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FRÅGA OMBUDSMANNEN
Har du en fråga om anställning, arbetsmiljö eller avtal?
Mejla: redaktionen@psykologtidningen.se

FRÅGA:
Jag har alldeles nyligen blivit er-
bjuden ett nytt jobb och önskar 
omgående sluta hos min nu-
varande arbetsgivare. Hur lång 
uppsägningstid har jag?

SVAR:
Anställningsskyddslagen (LAS) 
innehåller en mängd olika ar-
betsrättsliga regler, däribland 
hur lång uppsägningstid som 
måste iakttas när en anställning 
avslutas. Enligt LAS § 11 gäller 
för både arbetsgivare och arbets-
tagare en minsta uppsägningstid 
om en månad. I LAS finns en 
tydlig och rak koppling mellan 
anställningstid och uppsägnings-
tid. Enkelt uttryckt innebär detta 
att ju längre anställningstid den 
anställde har desto längre upp-
sägningstid har denne rätt till. 

Men reglerna i LAS ger säl-
lan hela bilden då reglerna om 
uppsägningstid har karaktären 
av minimibestämmelser, det 
vill säga de föreskriver vilken 

uppsägningstid som ska gälla 
om parterna inte har kommit 
överens om längre tid. Avtal om 
längre uppsägningstider än LAS 
är vanligt förekommande och 
finns ofta tydligt formulerade 
i anställningsavtal eller kollek-
tivavtal. Bestämmelserna om 
uppsägningstid i kollektivavtal 
knyter ofta an till LAS regler. 

Rent allmänt kan sägas att avta-
len ofta innebär att arbetstagaren 
får längre uppsägningstidtider 
(än LAS) vid uppsägning från ar-
betsgivarens sida samt att arbets-
tagarna även har längre uppsäg-
ningstider vid egen uppsägning.  

Långa uppsägningstider för 
arbetstagaren innebär ofta en 

trygghet men kan även upplevas 
som ett ingrepp i arbetstagarens 
personliga frihet. Skulle ett an-
ställningsavtal innehålla extremt 
långa uppsägningstider kan dessa 
ifrågasättas och eventuellt jäm-
kas i domstol. 

Vad gäller din fråga är sva-
ret avhängigt en rad olika om-
ständigheter som måste under-
sökas närmare. Hur länge har du 
varit anställd? Har din arbetsgi-
vare kollektivavtal? Vad står det 
i ditt anställningsavtal? Utöver 
detta är det givetvis viktigt att ha 
en dialog med din arbetsgivare 
om hur ni avslutar er relation på 
bästa sätt. Under uppsägnings-
tiden har du samma arbetsplikt 
och lojalitetsplikt som vanligt om 
inte något annat har avtalats. 

Har du svårt att få klarhet i 
vad som gäller för just dig kan 
du alltid kontakta din lokala 
förtroendevalda eller Medlems-
rådgivningen för en närmare 
diskussion.

LEIF PILEVÅNG
Ombudsman

Hur lång är 
min uppsägningstid?

”Reglerna i LAS 
ger sällan hela bilden 
då reglerna om upp-

sägningstid har 
karaktären av minimi-

bestämmelser”

 KALENDARIUM 2017 FS-möten 
29 mars
11–12 maj
18–19 sept
23–24 nov

30–31 mars Psykologidagarna i Stockholm 

5–6 maj PS17 i Linköping 

13 maj Rådskonferens i Stockholm 

3–5 juli Psykologförbundet i Almedalen 

28 sept–1 okt Psykologiscenen på Bokmässan 

6 dec Saco Studentmässa i Malmö 

29 nov–1 dec Saco Studentmässa i Stockholm

Världen förändras mer och snabbare än någonsin tidigare. Intresset och behovet av psykologisk  
kunskap har nog aldrig varit större. I takt med att behovet av våra kompetenser ökar behöver vi göra 
oss redo för nya utmaningar och förändrade arbetsvillkor. Hur ser vår framtida arbetssituation ut?

Välkommen till Psykologidagarna 2017. Två dagar fyllda av kunskap och inspiration för dig som vill 
utveckla dig själv och vara med att förändra din yrkesroll, verksamheten och hela kunskapsområdet.

Lyssna på intressanta föreläsare, ta del av nya forskningsresultat, delta i workshops och diskutera  
viktiga frågor tillsammans med dina kollegor. Läs mer på psykologidagarna.se.

Förändringsbenägen?
Kom till Psykologidagarna 30-31 mars.

Ur programmet torsdag 30 mars
Existentiella frågor, specialistpsykologi,  
etikkonsultation, elevhälsa, kroppsdysfori,  
psykisk hälsa, internetbaserad behandling,  
arbetsvillkor, digital arbetsmiljö, virtual  
reality, lärstrategier, ätstörningar, yrkesetik, 
mobbning i arbetslivet…

Ur programmet fredag 31 mars
Personlighetsstörning, elevfrånvaro, autism, 
interkulturell medvetenhet, schematerapi, 
destruktiv ledning, rädsloinlärning, migration, 
kriskonsultation, evidensbaserad psykologisk 
praktik, lågaffektivt bemötande, utredning,  
motivation och prestation…

Anmäl dig och ta del av hela programmet på psykologidagarna.se. 

Stockholm Waterfront Congress Centre  
30-31 mars 2017

Psykologidagarna arrangeras av IHPU Psykologiutbildarna i samverkan med Psykologförbundet och Psykologiguiden


