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Arbetsdomstolens hantering av brottmålsdomar 

!
1 Inledning 

!
Det ljus som kastades över Arbetsdomstolens (i texten benämnd AD) inställning till brottmålsdomar 

och anställning som gjordes av Fahlbeck 1993  är inspirationskällan till denna uppsats och hans 1

tankar har karaktären av en trampolin till uppsatsen, dess ämne och innehåll. Fahlbecks 

spetsfundiga åsikter presenteras ytterligare i bakgrundsavsnittet och replikeras i avslutningen.  

!
Arbetsrätt är ett brett ämne som i någon mån berör alla som har, har haft eller kommer att få, en 

anställning, alternativt är arbetsgivare. På samma vis är det också med brott, även om långt ifrån 

alla människor under sin arbetsaktiva period begår, alternativt drabbas av, brott, så finns det för alla 

i samhället åtminstone en teoretisk risk att så sker, eller att man har beröring med någon som begår 

en sådan handling. Vilken effekt brott får för anställningen är därför intressant i allmänhet och 

kanske särskilt då det inte alltid råder likhetstecken mellan en fällande dom och förlorande av 

anställningen eller, vilket kanhända är än mer spännande, likhetstecken mellan en frikännande dom 

och behållande av anställningen. 

!
 1.1 Problemformulering 

Någon egentlig genomgång med fokus på kombinationen brott och anställning finns, mig 

veterligen, inte gjord. Även om brott och anställning berörs i doktrin t.ex. i samband med att 

uppsägning och/eller avskedande diskuteras, eller ur ett rent processrättsligt perspektiv, samt i form 

av övergripande tankar såsom Fahlbecks artikel från 1993. Då anställningens vara eller icke vara  

aktualiseras efter att en brottslig gärning begåtts, är det många gånger så att även en 

brottmålsprocess initieras i allmän domstol. Två intressanta aspekter som följer av detta är att AD 

till viss del kommer att pröva samma handling på nytt, men denna gång utifrån ett arbetsrättsligt 

perspektiv. AD kan också komma till ett domslut som inte  överensstämmer med utfallet i allmän 

domstol, låt vara att processerna har olika fokus och syfte. Detta gör att AD:s utfall kan förefalla 

svårt att förutse vilket i sin tur kan skapa en osäkerhet för arbetsmarknadens parter. Denna 

osäkerhet skulle i viss mån kunna skingras genom tydligare belysning av de kriterier som AD 

fokuserar på vid sin bedömning, samt vilka gränser praxis kommit att sätta som är giltiga idag. 
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!
 1.2 Syfte 

Fokus är i första hand att, ur perspektivet vad som är gällande rätt, bringa klarhet i vilka kriterier 

AD värderar när den bedömer den arbetsrättsliga frågan i fall då denna har bäring på en tidigare 

brottmålsprocess. Ur denna breda ansats har några områden brutits ut för att undersökas närmare:  

- brott begångna i, respektive utanför, tjänsten och de flytande gränserna däremellan.  

- brott begångna av offentlig-, och privat anställda. 

- om och, i så fall, när och hur ett fängelsestraff får betydelse för anställningsfrågan. 

Dessutom kommer frågan, som är nära relaterad till ovanstående och central för processen i AD att 

belysas, nämligen den om hur AD:s bedömning av den brottsliga gärningen förhåller sig till allmän 

domstols prövning av densamma. Uppsatsen knyter an till Fahlbecks tankar om AD och dess  

behandling av brottmålsdomar, med en ansats att ta reda på om AD:s syn i dessa aspekter ändrats 

sedan 1993 och, oavsett hur det förhåller sig med den saken, belysa vart man står idag. 

!
 1.3 Avgränsning 

I tid avgränsas uppsatsen till att innefatta rättsfall från AD mellan 1994 och 2013. För att ett rättsfall 

skall ingå i uppsatsens material krävs att det förevarit en svensk brottmålsprocess och att det 

dessutom förts en arbetsrättslig process i AD med gärningspersonen som part. Även fall där 

brottmålsdomen inte hunnit vinna laga kraft inkluderas. Fall där en ”brottslig handling” begåtts, 

men där detta påstående grundas på annat än en brottmålsprocess förd i allmän domstol, t.ex. 

arbetsgivarens interna utredning, inkluderas inte. Det gör inte heller mellandomar som i och för sig 

kan beröra frågan om brott och anställning, men där   sakfrågan egentligen är en annan, t.ex. 

avstängning. Processer där andra påföljder än uppsägning och avskedande, som t.ex. löneavdrag 

eller varningar, tas inte heller upp. Detsamma gäller för olika ansvarsnämnders tolkningar och 

beslut av en handlings effekt för anställningen, även då dessa sker i kombination med en 

brottmålsprocess. Avgränsningarna är gjorda för att få stringens i urvalet, där de yttre ramarna blir 

så likriktade som möjligt och på så sätt nå motsvarande renodling av gällande rätt i slutsatserna.  

