detta och 

vad händer när dem inte har lyckats? Hur blir utfallet i båda lägen och vad är Arbetsdomstolens 

(AD) ställningstagande i dessa domar?  

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att, efter en tematisering av åtta AD domar, undersöka den delade 

bevisbördan och bevisregelns roll i bedömningen av fingerad arbetsbrist. Uppsatsen ämnar 

undersöka vilka faktorer Arbetsdomstolen tar i beaktning vid bedömningen om det varit fråga 

om fingerad arbetsbrist. Vidare ska uppsatsen undersöka vilka argument arbetsgivaren och 

arbetstagaren framför och hur dessa påverkar utfallet av domen. Den delade bevisbördan är i 

fokus för denna uppsats då det är den relevanta bevisregeln i tvister som rör uppsägningar.  

 

Följande frågeställningar har formulerats för att besvara uppsatsens syfte: 

                                                
1 Isenstam, Wulkan & Wästfelt, 2019, s.140 
2 Gellner, 2005, s.187 
3 Isenstam, Wulkan & Wästfelt, 2019, s.149 
4 Gellner, 2005, s.189 
5 Gellner, 2005, s.189 
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• Hur bedömer AD anförda bevis i fråga rörande fingerad arbetsbrist? 

• I vilka situationer aktualiseras bevisregeln för att fastställa att det varit fingerad 

arbetsbrist? 

• I de fall de inte varit fingerad arbetsbrist – hur har arbetsgivaren redogjort för sitt 

argument? 

 

1.2 Avgränsningar 
Uppsatsen fokuserar på analysen av åtta stycken centrala och relevanta domar. Dessa domar 

har valts ut med bakgrund då de vid upprepande tillfällen har återfunnits i känd doktrin6. Vidare 

refererar dessa domar vid upprepande tillfällen tillbaka till varandra i domgenomgången av 

varje AD dom. Följaktligen har inte kön eller ålder av käranden varit en relevant faktor vid 

kodningen av domarna. Någon bakgrundsinformation kring vilka som väckt talan har inte 

ansetts vara relevant för denna uppsats då bevisregelns tillämpning är fokus. Fortsättningsvis 

kommer inte en redogörelse av de lägre instansernas uttalanden att göras då Arbetsdomstolens 

utlåtande är i fokus i denna uppsats. 

 

1.3 Metod och material  
 
Denna magisteruppsats kommer att använda två metodformer, en rättsdogmatisk och en 

empirisk metod. Beskrivningen av gällande rätt kommer att baseras på en rättsdogmatisk 

metod. Den rättsdogmatiska metoden grundas på en genomgång av förarbete, lagrum och 

doktrin.7 Denna metod har använts för att kunna tolka den gällande rätt. Genom att tolka den 

gällande rätten har en grund för analysen av domarna skapats. Fördjupningen inom den gällande 

rätten påbörjades genom att tillsammans med min handledare identifiera vilka rättskällor som 

var relevanta. Urvalet och identifikationen av relevant gällande rätt och källor har utgjort en 

betydande del för att kunna besvara frågeställningarna.  

 

                                                
6Öman, Sören, Anställningsskyddspraxis, 7., [rev. och utök.] uppl., Jure, Stockholm, 2014 & Glavå, 
Mats, Arbetsbrist och kravet på saklig grund: en alternativrealistisk arbetsrättslig studie, 1. uppl., Norstedts 
juridik, Diss. Göteborg : Univ.,Stockholm, 1999 
 
 
7Sandgren, 2015, s 43 & 48. 
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Vidare har arbetets tematisering och granskning av åtta relevanta AD domar grundats på en 

empirisk analys. Samtliga domar berör Arbetsdomstolens avgörande om fingerad arbetsbrist. 

De utvalda domarna har nämnts i relevant doktrin, däribland Öman och Glavå 8. Då dessa domar 

har valts ut ur doktrin kan inte urvalet ses som komplett, utan urvalet är istället ett selektivt 

sådant. Som tidigare nämnt refererar dessa AD domar till varandra i Arbetsdomstolens 

bedömning, vilket ger en indikation på att dessa domar är väsentliga för ämnet som ska 

granskas. Valet av domarna har därmed utgått från att dessa upprepande gånger nämnts i den 

doktrin jag utgått ifrån. Jag har även använt mig utav databasen Karnov för att säkerställa att 

de domar jag valt ut är tillräckliga. För att säkerställa detta har jag utgått från domarna från 

2019 och gått bakåt i tiden på Karnov för att undersöka vilka domar som är tillgängliga för detta 

ämne.  De senaste domarna som berör fingerad arbetsbrist från 2018 och 2017 har tematiserats, 

fastän de inte nämns i vald doktrin. Detta för att inte enbart följa de äldre domarna som nämnts 

i litteraturen. Det ska tilläggas att en dom från 2019 inte valdes ut då domen inte berör fingerad 

arbetsbrist, då yrkandet har grundats på uppsägning på grund av personliga skäl.  

 

För att granska tematiseringen och kodningen av de utvalda domarna skapades ett kodschema. 

Det bifogade kodschemat9 ligger till grund för tematiseringen  och analysen av de utvalda AD 

domarna. Kodschemat har delats upp i följande kategorier: AT sidans bevisning, AG sidans 

motbevsning, AD:s grunder samt teman. Kodschemat har gjorts i samråd med handledare 

Anderz Andersson.  

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 
Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats utgår från ett kritiskt samhällsperspektiv. Den 

delade bevisbördan kan tänkas skapa en delad arbetsmarknad när arbetsgivarens rätt till att 

åberopa arbetsbrist kan vid fingerade fall skapa en sekundär arbetsmarknad. Vad händer med 

de arbetstagare som arbetsgivaren ”lyckats” säga upp med arbetsbrist som svepskäl?  

 

                                                
8Glavå, 1999, s.332, s.348, s.374 & s.427 
Öman, 2014, s. 134 & s.135 
 
 
 
9 Se bilaga 1 
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1.5 Disposition 
För att kunna analysera AD domarnas tematisering görs en genomgång i uppsatsens andra 

kapitel vad saklig grund för uppsägning är, bevisregeln vid uppsägning på grund av arbetsbrist 

respektive personliga skäl. Vidare görs en redogörelse av bevisregeln vid fingerad arbetsbrist, 

vilket är en av den mest centrala delen i detta arbete. Uppsatsens andra kapitel fortsätter med 

en beskrivning av den delade bevisbördan och presumtionsregeln som används i 

diskrimineringsmål. Följaktligen presenteras det empiriska materialet från tematiseringen och 

kodningen av de åtta utvalda domarna. Det empiriska materialets analys har delats upp för att 

underlätta för läsaren, där första delen utgör när arbetsgivaren vunnit talan och andra delen 

utgör när arbetstagaren vunnit talan. Sedan besvaras uppsatsens frågeställningar i uppsatsen 

fjärde kapitel. Slutligen framförs en diskussion där kritik till arbetet och ämnet tas upp och 

diskuteras fritt. 

 

2. Genomgång av bevisregeln  
Bevisregelns utformning och tillämpning kommer att beskrivas utifrån tre olika situationer. 

Dessa är bevisregeln vid arbetsbrist,  personliga skäl samt vid fingerad arbetsbrist. Detta kapitel 

kommer att avslutas med en redogörelse av bevisregelns användning inom 

Diskrimineringslagens10 omfattning.  

 

2.1 Saklig grund för uppsägning 
En betydande bestämmelse i LAS är lagens 4 § där det framgår att anställningen ska gälla 

tillsvidare.11 För att en uppsägning från arbetsgivaren ska ses som lovlig måste uppsägningen 

grundas på en saklig grund.12 Detta krav på saklig grund framgår även av LAS 7 §.13 De två 

grunder som utgör saklig grund för uppsägning från arbetsgivarens sida är arbetsbrist och 

personliga skäl. 14 Det beskrivs att organisationens storlek kan påverka uppsägningen av 

arbetstagaren. Detta kan innebära att samma uppsägningsskäl kan ses som sakligt grundad i en 

mindre organisation i förhållande till en större organisation där samma uppsägningsskäl inte 

ses som sakligt grundad.15 En klar definition på vad som ryms inom begreppet saklig grund 

                                                
10 Diskrimineringslagen (2008:567) 
11 Se Prop. 1981/82:71 s.2 och s.64, se även Prop.1973:129 s.4. 
12 Se Prop.1973:129 s. 31, se även Prop. 1981/82:71 s.31 och s.64. 
13 Se Prop. 1981/82:71 s.3. 
14 Se Prop. 1981/82:71 s.64-54. 
15 Isenstam, Wulkan & Wästfelt, 2019, s.105. 
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existerar inte.16 Motivet bakom detta är arbetsmarknadens konstanta utveckling. Det vore 

därmed omöjligt att definiera saklig grund på grund av de olika omständigheter som kan ligga 

bakom en uppsägning från arbetsgivaren. Vidare existerar det mer än en anställningsform inom 

det svenska arbetslivet, vilket försvårar preciseringen av vad som inryms inom begreppet saklig 

grund.17 Därmed undersöks varje enskild uppsägning i relation till dess grund för att undersöka 

om det föreligger saklig grund bakom uppsägningen från arbetsgivarens sida.18 Ytterligare en 

anledning bakom bristen av begreppets precisering är det faktum att en definiering skulle låsa 

fast rättsutvecklingen, något som är oönskat.19 Den rådande utvecklingen inom arbetslivet kan 

bidra till att arbetsgivarens utrymme för uppsägningar kan med tiden komma att minska.20 Det 

framgår även att det är av största vikt att i samband med rättsutvecklingens tillväxt beakta och 

tillförsäkra att arbetstagarna omfattas av  ett genomgripande anställningsskydd.21 

