
 
 

 
 
INFORMATION TILL ARBETSTAGARE VID KONKURS 
 
 
Inledning 
Syftet med denna handling är att informera dig om på vilket sätt din anställning påverkas av att din 
arbetsgivare är försatt i konkurs.  
 
Uppsägning 
På grund av konkursen uppstår en arbetsbrist som gör att alla anställda blir uppsagda av konkursförvaltaren, 
såvida man inte har blivit uppsagd eller har sagt upp sig själv före konkursen. Om man är föräldraledig börjar 
uppsägningstiden löpa från den dag då ledigheten var planerad att upphöra. 
 
Din uppsägningstid följer av avtal eller 11 § lagen om anställningsskydd (LAS) om avtal saknas. När det 
gäller din rätt att få lönegaranti är uppsägningstidens längd dock begränsad till vad som gäller enligt 11 § 
LAS. Din uppsägningstid enligt LAS beror på din anställningstid och omfattar mellan en och sex månader. 
Även om du har en längre avtalad uppsägningstid enligt ditt anställningsavtal gäller alltså bestämmelserna i 
LAS. Om du enligt ett kollektivavtal har en kortare uppsägningstid än enligt LAS gäller dock avtalet, medan 
LAS gäller om du enligt ett enskilt anställningsavtal har en kortare tid. 
 
1 månad om den sammanlagda anställningstiden är mindre än två år, samt de som är över 67 år 
2 månader om den sammanlagda anställningstiden är minst två och men kortare än fyra år 
3 månader om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år 
4 månader om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år 
5 månader om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år 
6 månader om den sammanlagda anställningstiden är minst tio 
 
Om du blev anställd före den 1 januari 1997 gäller andra uppsägningstider. 
 
Lönegaranti 
Konkursförvaltaren fattar lönegarantibeslut efter att uppgifter erhållits från bolaget. Om konkursförvaltaren 
inte kan få uppgifterna från bolaget eller i övrigt behöver ytterligare uppgifter kan du behöva lämna 
kompletteringar. 
 
Enligt lönegarantilagen kan du som anställd ha rätt till ersättning för innestående lön som har intjänats inom 
tre månader från konkursansökan och för uppsägningslön, dock längst åtta månader totalt. Semesterlön och 
semesterersättning som är intjänad före konkursen ersätts för det löpande och det närmast föregående 
intjänandeåret. Förutom lön kan du få ersättning för uteblivna löneförmåner, pension, utlägg du gjort för 
företagets räkning samt vissa kostnader du kan ha haft på grund av din anställning. 
 
Den som själv eller tillsammans med närstående senare än sex månader före konkursansökningen har ägt 
en väsentlig andel av bolaget och som har haft ett betydande inflytande över verksamheten har inte rätt till 
lönegarantiersättning. 
 
Lönegarantiersättningen är begränsad till maximalt fyra prisbasbelopp (193 200 kr för konkurser beslutade 
under 2022). 
 
När konkursförvaltaren fattat beslutet skickas det till den anställda samt till Länsstyrelsen. 
 
Utbetalning av lönegaranti 
All lönegaranti betalas ut av Länsstyrelsen. Handläggningstiden för Länsstyrelsens utbetalning kan inte 
påverkas av konkursförvaltaren.  
 
Uppsägningslönen betalas månadsvis efter att du varje månad har fyllt i en försäkran till Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen lämnar särskild information om hur du ger in försäkran. Försäkran kan fyllas i manuellt eller via 
deras e-tjänst. E-tjänsten hittar ni under Länsstyrelsen – Lönegaranti – Försäkran, logga in med BankID. 
Försäkran innebär en skyldighet att lämna information om man har fått nytt arbete, varit studerande, sjuk 
eller uppburit annan ersättning. Om du får ett nytt arbete under din uppsägningstid och din nya lön 
understiger den tidigare kan du rätt att få mellanskillnaden från lönegarantin. 
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Anmälan till Arbetsförmedlingen 
 
Du bör anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen så snart som möjligt och senast den dag du 
blivit arbetsbefriad, eftersom din rätt till utdelning i konkursen kan vara beroende av att du har gjort en sådan 
anmälan. Detta gäller även om du sagt upp dig själv före konkursen.   
 
Spara ett intyg om att du har anmält dig som arbetssökande. Detta kan du göra på Arbetsförmedlingens 
hemsida. Logga in på ”Mina sidor” med din e-legitimation och gå till ”Visa/ändra mina uppgifter”. Välj 
”Dokument och intyg” så får du intyget i pdf-format. Innan uppsägningslönen betalas ut kan Länsstyrelsen 
komma att begära in bevis om anmälan hos Arbetsförmedlingen. Oftast kan detta lämnas in i samband med 
försäkran men du kommer i så fall att få särskild information om detta från Länsstyrelsen. 
 