!
 1.4 Disposition och metod 

Uppsatsen riktar sig till ”den intresserade läsaren” varpå innehållet är anpassat till att även en 

person utan juridiska förkunskaper skall ha möjlighet att kunna ta till sig innehållet. Efter en kort 

bakgrund med historik och presentation av Fahlbecks tankar, inleds uppsatsen med en redogörelse, 

som inte gör anspråk på att vara heltäckande, för vissa juridiska begrepp centrala för uppsatsen och 
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vad som anges i doktrin om brott och anställning. Därpå följer en analys av materialet indelat efter 

de olika intresseområdena med slutsatser  i anslutning till respektive avsnitt för att på ett bättre sätt 

tydliggöra sammanhanget i vilka slutsatserna dragits. För att sluta cirkeln kopplas avslutningsvis 

uppsatsen till Fahlbecks artikel från 1993. Den insatte läsaren kanske saknar arbetsrättsjuristen Sten 

Edlunds friare tolkningslära i bakgrundsavsnittet. Dessa tankar utelämnas dock eftersom AD inte 

tagit intryck av dem.  2

!
För att kunna överblicka de olika bedömningar som kan komma ifråga när rättsprocessen i AD har 

bäring på en tidigare brottmålsprocess har en genomlysning av samtliga 54 avgöranden i AD mellan 

1994 och 2013 gjorts. Denna har följts av en analys utifrån de i syftet nämnda intresseområdena: 

brott begångna i respektive utanför tjänsten och de flytande gränserna däremellan, brott begångna 

av offentlig- och privat anställda, om och, i så fall, när och hur ett fängelsestraff får betydelse för 

anställningsfrågan. Utöver de rättsfall som ingår i studien hänvisas också till rättsfall som faller 

utanför urvalsramarna. Syftet är i dessa fall att belysa någon betydelsefull omständighet alternativt 

att påvisa ursprungskällan till dagens praxis eller för att dessa rättsfall behövs för att förstå 

rättsutvecklingen, samt för att knyta an till den historiska praxis som slutsatserna i viss mån jämförs 

med. 

!
Juridisk metod har använts vilket inkluderar rättskälleläran, urskiljning av relevanta fakta i 

materialet, avgränsning av dessa fakta, belysning av AD:s tillämning av rättsregler på faktiska 

förhållanden, och utredning av faktaförhållandens relation till rättskällorna.  För att kunna göra 3

ovanstående och i slutänden möjliggöra en analys av materialet har rättsfallen tolkats, vilket är en 

metod i sig. Relevanta fakta har extraherats från rättsfallen för att belysa en specifik fråga. Även här 

har objektivitet eftersträvats med medvetenhet om att faktaurvalet kan vara känsligt för författarens 

subjektiva påverkan. För att öka validiteten och generaliserbarheten har rättsfallen lästs igenom 

flera gånger med delvis olika infallsvinklar för att balansera tolkningen så att väsentliga fakta inte 

skall missas och/eller övervärderas. Oavsett om den totala objektiviteten uppnås eller ej blir det av  

naturliga skäl så att vissa rättsfall får en mer framträdande roll än andra, kanske då frågan för 

handen belyses särskilt klart här, eller kanske för första gången, alternativt att en viss aspekt ställs 
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på sin spets t.ex. i form av gränsdragningar åt ena eller andra hållet. I rättsfallsförteckningen 

förekommer fler rättsfall än vad som hänvisas till i texten. Anledningen till detta är just det selektiva 

urvalet av de rättsfall som i sammanhanget tillför något specifikt. Det har dock känts betydelsefullt 

att läsaren skall få access till hela det material uppsatsen bygger på. Inte minst med tanke på 

spårbarheten, dvs vilka rättsfall har valts bort i den mening att de ingår i materialet men inte har 

hänvisats till i den löpande texten. Det viktiga har hela tiden varit att hänvisa till rättsfall som på 

bästa sätt återspeglar AD:s syn i den specifika frågan. Om en viss omständighet förefaller belagd i 

flera rättsfall har det i första hand hänvisats till det rättsfall som först under perioden penetrerade 

frågan. I vissa fall finns hänvisningar till flera rättsfall under samma fakta vars syfte är att belysa 

tolkningens tyngd.  Andra gånger har avsikten varit att lyfta fram de rättsfall som ligger närmast 

nutid för att visa på var AD står idag. En av anledningarna till detta är den ståndpunkt som Lars 