 

2.2 Bevisregeln vid uppsägning på grund av arbetsbrist 
Som tidigare nämnt är arbetsbrist en av grunderna för saklig grund av uppsägning från 

arbetsgivarens sida.22 Grundtanken är att arbetsgivaren har rätt att bestämma över behovet av 

personalstyrka inom organisationen.23 Vidare beskrivs det att LAS tillåter att 

driftsinskränkningar verkställs, likväl om detta leder till att organisationens arbetstagare sägs 

upp på grund av arbetsbrist.24 Arbetsgivaren har även befogenhet att åberopa arbetsbrist när det 

gäller långsiktiga ändringar inom organisationen.25 Vad som omfattas av arbetsbrist som saklig 

grund för uppsägning har även framkommit genom Arbetsdomstolens praxis. Det framkommer 

av exempelvis AD 2000 nr 35 att begreppet arbetsbrist inte enbart syftar till när det existerar 

faktisk brist på arbetsuppgifter. Vad som kan ses som arbetsbrist är därmed mer omfattande än 

så och sträcker sig längre än brist på enbart arbete. Enligt AD 2000 nr 35 föreligger arbetsbrist 

även då arbetsgivaren bedömer att uppsägningar av arbetstagare är nödvändig på grund av 

organisatoriska, företagsekonomiska eller långsiktiga anledningar. Därmed behöver det inte  

 

 

                                                
16 Se Prop. 1981/82:71 s.64, se även Prop. 1973:129 s.118ff. 
17 Lunning & Toijer, 2010, s.337. 
18 Lunning & Toijer, 2010, s.337. 
19 Prop.1981/82:71 s.64. 
20 Isenstam, Wulkan & Wästfelt, 2019, s.107. 
21 Isenstam, Wulkan & Wästfelt, 2019, s.107. 
22 Prop.1981/82:71 s.65, se även Prop.1981/82:71 s.31. 
23 Prop.1981/82:71 s.65. 
24 Prop.1981/82:71 s.65. 
25 Lunning & Toijer, 2010, s.480. 
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råda en aktuell arbetsbrist för att arbetsgivaren ska kunna säga upp arbetstagare på grund av 

arbetsbrist.26  

 

Bevisregeln vid uppsägning på grund av arbetsbrist grundar sig på att arbetsgivaren har en fri 

företags- och ledningsrätt. Arbetsgivaren har rätt att utföra driftsinskränkningar och åberopa 

arbetsbrist. Vidare medför arbetsledningsrätten en rätt att kunna partiskt fatta beslut som rör 

arbetstagaren.27Arbetsgivaren har därmed rätt att ändra villkor så länge dessa ändringar håller 

sig inom anställningens ram.28 Ändringar som görs inom ramen ses som sakliga och som ett 

arbetsledningsbeslut.29 Vidare framgår det att AD inte kommer att undersöka arbetsgivarens 

arbetsledningsbeslut om denne håller sig inom ramen för arbetstagarens anställning. 30  

  

Denna arbetsledningsbeslut går hand i hand med hur AD bedömer huruvida saklig grund för 

uppsägning på grund av arbetsbrist föreligger.  Det framgår även att AD inte undersöker 

arbetsgivarens företagsekonomiska skäl om arbetsgivaren kan noggrant och sakligt 

argumentera att arbetsbrist föreligger.31 Det framgår även av AD 1976 nr 111 att arbetsgivaren 

måste redovisa någon form av arbetsbrist och utredning av arbetsbristsituationen. 

Arbetsgivaren har därmed ingen specifik bevisbörda för att styrka att arbetsbrist förelegat, om 

denne redan uppfyllt ovanstående kriterier.32 

 

2.3 Bevisregeln vid uppsägning på grund av personliga skäl 
En uppsägning från arbetsgivarens sida kan hänföra sig till arbetstagaren personligen.33 Det 

framgår att uppsägningen av arbetstagaren inte får baseras på enstaka företeelser av exempelvis 

misskötsamhet, vilket är en uppsägningsgrund.34 Det beskrivs även att lagstiftaren har haft som 

avsikt att en uppsägning av arbetstagaren inte ska ses som överraskande eller omotiverad.35 

Med detta som grund menar lagstiftaren att varning och tillsägelse från arbetsgivarens sida till 

                                                
26 Lunning & Toijer, 2010, s.480. 
27 Källström & Malmberg, 2013, s. 189. 
28 Källström & Malmberg, 2013, s.191. 
29 Källström & Malmberg,2013, s.191. 
30 Källström & Malmberg, 2013, s.191. 
31Se AD 1989 nr 79 om noggrann och seriös redovisning ang. arbetsbrist. Se även Prop 1973:129 s. 121 & s.123 
ang. att AD inte undersöker arbetsgivarens företagsekonomiska skäl vid arbetsbrist. Se även AD 1983 nr 217 om 
detta. Se även Gellner, 2005, s.189 om den seriösa och noggranna utredningen från arbetsgivaren. 
32 Se AD 1976 nr 111 
33 Prop. 1981/82:71 s.65, Se även Prop. 1973:129 s. 124 
34 Prop. 1973:129 s. 124. 
35 Prop. 1973:129 s.125, se även Prop.1981/82:71 s.125 
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arbetstagaren är viktiga steg innan arbetsgivaren säger upp arbetstagaren. 36 Ett undantag är om 

företeelsen visar sig vara så pass allvarlig att arbetstagaren anses vara olämplig för arbetet.37 

Arbetsgivarens varning till arbetstagaren kring omständigheten är något Arbetsdomstolen 

lägger stor vikt på. Detta framförs av bland annat AD 1975 nr 81 och AD 1979 nr 93 där 

Arbetsdomstolen belyser att en uppsägning inte får ses som överraskande eller omotiverad av 

det skäl att arbetsgivaren inte har sedan tidigare reagerat på företeelsen. Enligt bland annat AD 

1986 nr 160 och AD 2002 nr 44 måste arbetsgivaren ha gett minst en tydlig varning om att 

arbetstagarens anställning kan komma att upphöra om omständigheten som ligger till grund inte 

förbättras. 

 

Vidare kan det vara skäligt för arbetsgivaren att innan uppsägningen av arbetstagaren beakta 

ett antal aspekter. Dessa aspekter är bland annat arbetstagarens anställningstid och om 

företeelsen inträffat vid ett tidigare tillfälle, om det rör sig om en engångsföreteelse eller om 

det rör sig om ett tillfälligt snedsteg från arbetstagarens sida.38 Det ska även tilläggas att en 

arbetstagare med kortare anställningstid inte har samma utsträckning av anställningstrygghet i 

relation till en arbetstagare som har arbetat ett flertal år hos arbetsgivaren.39  

 

Enligt LAS 7 § 4 st  får en uppsägning på grund av personliga skäl inte grunda sig på 

omständigheter som arbetsgivaren har haft vetskap om mer än två månader innan underrättelsen 

lämnades enligt lagens 30 §.40 Det framgår även av LAS 30 § att under de omständigheter där 

denna underrättelse inte lämnats, får uppsägningen inte grundas på händelser som skett två 

månader före uppsägningen.41 Det ska även tilläggas att arbetsgivaren måste kunna bevisa att 

den omständighet vilken har lett till arbetstagarens uppsägning har faktiskt inträffat.42 Innan 

uppsägningen ses som sakligt grundad görs en bedömning av arbetstagarens kvalifikation att 

arbeta kvar hos arbetsgivaren. Först när det finns dokumenterat att arbetstagaren inte är lämplig 

för fortsatt arbete är kravet på saklig grund för uppsägning fullgjord.43  

 

                                                
36 Prop. 1973:129 s.125, se även Prop.1981/82:71 s.125. 
37 Prop. 1981/82:71 s.65, Se även Prop. 1973:129 s. 124. 
38 Prop. 1981/82:71 s.65. 
39 Prop. 1981/82:71 s.65. 
40Se även Prop.1981/82:71 s.125 
41 Se även Prop.1981/82:71 s.125. 
42 Isenstam, Wulkan & Wästfelt, 2019, s.104. 
43 Isenstam, Wulkan & Wästfelt, 2019, s.105. 
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Bevisregeln vid uppsägning på grund av personliga skäl grundar sig därmed på 2 

månadersregeln som ovan nämnd. Det åligger arbetsgivaren att uppmärksamma arbetstagaren 

att denne har misskött sig.44 Som tidigare nämnt åligger det arbetsgivaren att åtminstone ge 

arbetstagaren en tydlig varning om att anställningen är i fara.45 Det ligger även på arbetsgivaren 

att bevisa att det föreligger saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl.46 

Arbetsgivaren har därmed bevisbördan vilket medför att brister i bevisföringen om vad som 

faktiskt skett drabbar arbetsgivaren vid rättegång.47  

 

2.4 Bevisregeln vid fingerad arbetsbrist 
Fingerad arbetsbrist anses föreligga när en arbetsgivare hävdar att uppsägningsskälet är 

arbetsbrist, när det i själva verket föreligger personliga skäl bakom uppsägningen av 

arbetstagaren.48 Det framgår att för att Arbetsdomstolen ska pröva arbetsgivarens 

uppsägningsskäl krävs det att den uppsagda arbetstagaren kan uppvisa sannolika skäl till att det 

föreligger fingerad arbetsbrist.49 Bevisregelns nyttjande vid fingerad arbetsbrist åberopades för 

första gången i AD 1976 nr 26. AD hävdade att arbetstagarsidan kan genom bevisningen av sitt 

uttalande få ett tillfälle att öka kravet på arbetsgivarsidans bevisföring. Detta innebär att desto 

mer sannolikt det förefaller att uppsägningen grundat sig på andra skäl än det arbetsgivaren 

åberopat, desto mer krav ställs på arbetsgivaren att styrka att uppsägningen skulle ha skett av 

företagsekonomiska skäl även om den påstådda omständigheten inte förelegat. 

