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förord
Arbetsdomstolen har en central roll när det gäller anställningsskyddet och 
har i sin praxis utvecklat flera viktiga principer. Domstolens domar innehål-
ler ofta pedagogiska sammanfattningar av vad som gäller och domstolen föl-
jer regelmässigt vad den själv sagt gäller. Syftet med denna bok är att fram-
ställa reglerna kring skadestånd, lön och preskription enligt lagen (1982:80) 
om anställningsskydd (anställningsskyddslagen eller LAS) genom att låta 
Arbetsdomstolen själv komma till tals. Boken innehåller därför utvalda 
vägledande citat ur Arbetsdomstolens domar. Därmed blir det lätt att se hur 
domstolen själv har uttryckt sig om en viss fråga. Materialet har strukturerats 
kring olika rubriker för att det ska vara lätt att hitta. Lagtexten har också 
tagits med.

Mina böcker AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande (2013, 
Åhnberg Förlag) och AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt 
(2014, Åhnberg Förlag) berör på motsvarande sätt reglerna kring uppsägning 
av personliga skäl och avskedande respektive uppsägning på grund av arbets-
brist, turordning och företrädesrätt.

Rättsfall till och med december 2014 har kunnat beaktas.
Jag eller förlaget tar tacksamt emot synpunkter på uppläggningen och på-

pekanden om felslag och liknande.
Den som önskar en mer fullständig sammanställning av de rättsfall som 

finns från Arbetsdomstolen, Högsta domstolen, hovrätterna, Regeringsrät-
ten/Högsta förvaltningsdomstolen, Justitiekanslern och Justitieombudsman-
nen kring anställningsskyddet, med hänvisningar till och korta beskrivning-
ar av respektive fall, bör i stället använda min bok Anställningsskyddspraxis 
(sjunde upplagan 2014, Jure Förlag).

Stockholm i december 2014

Sören Öman
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