Hjerner ger uttryck för, nämligen att det finnas en stark presumtion för att varje rättskraftigt 

avgörande är riktigt till sin utgång, men att formuleringen av regeln omprövas för varje gång dess 

tillämplighet är aktuell.  I situationer där författaren påverkar  resultatet genom att använda sig själv 4

som redskap är det, för att säkerställa så stort mått av transparens som möjligt, av betydelse att 

läsaren får inblick i eventuella åtaganden, åsikter eller andra agendor som kan påverka de val eller 

tolkningar som görs under processen och därmed styr resultatet. Jag vill därför poängtera att det inte 

funnits några personliga kopplingar till personer i materialet och inte heller några sidouppdrag som 

skulle kunna tänkas gynnas av den ena eller andra tolkningen. Uppsatsen har skrivits med en 

medvetenhet om risken att materialet kan färgas och de svagaste punkterna för detta har identifierats 

i processen där refererade rättsfall valts ut på bekostnad av att andra valts bort, samt vilka fakta i 

domskäl och domslut som lyfts fram i texten och vad som utelämnats. Det intressanta har inte varit 

att identifiera de fall där en viss regel återgives, utan mer vilka konkreta sakförhållanden som ligger 

bakom, vad som karaktäriserar aktuell situation och om ytterligare situationer kan tänkas falla in 

respektive hamna utanför. Vid lagtolkning utgår man från en i ord angiven abstrakt regel och 

försöker lösa upp denna i mera speciella beståndsdelar för att så långt möjligt precisera innehållet i 

regeln och i nästa steg kunna avgöra om den kan tillämpas på aktuellt förhållande eller ej. Vid 

rättsfallstolkning är förhållandet det omvända där utgångspunkten istället är en konkret beskriven 

situation och en rättsföljd. Genom att bryta ut vissa omständigheter i det konkreta fallet försöker 

man binda detta samman med en rättssats av större abstraktion än den konkreta situationen. Det 
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som utmärker rättsfallstolkning är ett försök att generalisera avgörandet i målet, att försöka se vad 

som kommit ur en mer eller mindre abstrakt regel.  5

!
2 Bakgrund 

!
 2.1 Historisk tillbakablick 

År 1928 antogs Lagen om Arbetsdomstol och en ny kollektivavtalsrättslig lag som bl.a. innebar att 

kollektivavtalstvister skulle lösas av domstol och att stridsåtgärder inte fick användas. För att möta 

kraven i de nya lagarna inrättades Arbetsdomstolen 1 januari 1929 i syfte att behandla tvister om 

tolkning och tillämpning av kollektivavtal och tvister angående lagens fredspliktsbestämmelser.  De 6

allmänna domstolarna var fortfarande rätt instans för övriga arbetsrättsliga tvister. Först 1974,  då 

Lagen om rättegång i arbetstvister tillkom, ändrades ordningen till att AD blev högsta instans för 

alla arbetsrättsliga tvister. För att begränsa det stora inflödet av mål gjordes en betydelsefull ändring 

1977 då en enskild persons rätt att föra talan vid AD upphörde och enskilda istället hänvisades till 

att väcka talan vid tingsrätt som första instans.  Behovet av att lösa arbetsrättsliga tvister på 7

organisationsnivå var då större än den är idag eftersom den svenska arbetsmarknaden numera 

präglas av ett större samförstånd mellan arbetsmarknadens parter än den gjorde då. Sten Edlund gav 

på slutet av 60-talet uttryck för en vision, som ännu inte infriats, att som ett tecken på facklig 

mognad och kompetens suveräniteten över avtalen skulle återtas och processbenägenheten skulle 

avta.  Snarare är det så att AD:s belastning efter detta har ökat. Till viss del beroende på att fler 8

lagar på arbetsrättens område skapats.   9

!
 2.2 Fahlbecks tankar 

Fahlbeck ansåg att AD:s väl starka självkänsla och auktoritet i det närmaste var att betrakta som 