Arbetsdomstolen klargjorde att avsikten med denna bevisregel var att bevissvårigheter inte 

skulle stå i vägen för en arbetstagare att ifrågasätta svepskälet som åberopats som 

uppsägningsgrund. 

 

Vidare framgår det att arbetsgivaren har rätt till att utföra driftinskränkningar, även om detta 

kan komma att leda till att arbetstagare måste sägas upp på grund av arbetsbrist. 50Det är även 

möjligt att rättsligt ingripa om det framkommer att den påstådda arbetsbristen varit ett svepskäl 

och den verkliga uppsägningsgrunden hänför sig till arbetstagaren personligen.51 Det framgår 

                                                
44 Se AD 1975 nr 81 & AD 1979 nr 93 
45 Se AD 1986 nr 160 & AD 2002 nr 44 
46 Se AD 2006 nr 66 & s.136 i anställningsförhållandet: Det framgår att arbetsgivaren måste konkretisera de skäl 
som ligger till grund för uppsägningen på grund av personliga skäl. Uppsägningen får därmed inte grundas på 
lösa antaganden. 
47 Se AD 2006 nr 66, se även Källström & Malmberg, 2013, s.137. 
48 Isenstam, Wulkan & Wästfelt, 2019, s.149. 
49 Isenstam, Wulkan & Wästfelt, 2019, s.150. 
50 Prop.1981/82:71 s.65. 
51 Prop. 1981/82:71 s.65. 
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dock av AD 2000 nr 35 att arbetsgivaren har rätt att åberopa arbetsbrist som uppsägningsskäl, 

även om personliga skäl också föreligger. Det viktiga är att faktisk arbetsbrist ska föreligga för 

att de personliga skälen inte ska ses som huvudskäl för uppsägningen.  

 

Det beskrivs att det generellt inte är komplicerat att särskilja de två olika formerna av saklig 

uppsägning.52 Ett tecken på att det rör sig om faktisk arbetsbrist är driftinskränkningar som 

påverkar ett antal personer.53 Det blir i dessa fall tydligt att arbetsbristen inte hänför sig till 

arbetstagaren personligen.54 I de fall där arbetsgivaren enbart säger upp en arbetstagare på 

grund av arbetsbrist kan det skapa misstanke att det rör sig om fingerad arbetsbrist.55 Det 

framgår att domstolen prövar om det föreligger faktiskt arbetsbrist i de fall där arbetsgivaren 

hävdat att arbetsbrist ligger till grund för uppsägningen, fastän i verkligheten personliga skäl 

sägs ligga som grund för uppsägningen.56 Det framgår av AD 2000 nr 35 att arbetsgivaren har 

rätt att säga upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist, fastän personliga skäl också ligger till 

grund för uppsägningen. Ett kriterium är att faktisk arbetsbrist ska föreligga inom 

organisationen.  

 

2.5 Arbetsdomstolens rätt till prövning  
 

Arbetsdomstolens rätt till prövning av tvister framkommer av lag (1974:371) om rättegången i 

arbetstvister (LRA). Arbetsdomstolens verksamhetsområde regleras av 2 kap.1 § LRA där det 

framkommer att Arbetsdomstolen är första instans när det gäller mål där yrkandet har väckts 

av arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer eller av arbetsgivare som har själva 

slutit ett kollektivavtal. För att Arbetsdomstolen ska kunna pröva dessa mål krävs det att tvisten 

faller in under de alternativ vilka beskrivs i 2 kap. 1 § LRA. Enligt denna paragraf kan dessa 

tvister röra sig om kollektivavtal, tvister vilka omfattas av medbestämmandelagen eller en 

arbetstvist. 

Vid bedömningen av arbetsrättsliga tvister gäller principen att vanliga bevisregler ska gälla.57 

Detta innebär att arbetstagaren ska styrka de omständigheter vilka hen anser ligga till grund för 

tvisten. Detta innebär att arbetstagaren har bevisbörda för sitt påstående. Arbetsgivaren har 

                                                
52 Källström & Malmberg, 2013, s.133. De två olika formerna av saklig uppsägning är arbetsbrist och personliga 
skäl. 
53 Källström & Malmberg, 2013, s.133. 
54 Källström & Malmberg, 2013, s.133. 
55 Gellner, 2005, s.189. 
56 Källström & Malmberg, 2013, s.134. 
57 Gellner, 2005, s.185.  
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därefter en bevisbörda för att styrka sitt påstående, det vill säga, motargumentera mot 

arbetstagarens konstaterande.58  

Det framgår även att AD gör en slags proportionalitetsbedömning där arbetstagarens intresse 

av att behålla anställningen vägs mot arbetsgivarens intresse av att upplösa anställningen.59 

Arbetsdomstolens bedömning av de olika sidornas intresse spelar en stor roll i bevisningsfrågan 

för olika uppsägningssituationer.60 

 

2.6 Den delade bevisbördan 
Det framgår att den delade bevisbördan har sin grund i likabehandling av bägge parter och en 

uppdelning av bevisskyldigheten.61 Bevisregeln övergår till en delad bevisbörda när det uppstår 

en bedömning av motstående intressen.62 Den delade bevisbörderegeln bygger på att ena parten 

ska bevisa att den omständighet motparten åberopat inte existerar.63 Vidare måste parterna 

kunna visa underlag för sina argument vid den delade bevisbördan, annars kan parten komma 

att förlora i tvisten.64 Det beskrivs även att vid delad bevisbörda spelar motpartens 

motbevisning stor roll då domstolen först dömer om den första parten gjort sitt hävdande 

sannolikt med det bevis som presenterats.65 Det framgår även att parterna ska göra varje 

rättsfaktum så pass sannolikt att beviskravet ses som fullgjort.66 Vidare beskrivs det att det 

bevisade rättsfaktumet ska behandlas som en grund för domen.67 Om den ena parten inte kan 

fullgöra sitt hävdande med tillräckliga bevis finns det ingen skyldighet för domstolen att döma 

motpartens bevisning.68 

Den delade bevisbördan redogörs för även av Arbetsdomstolen i AD 2017 nr 58. AD hävdade 

att den delade bevisbördan görs aktuell när arbetstagaren påstått att uppsägningen berott på 

personliga skäl och inte arbetsbrist som arbetsgivaren har hävdat. AD menar att arbetsgivarens 

arbetsbrist prövas först när arbetstagaren påvisat sannolika skäl för att arbetstagaren blivit 

                                                
58 Gellner, 2005, s.185. 
59 Källström & Malmberg, 2013, s.137. Denna form av proportionalitetsbedömningen kallas även för 
väsentlighetsbedömning.  
60 Källström & Malmberg, 2013, s.137. 
61 Heuman, 2005, s.112. 
62 Heuman, 2005, s.112. 
63 Heuman, 2005, s.113. 
64 Heuman s.116 
65 Heuman, 2005, s.117. 
66 Heuman, 2005, s.95. 
67 Heuman, 2005, s.96. 
68Heuman, 2005,  s.117. 
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uppsagd på grund skäl som hänför sig till hen personligen. Processen av den delade bevisbördan 

börjar således med att arbetstagarens bevisning behandlas i första hand, innan den faktiska 

arbetsbristen från arbetsgivarens sida prövas. 

Bevisregeln vid just bedömningen om en uppsägning varit sakligt grundad enligt 7 § LAS utgår 

från en delad bevisbörda där arbetsgivaren först ska argumentera för att uppsägningen av 

arbetstagaren varit sakligt grundad. 69 Arbetsgivaren ska försvara sakligheten av uppsägningen 

då det är arbetsgivarens handling som står som grund för tvisten. Det är därmed arbetsgivaren 

som ska redogöra för vilka grunder som har legat bakom uppsägningen av arbetstagaren.70 Hade 

bevisbördan istället i första hand legat på arbetstagaren att bevisa uppsägningens saklighet hade 

detta kunnat bidra till rättsosäkerhet.71 

Det framgår av AD 1994 nr 62 att arbetsgivarens bevisbörda är en utgångspunkt för att påvisa 

att det har förelegat saklig grund för uppsägningen. Arbetsdomstolen menade att vid oenighet 

om den faktiska uppsägningsgrunden åligger det arbetsgivaren att helt argumentera för det 

påstådda uppsägningsskälet.  