Arbete åt konkursboet  
Under din uppsägningstid kvarstår din arbetsplikt. Det innebär att om konkursförvaltaren begär det är du 
skyldig att utföra arbete för konkursboets räkning under din uppsägningstid. Under den första månaden efter 
konkursbeslutet får du din lön utbetald via lönegarantin, dock upp till maximal lönegarantiersättning. Om 
arbete åt konkursboet ska utföras därefter utbetalas din lön från konkursboet, s.k. massalön. När 
konkursförvaltaren meddelar att du inte längre behöver utföra arbete åt konkursboet blir du arbetsbefriad och 
får återigen lönegaranti om du har uppsägningstid kvar och du inte har uppnått gränsen för vad som kan 
utbetalas.  
 
Pension 
Om du har en kollektivavtalsbaserad tjänstepensionsrätt, t.ex. FORA eller Collectum, täcks premierna under 
hela din uppsägningstid trots att din arbetsgivare är försatt i konkurs. Annat kan gälla för privat 
tjänstepension. För att din pension ska beräknas på rätt sätt är det dock viktigt att din arbetsgivare lämnar 
korrekta löneuppgifter till försäkringsbolaget. Det är din arbetsgivare och inte konkursförvaltaren som är 
skyldig att göra detta. 
 
Förtursregler 
Du kan ha företrädesrätt till återanställning i den verksamhet som din arbetsgivare har bedrivit om någon 
t.ex. köper verksamheten. En förutsättning är att du har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt under 
mer än tolv månader under de senaste tre åren samt att du har tillräckliga kvalifikationer. Företrädesrätten 
gäller under nio månader räknat från anställningens upphörande. Andra regler gäller beträffande 
säsongsanställda och personal som anställdes före den 1 januari 1997. 
 
Intyg, kontrolluppgifter m.m. 
Genom konkursen befrias inte arbetsgivaren från sina skyldigheter gentemot arbetstagaren för förhållanden 
som gäller tiden före konkursutbrottet. Arbetsgivaren är fortfarande skyldig att utfärda bl.a. 
 

- Arbetsgivarintyg för tiden före konkurs 
- Betyg över anställning 
- AGI ska registreras hos Skatteverket för lön som har utbetalats före konkursbeslutet 
- Löneuppgifter för anställda till FORA och Collectum för avtalspension och avgångsvederlag 

 
I dessa och liknande frågor ska du alltså vända dig till din tidigare arbetsgivare och inte till 
konkursförvaltaren. Det är viktigt att du tar tillvara din rätt i nämnda avseende så fort som möjligt efter 
konkursen, eftersom det senare kan vara svårt att få kontakt med någon ansvarig på bolaget. 
 
Frågor 
Om du har frågor rörande lönegarantin eller din anställning i övrigt kan du vända dig till Ackordscentralen 
eller din fackliga organisation.  
 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Mina-sidor.html?pk_vid=4dcc0010e06e365b15886587826443b3
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INFORMATION TO EMPLOYEES IN BANKRUPTCY  
 
Introduction 
The purpose of this document is to inform you regarding how your employment is affected due to your 
employer being declared bankrupt.  
 
Termination of employment 
Due to the bankruptcy, a work shortage occurs that implies that all employees are terminated by the 
bankruptcy trustee, unless you have not been terminated or have terminated your employment voluntarily 
prior to the bankruptcy. If you are on parental leave, the termination period starts from the day when the 
parental leave was due to end.  
 
Your termination period follows from your employment agreement or section 11 of the Swedish Employment 
Protection Act (lagen om anställningsskydd) (the “SEPA”) in case there is no agreement. However, your right 
to reimbursement from the wage guarantee scheme is limited to what is stated in section 11 of the SEPA. 
Your termination period according to the SEPA is dependent on your period of employment and comprises 
between one to six months. The termination period in accordance with the SEPA takes precedence over any 
longer termination period that might be stated in your employ-ment agreement. However, if you have a 
shorter termination period according to a collective bargain-ning agreement as compared to the SEPA, the 
agreement takes precedence. The SEPA takes precedence if you have an individual employment agreement 
that stipulates a shorter termination period.  
 
1 month if the total time of employment is less than two years, including employees over the age of 67 
2 months of the total time of employment is at least two but less than four years 
3 months of the total time of employment is at least four but less than six years 
4 months of the total time of employment is at least six but less than eight years 
5 months of the total time of employment is at least eight but less than ten years 
6 months of the total time of employment is at least ten years 
 
If you were employed prior to 1 January 1997, other termination periods apply.  
 
Wage guarantee 
The bankruptcy trustee makes a decision regarding wage guarantee after receiving information from the 
company. If the bankruptcy trustee cannot get the information from the company or otherwise requires 
additional information, you may be required to give complementary information.  
 