”institutionell hybris” och att detta tog sig uttryck i domar genom att AD härskade över argumenten 
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istället för tvärtom.  Fahlbecks förklaring till fenomenet var att AD ansåg sig vara 10

arbetsmarknadens främsta företrädare och gav intryck av att ha behov av att manifestera att den vet 

bäst till skillnad från exempelvis Högsta domstolen vars strävan  snarare är att efterlikna Fru 

Justitias blindhet och opersonlighet.  En angiven anledning till detta var AD:s sammansättning 11

som, för att fånga de organisationspsykologiska aspekterna och branschtraditionerna, består av 

representanter från arbetsmarknadens organisationer vilka i sin tur företräder viktiga maktcentra i 

det svenska samhället då uppdragen i AD är en bisyssla, förutom för ordföranden. 

Sammansättningen gör enligt Fahlbeck att AD blir närbesläktad med en skiljedomstol.  De i AD 12

verksamma partsrepresentanterna har även viktiga positioner utanför AD, och funktionen i 

domstolen menar Fahlbeck är ytterligare ett medel för deras maktutövning på området. Allt detta i 

kombination med det svenska samhällets starka centrala styrning och väl utvecklade disciplin inom 

organisationsväsendet gör att AD:s uttalanden måste anses komma från en central samhällelig makt 

med stark genomslagskraft. Ibland näst intill så stark att man kan göra tolkningen att AD ger sken 

av att faktiskt vara samhället på arbetsmarknadens område.  FahIbeck konstaterade vidare att 13

arbetsmarknadsorganisationerna i den svenska modellen har tillerkänts en stark och självständig 

ställning och att AD ingår i denna modell. En annan aspekt på anledningen till Fahlbecks upplevda 

hybris blir att parterna, som oftast representeras av arbetsmarknadens organisationer, är 

återkommande och att detta faktum skapar ett beroendeförhållande till AD och i omvänd riktning en 

institutionell självkänsla hos AD.  Fahlbeck anser att arbetsmarknadens parter använder AD både 14

för bedömning i specifika fall, men också i rättsupplysningssyfte. 

!
Det vanliga tillvägagångssättet då en arbetstagare av allmän domstol bedömts ha gjort sig skyldig 

till brott och därför skiljts från sin anställning är att brottmålsdomen åberopas som bevisning i AD 

och att AD följaktligen prövar om brottmålsdomen och gärningen utgör saklig grund för uppsägning 

eller laglig grund för avskedande enligt LAS.  AD:s prövning begränsas med andra ord till att 15

pröva gärningens/domens arbetsrättsliga betydelse. Att domen behandlas från en annan synvinkel i 
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AD är naturligt då dess betydelse i perspektivet saklig eller laglig grund aktualiseras. Eftersom en 

gärning som föranleder straffansvar inte med automatik utgör tillräcklig grund för att häva ett 

anställningsavtal kan gärningens betydelse bedömas olika utifrån de både perspektiven.  En 16

arbetstagare som blivit fälld i allmän domstol kan t.ex. åberopa brottmålsdomen och den gärning 

som där avses som stöd för att  gärningen inte utgör saklig eller laglig grund. Lika väl som 

arbetsgivaren kan åberopa brottmålsdomen som stöd för att så är fallet. Allmänna domstolars 

bedömning i brottmål har betydande bevisverkan i den arbetsrättsliga processen i AD, vilket 

relateras till brottmålsdomars allmänna betydelse för efterföljande tvistemål. Rent allmänt gäller att 

en brottmålsdom inte har rättskraft i en senare process beträffande annan skada än den som prövats i 

brottmålsprocessen. Det Fahlbeck vände sig emot var dock det faktum att AD inte alltid nöjde sig 

med denna typ av prövning utan stod till förfogande för en fullständig omprövning av hela 

brottmålsförfarandet.  Något som står i konflikt till den begränsning som resningsinstitutets ramar 

utgör, ett institut förbehållet Högsta domstolen att besluta om.  Enligt Fahlbeck saknades stöd för 17

en sådan omfattande prövning från AD:s sida. Att överpröva och underkänna den tidigare 

brottmålsdomen var enligt Fahlbeck inte heller  nödvändigt för att AD ska kunna ta ställning till 

brottmålsdomens materiella riktighet. Det skulle ha varit fullt tillräckligt om AD bedömde vilken 

verkan domen och gärningen hade i anställningsmålet. Fahlbeck konstaterade vidare att en mycket 

egendomlig situation skulle uppstå om en person dömts i en brottmålsprocess av hovrätten och 

sedan ”frias” av AD, dock utan att domen och straffansvaret kan undanröjas.  Det Fahlbeck vände 18

sig emot var med andra ord de fall där gärningspersonen, tillika arbetstagaren, åberopar 

brottmålsdomens felaktighet på så sätt att han/hon t.ex. hävdar sin oskyldighet och AD också prövar 

detta. 