Bevisregeln vid fingerad arbetsbrist blir således att arbetstagarsidan måste argumentera med 

tillräcklig bevisning som gör det sannolikt att personliga skäl varit den riktiga 

uppsägningsgrunden efter att arbetsgivaren uppvisat att faktisk arbetsbrist förelegat.72 

Arbetsgivaren ska sedan, om arbetstagaren lyckats uppvisa sannolika skäl att det rört sig om 

fingerad arbetsbrist, uppvisa att det funnits en anledning bakom arbetsbristen, såsom 

organisatoriska eller företagsekonomiska skäl.73 I de fall där det visar sig vara sannolikt att 

personliga skäl varit den riktiga uppsägningsgrunden har AD att pröva hållbarheten i 

arbetsgivarens argument att det existerat arbetsbrist inom organisationen.74 

 

2.6.1 Sannolikhetsbedömning  
 

I de fall där första parten har framgång med att göra sin bevisning sannolikt övergår bevisningen 

till motparten. Det framgår att om motparten lyckas bevisa att den omständighet som åberopats 

                                                
69 Gellner, 2005 s.186. 
70 Gellner, 2005, s.186. 
71 Gellner, 2005, s.187, se även Prop. 1981/82:71 s.68 angående arbetsgivaren ska i första taget bevisa att saklig 
grund föreligger för uppsägningen. 
72 Källström & Malmberg, 2013, s.134. 
73 Gellner, 2005, s. 189. 
74 Gellner, 2005, s.190. 
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inte existerar vägs båda parternas argument samman av domstolen.75 Definitionen av vad som 

ses som ”sannolikt” vid bevisning beskrivs som så att kunnig person vilken granskar partens 

bevisning ska bedöma att misstanken mot den svarande är välgrundad och befogad.76  

Vidare beskrivs det vara ofrånkomligt att det förekommer en meningsskillnad vid bedömningen 

av arbetsgivarens sakliga grund av uppsägning.77 Det framgår att domstolens bedömning kan 

ofta bygga på motsägande uppgifter från individerna inblandade i domstolens prövning.78 Det 

är inte ovanligt att domstolen fastlägger att arbetsgivarens uppsägningsskäl ses som för 

otillräckliga för att domstolen ska kunna göra en bedömning.79 

2.6.2 Presumtionsregel  
 
En form av bevisbörderegel är så kallade presumtioner.80 Denna form av regel kan präglas av 

att sannolikheten för den presumerande omständigheten får en bevisbördegrundande verkan.81 

Ett exempel på en presumtionsregel hittas i LAS 4 § där det framgår att om inget annat sägs, 

rör anställningen en tillsvidareanställning. Det framgår att presumtioner kan simplifiera ena 

partens framläggande av bevis.82 Bevisföringen kan förenklas genom att det kan vara enkelt för 

den ena parten att argumentera för de presumerande omständigheterna.83 Likväl kan 

presumtionen försvåra för ena parten om denne vore bevisskyldig för den presumerande 

omständigheten.84 

 
2.7 Bevisregeln i Diskrimineringslagen 

Det framgår av av bevisbördedirektivet85 och dess artikel 4.1 att den som anser sig ha blivit 

kränkt ska lägga fram sakuppgifter som ger fog att anta att det har förekommit diskriminering. 

Efter att denne har lagt fram fakta som styrker argumenten om att diskriminering har 

förekommit, övergår bevisbördan till svarande att det inte har förekommit direkt eller indirekt 

diskriminering.  Detta har implementerats genom Diskrimineringslagen (2008:567) och dess 6 

                                                
75 Heuman, 2005, s.117.  
76 Kullberg, 2018, s.106. 
77 Prop.1981/82:71 s.67. 
78 Prop. 1981/82:71  s.67. 
79 Prop. 1981/82:71 s.67. 
80 Heuman, 2005, s.113. 
81 Heuman, 2005, s.114. 
82 Heuman, 2005, s.114. 
83 Heuman, 2005, s.114. 
84 Heuman, 2005, s.114. 
85 Direktiv 97/80/EG, se Prop.2007/08:95 s.442. 
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kap. 3 § där det beskrivs hur bevisregeln vid diskrimineringsfall fördelas. Det framgår att om 

den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier visar omständigheter vilka 

ger anledning att anta att hen har blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier, går 

bevisbördan över till svaranden som ska visa att diskriminering eller repressalier inte har 

förekommit.86 

Vidare beskrivs det att utfallet av denna bevisregel tillämpas när det rör sig om ett så kallat 

prima facie fall av diskriminering. 87 Bevisregeln tillämpas därmed när diskriminering till synes 

verkar finnas och därmed åvilar det den anklagade att styrka att det inte har förekommit indirekt 

eller direkt diskriminering. Denna form av bevisregel kan även ses som en presumtionsregel då 

den presumerande situationen skapar en presumtion för att diskriminering existerar.88 Den 

anklagande kan efter detta bryta mot presumtionen att någon diskriminering förekommit genom 

att argumentera och uppvisa bevis.89 Följaktligen beskrivs det att första ledet i bevisregelns 

tillämpning har sin utgångspunkt i ”om det finns anledning att anta om någon har missgynnats 

på sätt som framgår av förbuden mot diskriminering och repressalier”.90 Denna utgångspunkt 

i bevisregeln medför att det blir mindre tydligt att det åvilar den kärande att bevisa faktiska 

händelser som ger fog till antagandet.91  

 

3. Den delade bevisbördan i åtta centrala AD-domar 

3.1 Arbetsdomstolens redogörelse av den delade bevisbördan 
 
Arbetsdomstolen tillämpar den delade bevisbördan vid bedömning om saklig grund för 

uppsägning92 från arbetsgivaren föreligger. En empirisk analys av åtta utvalda AD domar har 

genomförts (se bilaga 1) för att kunna klarlägga arbetsdomstolens tillämpning av den delade 

bevisbördan vid tvister som rör fingerad arbetsbrist .93  

 

                                                
86 Se även Prop. 2007/08:95 s.441, se även Andersson, Edström & Zanderin, 2013, s. 153 om bevisregelns 
fördelning mellan den svarande och kärande. 
87 Prop.2007/08:95 s.443 
88 Prop.2007/08:95 s.443 
89 Prop.2007/08:95 s.443 
90 Se citat i prop.2007/08:95 s.444 
91 Prop.2007/08:95 s.445 
92Dessa tvister rör uppsägningsgrundens saklighet, det vill säga, föreligger det arbetsbrist eller har uppsägningen 
hänfört sig till arbetstagaren personligen.   
93 Samtliga domar har som gemensam nämnare att arbetstagaren väckt talan på grund av att denne anser att 
uppsägningen hänför sig till hen personligen och inte på grund av arbetsbrist som arbetsgivaren påstått.  
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AD 1976 nr 26 var det första rättsfallet efter LAS tillkomst och har med detta varit den mest 

betydande domen vad gäller den delade bevisbördan. Arbetsdomstolen redogör för i denna dom 

arbetstagarens möjlighet till bevisprövning. Det framgår i denna dom att bevisprövningen, när 

enstaka arbetstagare blir uppsagd på grund av arbetsbrist men arbetstagaren hävdar att det 

föreligger personliga skäl bakom uppsägningen, får bevisprövningen särskild karaktär. Detta 

då arbetsgivarens arbetsbrist riktat sig till enbart en anställd. I dessa fall får bevisprövningen en 

särskild karaktär då det är mycket svårare att styrka de företagsekonomiska skälen som kan 

ligga till grund för uppsägningen i jämförelse med att arbetsgivaren skulle utföra en 

driftsinskränkning.  

 

Arbetsdomstolen redogör att att bevissvårigheter inte ska hindra en arbetstagare från att ha 

framgång med frågesättningen av arbetsgivarens påstådda arbetsbrist. Denna bevisprövning  

ska därmed bidra till en mer nyanserad bedömning i de fall där påstådd arbetsbrist agerar som 

maskering för annan uppsägningsgrund. Desto mer sannolikt arbetstagaren gör sitt påstående 

att uppsägningen grundat sig på annan grund än vad arbetsgivaren åberopat, desto mer krav ska 

det ställas på arbetsgivaren att uppvisa att uppsägningen grundat sig på företagsekonomiska 

skäl, även om denna omständighet inte förekommit. Det kan under särskilda omständigheter 

finnas skäl till att närmare granska de angivna företagsekonomiska skäl mer djupgående än i 

vanliga fall. Arbetsdomstolen klargör att skulle det fortfarande finnas oklarheter kring 

uppsägningsgrunden och dess omständigheter som åberopats ska bevisbördan gå över till 

arbetsgivaren.  

 

Arbetsdomstolen ser även anledning i AD 1980 nr 133 att återigen gå in på fördelningen av 

bevisbördan och kraven på styrkan i bevisningen. Arbetsdomstolen förklarar att arbetstagaren 

har bevisbörda för sitt påstående att uppsägningen varit grundad på personliga skäl och inte 

arbetsbrist som arbetsgivaren hävdat. Bevisbördan för att arbetsbrist faktiskt existerar i enlighet 

med det arbetsgivaren uppgett ligger tvärtom på arbetsgivaren. Detta innebär att arbetsgivaren 

ska kunna uppvisa att arbetsbrist föreligger inom verksamheten. Arbetsdomstolen prövar dock 

inte arbetsgivarens förändring inom verksamheten utifrån en företagsekonomisk ståndpunkt. 

Det framgår att det är tillräckligt att arbetsgivaren styrker att verksamhetsförändringen är reell  

och inte fingerad, för att arbetsbrist ska anses existera.  
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3.2 Arbetsdomstolens krav på arbetstagarens framförande av 
sannolika skäl 

 

För att Arbetsdomstolen ska mer ingående pröva arbetsgivarens arbetsbrist krävs det att 

arbetstagaren gjort det sannolikt att uppsägningen hänfört sig till hen personligen och inte 

arbetsbrist som arbetsgivaren uppgivit. I de fall arbetstagaren har framgång med att bevisa detta 

övergår bevisbördan till arbetsgivaren. I denna del av uppsatsen kommer, utifrån de studerade 

domarna, Arbetsdomstolens krav på sannolika skäl att granskas. En tematisering av 

Arbetsdomstolens domar har utförts och genom att ha kodat domarna har ett antal teman 

upphittats vad gäller AD:s krav på sannolika skäl. Dessa teman har varit: tillräcklig bevisning 

och sannolika skäl, omplacering och reell arbetsbrist.  