Pursuant to the Wage Guarantee Act, an employee may be entitled to compensation for wages that have 
been earned within three months from the petition for bankruptcy and for wage during the termination period, 
but at most for a period of eight months. Vacation pay and vacation reimbursement that has been earned 
prior to the bankruptcy is reimbursed for the current and the previous year. In addition to salary, you may be 
entitled to compensation for unpaid benefits, pensions, expenses made on behalf of the company and 
certain other costs you may have had due to your employment.  
 
Any person that individually or together with a close relative has owned a significant share of the company 
during the most recent six months prior to the petition for bankruptcy and that had a considerable influence 
over the business is not entitled to compensation from the wage guarantee scheme.   
 
Compensation from the wage guarantee scheme is limited to a maximum of four price base amounts 
(prisbasbelopp) (equaling 193,200 SEK for bankruptcies decided during 2022).  
 
Once the bankruptcy trustee has made the decision, it is sent to the employee and to the County 
Administrative Board.  
 
Payment of wage guarantee 
All payments of wage guarantee are made by the County Administrative Board. The time it takes to process 
the payments cannot be influenced by the bankruptcy trustee.  
Termination payment is paid monthly after you, for each month, have filled out an assurance and sent it to 
the County Administrative Board. The County Administrative Board gives information on how you file this 
assurance. The assurance can be filled out manually or through their e-service. The e-service is found under 
Länsstyrelsen – Lönegaranti – Försäkran, log in with BankID. The assurance implies an obligation to give 
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information if you have received a new employment, been studying, sick or have received other 
compensation. If you receive a new employment during your termination period and your new salary is lower 
than your previous salary, you may be entitled to be compensated for the difference from the wage 
guarantee scheme.  
 
Notification to the Swedish Public Employment Service (Arbetsförmedlingen) 
You should notify the Swedish Public Employment Service that you are looking for a new employment as 
soon as possible, and no later than on the day you are relived of your work duties. This is so since your right 
to a dividend in the bankruptcy may be dependent on you having given such notice. This applies even if you 
have terminated your employment voluntarily prior to the bankruptcy.  
 
Save a certification that you have given notice that you are looking for a new employment. You can do this 
on the Swedish Public Employment Service’s website. Log in to “Mina sidor” with your BankID and go to 
“Visa/ändra mina uppgifter”. Choose “Dokument and intyg”, and you get the certificate in pdf format. Before 
the termination payment is paid out, the County Administrative Board may require that you give evidence that 
notice has been given to the Swedish Public Employment Service. This can normally be handed in in 
conjunction with the assurance, but in such case you will be informed about this by the County Administrative 
Board specifically.  
 
Work on behalf of the bankruptcy estate  
During your termination period, your work duties are still in force. This means that if the bankruptcy trustee 
so demands, you are required to perform work on behalf of the bankruptcy estate during your termination 
period. During the first month after the bankruptcy decision, your salary is paid through the wage guarantee 
scheme, up to the maximum amount. If work for the bankruptcy estate is to be carried out thereafter, your 
salary will be paid by the bankruptcy estate, so-called general salary (massalön). When the bankruptcy 
trustee notifies you that you no longer are required to perform work for the bankruptcy estate, you are 
relieved of your duties and is entitled to wage guarantee if the termination period has not yet ended and you 
haven’t reached the maximum amount payable under the wage guarantee scheme.  
 
Pension 
If you have a pension based on collective bargaining agreements, e.g. FORA or Collectum, the premia are 
covered during the entire termination period, in spite of your employer being in bankruptcy. Other rules may 
apply as regards individual employment pensions. In order for your pension to be calculated correctly, it is 
important that your employer gives correct salary information to the insurance company. It is your employer 
and not the bankruptcy trustee that is required to do this.  
 
Rules of priority 
You may have priority to reemployment in the business that your employer has conducted if someone 
purchases the business, for example. A condition for this is that you have been employed for a total period of 
more than twelve months during the last three years and that you have sufficient qualifications. The right of 
priority applies during a period of nine months from the termination of the employment. Other rules apply for 
seasonal workers and employees employed prior to 1 January 1997.  
 
Certification, control information, etc. 
The bankruptcy does not relieve the employer from its duties towards the employees for circumstances prior 
to the bankruptcy. The employer therefore still has a duty to, among other things, issue: 
 

- Certificate of employment for the time prior to the bankruptcy  
- Remarks regarding employment performance 
- AGI shall be registered with the Tax Authority relating to salary that has been paid prior to the 

bankruptcy  
- Salary information for employees to FORA and Collectum for pensions and termination payments  

 
These, and related questions, should thus be made to your previous employer and not to the bankruptcy 
trustee. It is important that you protect your rights in this regard as soon as possible after the bankruptcy, 
since it may be difficult to, at a later time, reach a representative of the company.  
 
Questions 
If you have questions relating to the wage guarantee or otherwise regarding your employment, you can 
reach out to Ackordscentralen or your labour union.  
 

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Mina-sidor.html?pk_vid=4dcc0010e06e365b15886587826443b3