!
!
3 Begrepp och bestämmelser 

!
 3.1 Processrätt 

Förutom de processrättsliga lagar och bestämmelser som styr respektive domstols processordning 

finns också sådana som är centrala för förståelsen av förhållandet mellan AD och de allmänna 
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domstolarna vid processer som tangerar dem båda. Denna situation uppstår varje gång fråga är om 

en uppsägning har saklig grund, eller ett avskedande har laglig grund och dessa grundas på en 

lagakraftvunnen brottmålsdom. Den första processen, som förevarit i allmän domstol, får då på 

olika sätt betydelse i process nummer två som förs i AD. AD har då att ta hänsyn till dessa 

processrättsliga regler och principer för att kunna bedöma brottmålsdomens roll i det arbetsrättsliga 

målet.  

!
  3.1.1 Ne bis in idem och res judicata  

En generell och central processrättslig princip är ne bis in idem (=inte samma sak två gånger) och 

dess effekt, res judicata, d.v.s. en saks rättskraft. Syftet med principen är både rättssäkerhetsmässig 

och processekonomisk och innebär att en sak endast ska bli föremål för en rättegång. Effekten blir 

att en ny talan om samma sak som redan avgjorts i en rättegång ska avvisas eftersom den 

lagakraftvunna domen utgör processhinder.  I aktuellt fall där process ett och två handhas inom 19

olika processordningar, AD och de allmänna domstolarna, aktualiseras frågan om, och i så fall på 

vilket sätt, rättskraften sträcker sig in i en annan processordning än den där saken avgjorts. Enligt 

principen skulle det inte råda någon tvekan om att exempelvis ett nytt väckt åtal i tingsrätten med 

anledning av ett brott där samma sak redan avgjorts av tings- eller hovrätt skulle avvisas. När 

däremot brottmålsdomen lyfts in i en arbetsrättslig process i AD, där rätten har att avgöra t.ex. 

gärningens betydelse för laglig grund för avskedande, blir effekten att just samma sak (i meningen 

samma gärning), åtminstone delvis, prövas på nytt.  Det centrala är dock att det inte får röra sig om 

samma rättsföljd.  Huvudregeln i civilrättsliga mål anses vara att en rättskraft inte sträcker sig 20

längre än till det beslutande organets sakliga behörighet.  21

!
Innebörden av detta blir att om saken kan prövas igen inom ramen för en annan processordning så 

tillmäts inte den lagakraftvunna domen i process nummer ett bindande verkan.  I brottmål uttrycks 22

huvudregeln som att:  

!
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 ”ett avgörandes rättskraft inte sträcker sig till en prövning av samma gärning i ett  

 annat förfarande om de båda brotten skiljer sig åt  i sina väsentliga element.”   23

!
För att kunna avgöra om en lagakraftvunnen dom har rättskraft måste själva saken identifieras, dvs 

exakt vad är det som rättskraftigt avgjorts. Dessutom måste det nya yrkandet lika exakt identifieras 

då reglerna om res judicata bara aktualiseras då det är fråga om samma sak. Art. 6  EKMR  hindrar 24

i och för sig ny lagföring och dom under vissa speciella omständigheter, men utgör inte något 

generellt förbud varpå art. 4 i sjunde tilläggsprotokollet EKMR införts. Denna artikel gäller bara 

lagföring i en och samma stat   och det måste vara fråga om en lagakraftvunnen dom. Eftersom art. 25

4 och även EKMR i sin helhet, är avsedd som skydd för den enskilde, anses inte ett nytt förfarande, 

som uteslutande kan leda till en förmånligare utgång, stå strid med aktuell artikel. Bestämmelsen 

utesluter inte heller att den som dömts för brott blir föremål för annat disciplinärt förfarande på 

grund av samma gärning. I fallet Nilsson vs Sverige  ansågs det exempelvis inte strida mot art. 4 26