 

Arbetsdomstolens krav på sannolika skäl, vad gäller prövningen om fingerad arbetsbrist, har 

sin utgångspunkt i arbetstagarens framförande av bevisning. Av det studerade materialet kan 

en indikation på AD:s krav vad gäller sannolika skäl tydas. I de fall där arbetstagaren har haft 

framgång med att presentera tillräcklig bevisning har bevisbördan gått över till arbetsgivaren. 

Denna tillräckliga bevisning från arbetstagarsidan har uttryckt sig olika vid varje enskilt fall. 

Det har enligt AD funnits sannolika skäl till att anta att det rör sig om fingerad arbetsbrist när 

arbetsgivaren åberopat arbetsbrist på grund av brist på uppdrag. Arbetstagaren har i detta fall 

framfört att det har funnits uppdrag och att arbetsgivaren har för dessa uppdrag anställt två 

andra anställda. AD har i detta fall ansett att behovet av att anställa två nya för att utföra 

uppdraget tyder på sannolika skäl till att arbetsgivarens arbetsbrist varit ett svepskäl.  

 

Vidare kan det utläsas efter tematiseringen att AD kräver att omplaceringen av arbetstagaren 

ska kunna ”spåras tillbaka” till en reell arbetsbristsituation. Om arbetsgivaren åberopar att 

arbetsbristen beror på företagsekonomiska skäl krävs det att omplaceringen varit diskuterad 

sedan innan från arbetsgivarsidan. Arbetsdomstolen menar att omplaceringen måste grunda sig 

på riktiga omständigheter och inte enbart för att kringgå omplaceringsskyldigheten, för att 

sedan kunna säga upp arbetstagaren. Det framgår dock att AD kan godta arbetsgivarens 

argument vad gäller avsaknaden av arbetstagarens omplacering.94 Arbetsdomstolen hävdar att 

arbetstagarens argumentation kring avsaknaden av omplacering inte har medfört till att 

sannolika skäl till fingerad arbetsbrist kan antas. Arbetsdomstolen menar att detta beror på att 

                                                
94 Se exempelvis AD 1987 nr 34 



 
 

19 

redovisningen från arbetsgivarens sida om varför omplacering inte erbjudits till arbetstagaren 

har baserats på tillräckligt underlag. 

 

Det kan även utläsas efter tematiseringen att för att AD ska undersöka arbetsgivarens 

företagsekonomiska skäl krävs det att arbetstagaren uppgivit argument som utgör sannolika 

skäl till att fingerad arbetsbrist förekommit. Det räcker inte enbart till att arbetstagaren påstår 

att uppsägningen egentligen hänfört sig till hen personligen och inte arbetsbrist som 

arbetsgivaren uppgivit, för att AD ska granska det företagsekonomiska skälet. Arbetsdomstolen 

klargör att arbetsbrist bestäms av arbetsgivaren och för att en granskning av de 

företagsekonomiska skälen göras krävs det att arbetstagaren visar på sannolika skäl. Vid 

bedömning om fingerad arbetsbrist förekommit blir det aktuellt för Arbetsdomstolen att pröva 

hållbarheten i arbetsgivarens uppgift att arbetsbrist förelegat. Återigen krävs det att för att denna 

prövning ska bli aktuell att arbetstagaren lyckas göra sitt påstående om att det föreligger andra 

grunder bakom uppsägningen sannolikt.  

	
	

3.3 Redogörelse av kraven Arbetsdomstolen ställer på arbetsgivarens 
motbevisning 

 
Som tidigare förklarat övergår den delade bevisbördan till arbetsgivaren först när arbetstagaren 

lyckats göra det sannolikt att det föreligger andra skäl än det arbetsgivaren uppgivit bakom 

arbetstagarens uppsägning. I detta avsnitt kommer en genomgång av Arbetsdomstolens krav på 

arbetsgivarens motbevisning att göras. Denna redogörelse kommer att baseras på 

tematiseringen av de studerade domarna. De hittade koderna från tematiseringen är i detta 

avsnitt: omplacering ej möjlig, reell arbetsbrist, & redovisning.  

 

Efter tematiseringen av de studerade domarna är det tydligt att fastän Arbetsdomstolens krav 

på arbetsgivarens motbevisning är beroende på varje enskilt fall, är det likväl ett antal aspekter 

som är sig lik i varje fall. Arbetsdomstolen lägger stor vikt på att arbetsgivaren kan redovisa för 

verksamhetens arbetsbrist. Arbetsgivaren ska därmed kunna redogöra att det rör sig om en reell 

arbetsbristsituation. Det går att utläsa från tematiseringen att Arbetsdomstolen inte ställer krav 

på att det ska finnas faktisk brist på arbetsuppgifter, utan uppsägningsgrunden ska kunna hålla 

genom redovisning. Arbetsgivaren har i ett fall kunnat bevisa arbetsbristen genom att två andra 

chefer inom verksamheten redogör för företagets försämrade ekonomiska situation. 

Arbetsdomstolen kräver därmed en noggrann redovisning av uppsägningsgrunden för att 
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argumentationen kring arbetsbrist ska hålla. Detta innebär dock inte att AD går in och 

undersöker de företagsekonomiska skälen, utan det räcker oftast med att arbetsgivaren förklarar 

och redogör för arbetsbristen. Arbetsdomstolen ställer därmed krav på att arbetsgivaren ska 

kunna väl redovisa för sin uppsägningsgrund och att det ska finnas bevis för att det faktiskt 

föreligger arbetsbrist inom verksamheten.  

 

I fall där omplacering av arbetstagaren inte har varit möjligt kräver AD att arbetsgivaren 

förklarar varför en omplacering inte gjorts. Arbetsdomstolen godtar en förklaring från 

arbetsgivarens sida kring varför omplacering inte har gjorts om anledningen baseras på att 

arbetstagaren inte haft kvalifikationerna för en ledig tjänst eller om arbetsgivaren har vetat om 

att arbetstagaren ändå kommer tacka nej till omplaceringen.95 En redogörelse av arbetstagarens 

ansökningar till högre tjänster inom verksamheten ansågs vara en godtagbar anledning av 

Arbetsdomstolen gällande arbetsgivarens argument om att arbetstagaren hade tackat nej till 

omplaceringen. Det kan även utläsas att Arbetsdomstolen kräver att arbetsgivaren förklarar 

varför arbetstagaren inte har de rätta kvalifikationerna för omplaceringen. Det räcker därmed 

inte med att arbetsgivaren enbart hävdar detta utan en redogörelse av yrket och dess relevanta 

utbildning måste göras för att Arbetsdomstolen ska acceptera denna argumentation. 

Arbetsdomstolen kräver inte heller att arbetsgivaren ska bidra med en flerårig utbildning för att 

arbetstagaren ska kunna omplaceras till en ledig tjänst som är utanför dennes yrkesområde.  

 

Det framgår även att arbetsgivaren inte har en skyldighet att inrätta en ny befattning enbart för 

att undvika uppsägningen av arbetstagaren. Arbetsgivarens motbevisning har i ett fall grundat 

sig på att arbetstagaren blivit anställd efter uppnådd pensionsålder och hans arbetsuppgifter var 

inte den huvudsakliga uppgiften inom företaget. Arbetsdomstolen menade här att arbetsgivaren 

inte har gjort fel vad gäller omplaceringsmöjligheten då arbetstagaren inte har kunnat 

omplaceras till en annan befattning på grund av de redovisade anledningarna som ålder och 

arbetsuppgifternas utförande.96 

 

                                                
95 I AD 1980 nr 133 hade arbetstagaren ändå tackat nej till omplaceringen då denna tjänst var något som låg 
under hans dåvarande tjänst och han hade sedan innan sökt till högre tjänster. Arbetsgivaren hävdade då att det 
vore uppenbart att han inte hade tackat ja till omplaceringen. AD köpte detta. 
96 AD 1987 nr 34 Här har arbetsgivaren argumenterat för att visa att fingerad arbetsbrist ej föreligger 
Vad gäller omplaceringen: dessa möjligheter torde vara mycket begränsade när det i detta fallet gäller en 
arbetstagare som är 70 år gammal och anställts efter uppnådd pensionsålder för att utföra specifika 
arbetsuppgifter som i sin art skiljer sig från dem arbetsuppgifter som dominerar i arbetsgivarens verksamhet. 
Arbetsgivaren har inte heller någon skyldighet att inrätta en ny befattning för att undvika uppsägningar. 
AD godtar arbetsgivarens förklaring om att en omplacering ej varit möjlig. Därmed avslås arbetstagarens talan.  
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4. Genomgång av de fall där AD dömt att fingerad 
arbetsbrist förelegat 

 
I tidigare avsnitt har Arbetsdomstolens krav på sannolika skäl och Arbetsdomstolens krav på 

arbetsgivarens motbevisning förklarats. Denna del av uppsatsen kommer att behandla de 

gånger, från de studerade domarna, arbetstagaren lyckats göra det sannolikt att fingerad 

arbetsbrist föreligger. Arbetsdomstolens tillämpning av den delade bevisbörda, arbetsgivarens 

samt arbetstagarens argumentation kommer även att redogöras. Vidare har AD i varje enskilt 

fall grundat sitt beslut med bakgrund på olika anledningar. Av det studerade materialet har det 

varit 3 stycken domar som Arbetsdomstolen dömt till fingerad arbetsbrist. Dessa är: AD 1976 

nr 28, AD 1977 nr 215 och AD 1991 nr 136. 