EKMR att Nilsson först dömts för rattfylleri samt olovlig körning och därefter, i ett separat 

förfarande, fick sitt körkort indraget.  I de fall där saken avgjorts i en brottmålsprocess spelar 27

avgörandet en roll även i efterföljande processer. Frågan om en lagakraftvunnen brottmålsdom har 

verkan av fastställelsetalan i en senare civilrättslig process kan exempelvis uppkomma då 

skadeståndstalan förs utanför brottmålsprocessen, eller då förlängningen av gärningen i form av 

uppsägning/avskedande förs i en arbetsrättslig process vid AD. I de fall gärningspersonen bedömts  

vara skyldig till brott i process ett anses han/hon inte med automatik också vara skyldig att ersätta 

skadan, i process två, som uppkommit med anledning av brottet. En brottmålsdoms rättskraft anses 

nämligen inte kunna sträckas längre än till kärandes yrkande då det är just dessa som svarande tar 

ställning, och anpassar bevisningen, till.  Om det omvända skulle gälla skulle en situation skapas 

där det skulle vara motiverat för den tilltalade att lägga ner oproportionerligt mycket tid och 

resurser under rättegången i förhållande till åtalet för att säkra upp en eventuellt efterföljande 
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civilprocess om t.ex. skadestånd.  En brottmålsdom anses dock ha bevisverkan i ett efterföljande 28

skadeståndsmål. På vilket sätt denna bevisverkan ska värderas avgörs enligt 35 kap 1§ RB och 

principen om fri bevisprövning.  När det gäller en brottsmålsdoms dito i en efterföljande 29

arbetsrättslig tvist i AD ska domen tillmätas betydande bevisverkan.  30

!
 3.2 Arbetsrätt 
Som nyss nämnts har en lagakraftvunnen dom betydande bevisverkan i en efterföljande 

arbetsrättslig process i AD. I praktiken innebär detta att en arbetstagare för att förta 

brottmålsdomens effekt,  i fall där uppsägning eller avskedande grundas på en fällande 

brottmålsdom, måste förebringa  motbevisning av sådan tyngd att domens betydande bevisverkan 

neutraliseras.   Eftersom det inte är självklart att AD utgår från brottmålsdomens brottsrubricering 31

och/eller bevisbedömning kan också utgången bli en annan än i brottmålsprocessen, vilket ibland 

innebär vissa svårigheter när det gäller att förutspå utfallet i AD.  En fällande brottmålsdom för en, 32

i teorin, uppsägnings- eller avskedsgrundande gärning behöver med andra ord inte leda till denna 

effekt i AD. Eftersom AD gör en självständig bevisvärdering har man också uttalat att beviskravet 

inte får sättas lägre än för vad som gäller i brottmål.  För att en brottmålsdom ska inneha kraften av 33

betydande bevisverkan krävs att den är lagakraftvunnen.  Det är heller inte självklart att en 34

utländsk brottmålsdom anses besitta detta bevisvärde.  35

!
Brott som antingen begås i tjänsten eller som har betydelse för tjänsten kan i vissa fall grunda 

uppsägning eller avskedande. Brottet, i de fall det mynnar ut i en fällande dom, innebär någon form 

av straffrättslig påföljd enligt Brottsbalken  och dess eventuella koppling till tjänsten påverkar 36

också straffvärde, påföljdsval och straffmätning. Rätten ska enligt 30 kap 4§ 4:e st BrB väga in om 
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den tilltalade kommer att drabbas av uppsägning, avskedande, omplacering, löneavdrag eller 

avstängning när den tar ställning till påföljdsval och straffmätning.  Vid straffmätning anses enligt 37

29 kap 2§ p.4 BrB det faktum att den tilltalade grovt utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat 

ett särskilt förtroende som en försvårande omständighet. Något som kan aktualiseras då en 

arbetstagare begår brott. Lika väl är en öppning för strafflindring möjlig om det finns grundad 

anledning att tro att den tilltalade kommer att förlora, eller redan har förlorat, sin anställning genom 

uppsägning eller avskedande, 29 kap 5§ p.4 BrB. En sådan arbetsrättslig sanktion ska tillmätas 

påtaglig betydelse vid straffmätning.  Ytterligare en möjlighet att beakta arbetsrättsliga disciplinära 38

åtgärder vid strafflindring finns i 29 kap 5§ p.8 BrB, men dessa syftar på mindre inskränkande 

följder jämfört med uppsägning och avskedande, såsom omplacering, löneavdrag och 

avstängning.  Uppsägning eller avskedande kan som nämnts tidigare ske både om brottet begåtts 39

inom eller utom tjänsteutövning. Möjligheten till strafflindring föreligger också oavsett om 

gärningstillfället är att hänföra till det ena eller det andra. Det räcker således att frågan om 

uppsägning eller avskedande har aktualiserats till följd av brottet.  I 38 kap 2a§ BrB regleras de fall 40

där rätten i brottmålsprocessen felaktigt antagit att brottet kommer att leda/inte leda till uppsägning 

eller avskedande. I vissa av dessa fall, där resultatet annars skulle kunna anses vara stötande, kan 

åklagare/tilltalad begära att påföljdsfrågan tas upp på nytt.  Detta är dock ingen möjlig väg om den 41

tidigare utdömda påföljden till fullo har verkställts.  Tanken är att möjligheten ska användas då 42

antagandet om den arbetsrättsliga sanktionens vara eller icke vara haft stor betydelse för 

påföljdsbestämningen i brottmålet, men där denna i slutänden blivit en annan.  Eftersom en 43

förutsättning för bestämmelsens tillämpning dels, är att frågan om uppsägning eller avskedande 

särskilt ska ha beaktats vid påföljdsbestämning, dels att det gjorda antagandet ska vara felaktigt, 

faller situationen där rätten av någon anledning inte alls behandlat frågan utanför. Motivet till detta 

är att bestämmelsens syftar till att kunna rätta till de fall som bygger på felaktiga antaganden, 

eftersom allmän domstols bedömning i frågan just är en prognos och inte ett faktum. Om  eventuell 
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uppsägning/avskedande inte alls varit föremål för diskussion kan frågan av någon anledning  ha 

förbisetts, men påföljdsbestämningen bygger i vart fall inte på felaktiga antaganden, vilket 

paragrafen syftar till att skydda.  I AD 1984:116 anförde svarande att det i brottmålsdomen inte 44

beaktats att det var arbetsgivarens vilja att ett avskedande skulle ske och att ett sådant skulle få stora 

negativa konsekvenser för svarande. AD uttalade här att svarandes invändning saknade betydelse 

för om avskedandet varit lagligt grundat eller ej. Åtminstone indirekt uttalade AD i och med detta 

att den straffrättsliga bedömningen i sak, som skett i brottmålet, inte behöver läggas till grund för 

avgörandet i den arbetsrättsliga processen.  En slutsats man skulle kunna dra av denna dom är, dels 45

att det visar på AD:s självständiga prövning, dels att AD anser att möjligheten till reglering enligt 38 

kap 2a§ BrB är tillräcklig när en sådan situation uppstår. 

!
Toleransen mot våld eller hot om våld på arbetsplatser är låg hos AD vars inställning är att 

avskedande många gånger är befogat vid sådana handlingar.  Trots denna starka princip pekar AD 46

också på vikten av att alla omständigheter kring händelsen, arbetstagaren och dennes motpart, vägs 

in. Så gäller även billighetsskälen i 29 kap BrB.  Graden av våld och/eller skada har stor betydelse, 47

men även om skadeeffekten är obetydlig kan andra omständigheter göra att gärningen ändå bedöms 

vara så allvarlig att avskedande är befogat.  AD intar samma hållning oavsett om händelsen rör 48

faktiskt våld eller allvarligt uttalade hotelser om våld. Denna inställning till våld och allvarliga hot 

om våld är också något lagstiftaren ger uttryck för.  Det som bedöms vara laglig grund för 49

avskedande i dessa sammanhang är i regel även saklig grund för uppsägning, även om gränsen 

mellan de två inte är helt klarlagd.  Bevisbördan i arbetsrättsliga tvister ligger på arbetsgivaren. 50

Där det finns en brottmålsdom har den som bekant betydande bevisverkan i en efterföljande process 

i AD, med samma beviskrav som i en brottmålsprocess.  I de fall där en potentiellt straffrättslig 51

gärning begåtts, men en brottmålsdom av någon anledning inte finns att grunda talan på så 
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ankommer det alltså på arbetsgivaren att lägga fram bevis som stödjer den sakliga grund eller 

lagliga grund som talan bygger på. Enbart misstanke om brott är inte tillräckligt för att skilja en 

arbetstagare från vare sig anställning eller arbetsuppgifter.  Viss åtskillnad görs på 52

offentliganställda som kan förbjudas utöva verksamhet som kan rubba förtroendet, eller skada 

arbetsgivarens verksamhet eller anseende, 7§ LOA.  53

!
Vid tillgreppsbrott är värdet av det tillgripna många gånger sekundärt och omständigheter som 