 

Det framgår av AD 1976 nr 28 att arbetsgivaren på grund av hög ålder önskade avveckla sin 

verksamhet. Arbetstagaren som blivit uppsagd hävdade att trots arbetsgivarens önskan av 

avveckling har fortsatt driva sin verksamhet efter att denne blivit uppsagd. Vidare menade 

arbetstagaren att arbetsgivaren fortfarande erhöll revisionsuppdrag då denne anställt två 

studenter för att utföra dessa uppdrag. Arbetstagaren menar att uppsägningen därmed inte 

hänförde sig till arbetsbrist, utan till denne personligen då han sedan tidigare fått klagomål från 

ett annat revisionsuppdrag han arbetade på. Arbetsdomstolen ansåg att arbetstagaren lyckats 

uppvisa tillräcklig argument för att AD ska undersöka arbetsgivarens påstådda brist på 

revisionsuppdrag. Den delade bevisbördan övergick därmed från arbetstagaren till 

arbetsgivaren, som inte lyckades ”övertala” sin arbetsbrist. Arbetsdomstolen hävdade att då 

arbetsgivaren funnit anledning till att anställda två studenter för att utföra ett revisionsuppdrag, 

har det funnits anledning till att hävda att arbete funnits. Därmed har arbetsgivaren inte haft fog 

för sin ståndpunkt att revisionsuppdragen inte räckt till för att behålla den uppsagde 

arbetstagaren. Vidare hävdar AD att arbetsgivarens argument, vad gäller de klagomål 

arbetstagaren fått från tidigare revisionsuppdrag, inte spelar en stor roll för deras påstådda 

arbetsbrist. 

 

Arbetsdomstolen menar även att med hänsyn till den förtroendeställning arbetstagaren har 

intagit i företaget räcker arbetsgivarens argument inte till för att kunna bevisa att arbetstagarens 

uppsägning hänfört sig till arbetsbrist. Arbetsdomstolen tillämpar den delade bevisbördan 

genom att granska arbetsgivarens påstådda brist på revisionsuppdrag efter att arbetstagaren 
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gjort det sannolikt att arbetsgivaren kunnat fortsätta bedriva sin verksamhet och utföra uppdrag. 

Arbetsdomstolen har således bedömt att arbetsgivaren inte kunnat bevisa brist på 

revisionsuppdrag och att de anmärkningar arbetstagaren fått från tidigare uppdrag inte varit så 

pass allvarliga att dessa ger fog för en uppsägning. Därmed dömer AD att uppsägningen av 

arbetstagaren inte varit sakligt grundad med hänvisning till arbetsbrist. 

 

AD 1977 nr 215 berör uppsägningen av fyra stycken anställda, där arbetsgivaren åberopat 

arbetsbrist som uppsägningsgrund. De argument som arbetstagarsidan framfört för att 

argumentera att uppsägningen hänfört sig till dem personligen, och inte arbetsbrist, är följande. 

De berörda arbetstagarna menar att det inte har förelegat arbetsbrist då det har funnits 

arbetsuppgifter som de hade kunnat utföra. En av arbetstagarna menar att denne blev uppsagd 

efter att arbetsgivaren varit missnöjd med hur arbetstagaren reparerat arbetsgivarens kylskåp 

som han hade på sin båt. Efter detta blev arbetstagaren uppsagd med hänvisning till arbetsbrist. 

Arbetstagarsidan framför även att arbetsgivaren har vid lokal förhandling yttrat att 

uppsägningen varit på grund av personliga skäl. Vidare försökte arbetsgivaren svartmåla 

arbetstagaren med hjälp av två andra medarbetare, något som misslyckades då medarbetarna 

inte ville ställa upp på detta. Uppsägningen av arbetstagaren drogs efter detta tillbaka av 

arbetsgivaren. Arbetstagarsidan argumenterar att arbetsgivarens hävdande att ekonomin är 

dålig varit utan underlag då det har varken varit en nedsättning av orderingången eller skulder 

inom bolaget. Det framgår även att arbetsgivaren vägrat lämna en organisationsplan, redogöra 

för bolagets ekonomiska läge och den planerade produktionen vid förhandlingar. Slutligen 

menar arbetstagarsidan att uppsägningarna har inte hänfört sig till arbetsbrist och att 

arbetsgivaren varit skyldig till turordningsbrott vid uppsägningarna.  

 

Den delade bevisbördan gick därmed över till arbetsgivaren för att arbetsgivaren skulle bevisa 

uppsägningens saklighet, då Arbetsdomstolen ansåg att arbetstagarsidan gjort det sannolikt att 

uppsägningsgrunden varit ett svepskäl. Arbetsgivaren har inte möjlighet att närvara i domstolen 

på grund av sjukdom. Arbetsgivarparten redogör att bolagets ekonomi varit bra innan men att 

detta inte längre gäller. De redogör att vid jämförelse av det ekonomiska läget är det tydligt att 

bolagets ekonomi började försämras redan år 1975 och att det har funnits arbetsbrist inom 

bolaget sedan dess. Arbetsgivarparten hävdar att de vidtagna åtgärderna varit nödvändiga för 

bolagets ekonomiska välgång och att detta legat till grund till arbetsgivarens beslut att skära ner 

på personalstyrkan. Arbetsgivaren förklarar att denne först ville sänka två av arbetstagarnas 

löner och när dessa inte vill gå med på lönesänkningen blev enda utvägen att säga upp dem på 
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grund av arbetsbrist. Vidare beskriver arbetsgivarparten att de som blivit uppsagda har saknat 

de kvalifikationer för arbetspositionerna som funnits kvar inom bolaget. Därmed hävdar 

arbetsgivaren att en omplaceringsmöjlighet inte varit möjlig då arbetsfördelningen inom 

bolaget ändrats.  

 

Arbetsdomstolen tillämpar den delade bevisbördan genom att undersöka arbetsgivarens 

argument kring uppsägningen av de berörda arbetstagarna. Arbetsdomstolen godtar 

arbetsgivarens argument gällande nedskärningen av personalstyrkan på grund av ekonomisk 

ogynnsamhet då antalet anställda minskades från 30 anställda till 19 anställda på ett år. Vidare 

godtar Arbetsdomstolen arbetsgivarens argument kring minskningen av arbetsuppgifter. 

Arbetsdomstolen hävdar dock att det har skett ett turordningsbrott och att det kan antas att 

uppsägningarna berott på personliga skäl och inte arbetsbrist. Arbetsdomstolen betonar även att 

det är tydligt att arbetsgivaren har haft andra skäl än arbetsbrist vid uppsägningen då han visat 

på tecken att uppsägningarna hänfört sig till arbetstagarna personligen. Arbetsdomstolen menar 

exempelvis att missnöjdheten från arbetsgivaren gällande reparationen och den följaktiga 

uppsägningen av arbetstagaren visar på att arbetsbrist varit ett svepskäl. Arbetsgivaren har 

därmed inte kunnat motbevisa  att uppsägningen av samtliga arbetstagare hänfört sig till 

arbetsbrist och inte personliga skäl. Därmed ogiltigförklarar Arbetsdomstolen arbetsgivarens 

uppsägning av arbetstagarna.  

 

Arbetsdomstolen lägger även stor vikt på arbetsgivarens argumentation kring relationerna 

mellan arbetsgivaren och arbetstagarna innan uppsägningen. Fastän arbetsgivaren försöker 

argumentera för arbetsbristen dömer Arbetsdomstolen att uppsägningsgrunden varit ett 

svepskäl och att arbetsgivaren tagit tillfället i akt att säga upp arbetstagarna när arbetsbristen 

uppkommit. Det har därmed inte varit fråga om arbetsbristen varit faktisk i detta fall, då 

Arbetsdomstolen godtagit företagets ekonomiska ogynnsamhet och arbetsbristen. 

Arbetsdomstolen dömer att det har förelegat personliga skäl i grunden och att arbetsgivaren inte 

kunnat motbevisa arbetstagarpartens argumentationer.  

 

AD 1991 nr 136 berör uppsägningen av en arbetstagare där arbetsgivaren hävdat arbetsbrist 

som uppsägningsgrund. Arbetstagarsidan hävdar att uppsägningsgrunden i själva verket hänfört 

sig till arbetstagaren personligen. Argumenten som arbetstagarsidan framför för att bevisa att 

uppsägningsgrunden hänfört sig till personliga skäl och inte arbetsbrist är följande. 

Arbetstagarsidan redogör att bolaget velat uppdatera sina system och infört en datorisering av 
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redovisningssystemet, något som skulle resultera i att en person kunde minskas på 

ekonomiavdelningen. Arbetstagaren hade varit väldigt positiv till denna förändring och enda 

”klagomålet” han framfört var en belysning av att programmet utfört en felräkning av ett konto 

vid ett tillfälle. Arbetstagaren hade varken blivit informerad om att en endagsutbildning för det 

nya systemet skulle hållas eller när utbildningen skulle hållas. På grund av detta fick 

arbetstagaren ingen utbildning i användningen av datorn och systemet. Arbetstagaren var 

sjukskriven på grund av operation och vid återkomst till arbetet var det tydligt att han inte var 

välkommen tillbaka. Arbetstagaren beskriver att han blev utfryst och att hans arbetsrum blivit 

uttömd. Vidare fick han inte heller några arbetsuppgifter tilldelad till sig. Arbetsgivaren sade 

upp arbetstagaren med hänvisning till arbetsbrist och hävdade att till följd av att arbetstagaren 

vägrat delta i utbildningen för datoriseringen av systemen saknar han tillräckliga 

kvalifikationer. Arbetstagarparten hävdar att arbetsgivaren velat byta ut arbetstagaren mot den 

yngre medarbetaren som vikarierade för arbetstagaren när han var sjukskriven. Vidare motsätter 

sig arbetstagarparten arbetsgivarens påståenden om att han vägrat utbildningen för det nya 

systemet. Arbetstagaren hävdar även att dennes dåliga relation med VD:n har spelat en roll i 

hans uppsägning.  

 

Arbetsgivarparten hävdar att arbetstagaren varit medveten om vilken dag utbildningen skulle 

hållas och att han likväl inte dykt upp. Vidare menar arbetsgivaren att vid återkomst från sin 

sjukskrivning hade arbetstagaren ingen kunskap om hur han skulle sköta det nya datorsystemet, 

då han missat utbildningen. Arbetsgivaren förklarar även att arbetstagaren tackat nej till 

omplaceringen som erbjudits och att enda alternativet var att säga upp honom på grund av en 

övertalighet på ekonomiavdelningen med hänvisning till arbetsbrist och hans bristande 

kvalifikationer. Därmed blev arbetstagaren uppsagd fastän han hade längst anställningstid. 

 

Arbetsdomstolen undersöker arbetsgivarens uppsägningsskäl då arbetstagaren lyckats göra det 

sannolikt att det kan röra sig om fingerad arbetsbrist. Arbetsdomstolen klargör att utbildningen 

enbart skulle ta en dag och att detta är något arbetsgivaren hade kunnat erbjuda arbetstagaren 

igen. Vidare hävdar Arbetsdomstolen att varken omplaceringen eller uppsägningen av 

arbetstagaren har hänfört sig till arbetsbrist och att det är tydligt att arbetsgivaren velat byta ut 

honom mot medarbetaren som vikarierade för honom under sjukskrivningen. Med bakgrund 

till dessa argument menar Arbetsdomstolen att uppsägningens saklighet ska ytterligare 

granskas. Arbetsdomstolen undersöker huruvida arbetstagaren varit negativ inställd till 

datoriseringen och huruvida han vägrat till utbildningen. Denna undersökning görs då detta, 
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enligt arbetsgivaren, lett till att arbetstagaren inte kunnat fullgöra sina arbetsuppgifter, vilket i 

sin tur lett till hans uppsägning. Arbetstagaren klargör att han inte vägrat och Arbetsdomstolen 

dömer att det inte finns anledning till att tro på arbetsgivarens argument om att han skulle ha 

vägrat endagsutbildningen. Arbetsdomstolen hävdar att arbetsgivaren inte lyckats motbevisa 

arbetstagaren argument och att arbetsgivaren inte haft fog för sitt påstående om att arbetstagaren 

varit negativt inställd till datoriseringen av systemet. Slutligen hävdar Arbetsdomstolen att det 

är tydligt att arbetsgivaren, utan godtagbar anledning, nekat arbetstagaren utbildning när han 

återvänt från sin sjukskrivning. Arbetsdomstolen lägger stor vikt på att utbildningen varit av en 

kortare och enklare natur och hade kunnat erbjudas igen utan större problem. Arbetsdomstolen 

dömer därmed att uppsägningen inte varit sakligt grundad då arbetsgivaren grundat 

uppsägningen på arbetsbrist och bristande kvalifikationer. 

 

Arbetsdomstolen betonar även att arbetsgivarens agerande mot arbetstagaren varit så pass 

allvarlig att det kan konstateras att uppsägningsgrunden varit ett svepskäl och att arbetsgivarens 

argument att arbetstagaren haft bristande kvalifikationer använts för att få igenom 

uppsägningen. 
 

4.1 Besvarandet av frågeställningarna 
 
Efter tematiseringen och analysen av de åtta domarna i detta arbete kan en indikation på hur 

Arbetsdomstolen dömer och använder den delade bevisbördan vid fingerad arbetsbrist utläsas.  

Med ovanstående analys kan mina frågeställningar besvaras. Frågeställningarna lyder: 

• Hur bedömer AD anförda bevis i fråga rörande fingerad arbetsbrist?  

• I vilka situationer aktualiseras bevisregeln för att fastställa att det varit fingerad 

arbetsbrist? 

• I de fall de inte varit fingerad arbetsbrist – hur har arbetsgivaren redogjort för sitt 

argument?  

 

Arbetsdomstolen använder sig av den delade bevisbördan för att bedöma om det har varit fråga 

om fingerad arbetsbrist, det vill säga, om arbetsgivarens arbetsbrist varit ett svepskäl. För att 

besvara den första frågeställningen, om hur Arbetsdomstolen bedömer anförda bevis i dessa 

fall kommer följande redovisas.  
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Arbetsdomstolen använder sig av den delade bevisbördan, en bevisregel som tidigare har 

redogjorts för. Denna bevisregel aktualiseras i fall som rör fingerad arbetsbrist, där denna 

bevisbörda går över till arbetsgivaren om arbetstagarsidan lyckats göra det sannolikt att 

arbetsbristen varit ett svepskäl. Efter tematiseringen av domarna kan det även utläsas att 

argumentationen från arbetstagaren utgör huruvida Arbetsdomstolen granskar arbetsgivarens 

skäl eller inte. Lyckas inte arbetstagaren göra det sannolikt att uppsägningen varit osaklig, 

granskas inte arbetsgivarens skäl något ytterligare av Arbetsdomstolen.  

 

Uppsatsens andra frågeställning kan besvaras genom att redogöra att bevisregeln aktualiseras 

när arbetstagaren visat på sannolika skäl att tro att arbetsgivaren angett arbetsbrist som 

svepskäl. Detta kan konkretiseras genom AD 1976 nr 28, AD 1977 nr 215 samt AD 1991 nr 

136 där samtliga arbetstagare i dessa domar lyckades göra det sannolikt att uppsägningsgrunden 

inte varit arbetsbrist, som arbetsgivaren hävdat. Arbetstagarparterna har i dessa domar lyckats 

uppvisa tillräcklig bevisning och argument för att Arbetsdomstolen skulle granska 

arbetsgivarens uppsägningsgrund. I dessa tre fall har inte heller arbetsgivarna lyckats motbevisa 

arbetstagarna och uppvisa tillräcklig och sann bevisning att arbetsbrist varit 

uppsägningsgrunden. Därmed har arbetstagarnas talan om att uppsägningarna i själva verket 

varit en fingerad arbetsbrist, vunnit.  

 

Den tredje och sista frågeställningen besvaras genom tematiseringen av de fem domar i detta 

arbete där Arbetsdomstolen dömt till arbetsgivarens fördel. Genom tematiseringen och 

kodningen av dessa AD-domar kunde jag se en indikation på teman som varit gemensamma i 

samtliga fall. Dessa teman var följande: omplacering ej möjlig, reell arbetsbristsituation, & 

redovisning. Arbetsgivarna har i dessa fem domar kunnat bevisa att det har varit fråga om 

faktisk arbetsbrist. Detta genom att de har tillräckligt nog kunnat redovisa företagets arbetsbrist 

för Arbetsdomstolen.  

5. Diskussion 
 

Denna magisteruppsats anser jag har ett antal förbättringsområden. Jag är medveten om 

bristerna och förbättringsmöjligheterna detta arbete har. För att kunna förbättra detta arbete 

anser jag att det behövs mer tid och ett större urval av Arbetsdomstolens domar. En bredare och 

mer omfattande tematisering av Arbetsdomstolens domar vilka berör fingerad arbetsbrist hade 

kunnat bidra till en mer nyanserad analys. Fastän jag har uppnått höga kunskapsnivåer efter och 
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under skrivandet av denna magisteruppsats anser jag att det fortfarande finns högre 

kunskapsnivåer som jag kan nå. Jag har genom skrivandet av detta arbete kunnat applicera den 

teori jag samlat in och analyserat till olika sammanhang och rättsliga frågor. Jag önskar att som 

ett nästa steg i min utveckling applicera min kunskap i ett praktiskt sammanhang.  

 

Efter detta arbete har jag blivit mer kritisk till den delade bevisbördans utformning och 

Arbetsdomstolens tillämpning av denna bevisregel. Detta då jag anser att det inte är ”svårt” för 

arbetsgivaren att uppvisa tillräcklig bevisning vad gäller uppsägningsgrundens saklighet. Om 

arbetsgivaren lyckas uppvisa en noggrann redovisning av arbetsbristen går Arbetsdomstolen 

inte vidare med målet, då arbetsgivarens redogörelse av arbetsbristen ses som tillräcklig och 

därmed ses arbetsbristen som reell. Det ska konstateras att det är godtagbart om arbetsgivaren 

har haft andra skäl bakom uppsägningen, så länge arbetsbrist faktiskt förelegat.97 Detta innebär 

att arbetsgivarens största utmaning i mål som rör fingerad arbetsbrist är att kunna uppvisa 

tillräcklig bevisning för att arbetsbristen förelegat. Jag anser att detta krav är undermåttligt då, 

som tidigare nämnt, omfattas inte begreppet arbetsbrist av brist på arbetsuppgifter. 

Arbetsgivaren kan hävda långsiktiga planer som skälet bakom nedskärningen och detta kan ses 

som tillräckligt. Vidare anser jag att arbetstagarsidan innehar den största utmaningen då de ska 

kunna uppvisa sannolika skäl att det rör sig om fingerad arbetsbrist för att den delade 

bevisbördan ska gå över till arbetsgivaren. Om arbetstagarsidan inte lyckas göra det sannolikt 

tar det ”stopp” där, något jag anser är grunden till att många fall som faktiskt rör fingerad 

arbetsbrist inte döms som detta av Arbetsdomstolen.  

 

Ett förslag är att bevisregeln vid mål som rör fingerad arbetsbrist istället anammar 

presumtionsregelns utformning, som används vid diskrimineringsmål. Denna typ av bevisregel 

används genom att den anklagade ska argumentera och uppvisa bevis för att diskriminering inte 

förekommit. Denna typ av regel har därmed sin utgångspunkt i att den anklagade ska som första 

steg bevisa att det inte förekommit någon diskriminering eller missgynnande. Om den delade 

bevisbördan hade haft en liknande utformning som presumtionsregeln vid diskriminering anser 

jag att fler mål hade dömts till arbetstagarens fördel, med goda anledningar. Jag anser att första 

steget vid bedömningen om det varit fingerad arbetsbrist ska vara att arbetsgivaren ska bevisa 

att det inte varit fingerad arbetsbrist. Det vill säga, den presumerande fingerade arbetsbristen 

ska finnas kvar, tills det att arbetsgivaren lyckats bevisa att arbetsbristen inte varit ett svepskäl. 

                                                
97 Se AD 2017 nr 58. 
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I dagsläget är det arbetstagaren som ska i första steg uppvisa sannolika skäl till att det rör sig 

om fingerad arbetsbrist, för att Arbetsdomstolen sedan ska granska arbetsgivarens argument. 

Fastän jag menar att presumtionsregeln kan vara ett alternativ, är jag likväl kritisk till denna 

ändring och medveten om konsekvenserna. Som tidigare nämnt i denna uppsats kan 

rättsosäkerhet vara utfallet om arbetstagaren som första steg innehar bevisbörda för att bevisa 

uppsägningens saklighet. Presumtionsregelns eventuella tillämpning i mål som rör fingerad 

arbetsbrist hade blivit problematiskt om det innebar att arbetstagaren skulle bevisa sakligheten 

av uppsägningen. Mitt förslag vore att arbetstagaren ska bevisa osakligheten av uppsägningen 

som ett första led.  

 

Det kan tänkas att om arbetstagaren inte lyckas göra det sannolikt att uppsägningen hänfört sig 

till denne personligen, kan detta leda till feldömningar. Om bevisregeln istället utformas som 

en presumtionsregel menar jag att det kan eventuellt leda till att fler domar som dömts felaktigt 

till arbetsgivarens fördel istället skulle dömas till arbetstagarens fördel då presumtionen är att 

det rör sig om fingerad arbetsbrist, tills arbetsgivaren lyckats motbevisa detta. Vidare vill jag 

poängtera att fastän jag anser att en ändring till en presumtionsregel kan vara ett alternativ för 

att förstärka arbetstagarens skydd, ska detta inte medföra att den fria arbetsledningsrätten hotas. 

Arbetsgivarens fria arbetsledningsrätt ska inte inskränkas, men det ska inte heller vara ”lätt” för 

arbetsgivaren att kunna använda arbetsbrist som ett svepskäl vid uppsägningar.  

 

En intressant aspekt från arbetets tematisering berör varför jag inte lyckades koda de tre domar 

som dömts som fingerad arbetsbrist. En förklaring till detta kan vara att varje fall skiljer sig så 

pass mycket och omfattas av unika argument från både arbetstagar – och arbetsgivarsidan att 

en kodning för att hitta teman blir osannolik. Vidare uppstår frågan om dessa fall som dömts 

som fingerad arbetsbrist är unika då det är sällan arbetstagaren lyckats uppvisa sannolika skäl 

vilket bidrar till att den delade bevisbördan inte går över till arbetsgivaren, och därmed går  inte 

bevisföringen mellan parterna vidare. Det kan även konstateras att det är fler fall där 

arbetsgivarsidan vunnit än vad arbetstagarsidan har i fall som rör frågan om det varit fingerad 

arbetsbrist.  

 

Min valda teoretiska utgångspunkt är ur ett kritiskt samhällsperspektiv då jag anser att 

utvecklingen av hur den delade bevisbördan används kan medföra till att en sekundär 

arbetsmarknad skapas. Denna sekundära arbetsmarknad inrymmer de arbetstagare som 

arbetsgivarna ”lyckats” säga upp genom arbetsbrist som svepskäl. Vad händer med dessa 
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arbetstagare som arbetsgivaren lyckats säga upp? Vad är det som har gjort dem ”oönskade” 

inom arbetsplatsen? Ytterligare en problematik som dyker upp till följd av detta är huruvida 

dessa arbetstagare kommer lyckas bereda nytt arbete. Arbetsmarknaden delas därmed upp i två 

delar, den ena delen omfattar de önskade och attraktiva arbetstagarna och den andra delen 

omfattar de som ses som mindre attraktiva, på grund av olika skäl.  Lag (1982:80) om 

anställningsskydd är något jag anser kommer att ändras mer i framtiden. En önskan är att 

arbetstagarsidan i framtiden omfattas ännu mer av ett rättsligt skydd som kan förhindra att 

felaktiga och osakliga uppsägningar sker. Den ständiga balansgången mellan att bevara 

arbetsgivarens fria arbetsledningsrätt och arbetstagarens anställningsskydd behöver i min 

mening kvarstå. Arbetstagarens ökade rättsliga skydd ska enligt min mening inte bidra till att 

arbetsgivarens lagstadgade frihet att fatta beslut och leda sin verksamhet ska minska.  

 

Slutligen vill jag lyfta det jag anser vara en av de mest spännande aspekterna inom juridiken, 

vilket är den konstanta rättsutvecklingen. Det framgick av AD 1977 nr 215 att Arbetsdomstolen 

hävdade att arbetsgivaren tagit tillfället i akt för att säga upp arbetstagaren när arbetsbrist 

uppkommit. Arbetsdomstolen menade i detta fall att arbetsgivarens uppsägningsgrund har 

därmed inte varit arbetsbrist, utan personliga skäl och därmed ogiltigförklarades uppsägningen 

av arbetstagaren. Med AD 2000 nr 35 ändrades detta med dess utfall från Arbetsdomstolen. I 

denna dom klargjorde Arbetsdomstolen att arbetsgivaren har rätt att säga upp en arbetstagare 

på grund av arbetsbrist, fastän personliga skäl också ligger till grund för dennes uppsägning. 

Arbetsdomstolen menade dock att faktisk arbetsbrist ska föreligga. Detta kan tänkas innebära 

att företag i dagsläget tar tillfället i akt för att säga upp de medarbetare som de vill ”få bort” när 

en arbetsbristsituation uppstår. Hur rättsutvecklingen kommer att fortskrida i framtiden är 

oförutsägbart då den praxis som finns idag kan ändras imorgon genom ett nytt utfall av 

Arbetsdomstolens dömande. Tanken uppstår om dagens dömande av fingerad arbetsbrist och 

tillämpningen av den delade bevisbördan kommer att ses som otillräcklig i framtiden som följd 

av ny och ändrad praxis.  

 

 

 

 



 
 

30 

Käll – och litteraturförteckning 
 
 
Offentligt tryck 
Prop. 1973:129 med förslag till lag om anställningsskydd m.m. 

Prop. 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag m.m. 

Prop. 2007/08:95 ett starkare skydd mot diskriminering. 

 
Rättspraxis 
Avgöranden från Arbetsdomstolen 
AD 1976 nr 26 
AD 1976 nr 28 
AD 1977 nr 215 
AD 1980 nr 133 
AD 1987 nr 34 
AD 1991 nr 136 
AD 2017 nr 58 
AD 2018 nr 76 
 
 
 
Offentligt tryck från EU  
 
Rådets direktiv 98/52/EG av den 13 juli 1998 om att utvidga direktiv 97/80/EG om bevisbörda 
vid mål om könsdiskriminering till att omfatta Förenade kungariket Storbritannien och 
Nordirland 
 
 
Litteratur 
Andersson, Anderz, Edström, Örjan & Zanderin, Lars, Arbetsrätt, 6., rev. uppl., Liber, Malmö, 
2013 
 
Gellner, Lars & Sydolf, Lars, Tvistelösning i arbetsrätten: förhandling och process, Norstedts 
juridik, Stockholm, 2005 
 
Glavå, Mats, Arbetsbrist och kravet på saklig grund: en alternativrealistisk arbetsrättslig 
studie, 1. uppl., Norstedts juridik, Diss. Göteborg : Univ.,Stockholm, 1999 
 
 
Heuman, Lars, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 
2005 
 
 
Isenstam, Lena, Wulkan, Malin & Wästfelt, Martin, Anställningsskyddslagen: med 
kommentar, Trettonde upplagan, Studentlitteratur AB, Lund, 2019 
 
 
Kullberg, Mikael, Bevisbörda och beviskrav, Karnov Group, Stockholm, 2018 



 
 

31 

 
 
Lunning, Lars & Toijer, Gudmund, Anställningsskydd: en lagkommentar, 10., omarb. uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2010 
 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, tredje upplagan, Nordstedts juridik, 
Warszawa 2015.  

Öman, Sören, Anställningsskyddspraxis, 7., [rev. och utök.] uppl., Jure, Stockholm, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

32 

 

Bilaga 1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

33 

            
            
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 



 
 

36 
   



 
 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

38 
 



 
 

39 
 



 
 

40 

            



 
 

41 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 

42 

 
 
 
 

   
 



 
 

43 

 

 



 
 

44 

            
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

45 

 
 
 
 

  



 
 

46 

  



 
 

47 

 

    
 
 
 
 



 
 

48 

 

 