återfall, förslagenhet, utnyttjande av sin ställning eller missbruk av förtroende ses istället som extra 

allvarliga omständigheter som påverkar bedömningen.  AD:s inställning är att förmögenhetsbrott 54

riktade mot arbetsgivaren principiellt är oförenliga med anställningsavtalet och att sådana 

övertramp inte ska behöva accepteras.  Att AD ser allvarligt på när arbetsgivarens förtroende 55

missbrukas kommer också till uttryck i praxis  genom att AD i vissa fall ansett att grund för 

avskedande eller uppsägning förelegat även i fall där brottet i sig inte är styrkt, men då gärningen 

hamnar nära ett stöldbrott.  56

!
Av AD:s praxis följer att det vid narkotikabrott måste göras nyanserade bedömningar av de unika 

omständigheterna i varje enskilt fall.  Precis som vid annan typ av brottslighet väger AD in 57

huruvida brottet skadat förtroendet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren och/eller 

arbetskamraterna och om brottet står i direkt strid med arbetsgivarens uppdrag och värderingar. 

Detsamma gäller om arbetet medför sådana krav på arbetstagaren att dessa blir för riskfyllda eller 

på annat sätt omöjliga att utföra under drogpåverkan.  58

!
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Om man istället bortser från brottet i sig och ser till effekten av den straffrättsliga påföljden då 

fängelse dömts ut, så skapar frånvaron från arbetet till följd av ett fängelsestraff många gånger 

problem för arbetsgivaren. En sådan frånvaro kan också försvåra möjligheten till omplacering, samt 

att en omplacering inte heller alltid löser problematiken med arbetstagarens bortavaro. AD menar 

att det förefaller främmande att ha inställningen att den som avtjänar ett längre fängelsestraff (i 

aktuellt fall, AD 2004:30, två år och åtta mån) ska utestängas från arbetslivet,  vilket skulle bli 59

fallet om alla fängelsestraff av inte helt obetydlig längd i sig grundade uppsägning eller avskedande. 

Den arbetsrättsliga betydelsen av frånvaro i form av fängelsestraff måste med andra ord prövas i 

varje enskilt fall och anses inte per se innebära att arbetstagaren åsidosätter sin arbetsskyldighet.  60

En allmän utgångspunkt tycks ändå vara att ju längre frånvaro, desto större möjlighet för 

arbetsgivaren att säga upp arbetstagaren. Men AD:s praxis ska här betraktas som restriktiv och 

uppsägning av denna anledning kan endast komma ifråga vid långa fängelsestraff. Vid en sådan 

bedömning väger AD inte bara in fängelsestraffets längd utan också brottet i sig, arbetsuppgifterna, 

arbetstagarens person, dennes tidigare skötsamhet på arbetsplatsen, samt arbetsgivarens möjlighet 

att ersätta denne under avtjänande av fängelsestraffet.  AD har också uttalat att en arbetsgivare 61

ibland måste räkna med oförutsedd frånvaro. I aktuellt rättsfall (AD 1978:86) togs ingen hänsyn till 

att fängelsestraff är självförvållat, medan sjukfrånvaro oftast inte är det. I rättsfallet 2004:30 uttalar 

AD, i motsats till 1978:86, att fängelsestraff inte kan likställas med annan lagstadgad frånvaro eller 

sjukfrånvaro.  62

!
För arbetstagare inom yrken som enligt LOA  kräver allmänhetens förtroende kan brott begångna 63

utanför tjänsten få stora konsekvenser för anställningen. I sådana fall blir det också extra känsligt 

om en arbetstagares agerande står i strid med arbetsgivarens strävan.  64

!
 3.2.1 Saklig grund för uppsägning 

7§ 1st LAS: 
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!
 ”Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad” 

!
Ovanstående gäller med andra ord oavsett om uppsägning sker på grund av personliga skäl eller på 

grund av arbetsbrist. En uppsägning som inte är sakligt grundad strider förvisso mot LAS, men för 

att ogiltigförklaras krävs ett domstolsbeslut.  Kopplingen mellan uppsägning och brott rör endast   65

personliga skäl varför det också är där fokus kommer att ligga. 

!
Förutom reglerna om uppsägning i LAS finns kompletterande lagstiftning och rättspraxis som rör 

förbud mot uppsägning. Sådana förbud återfinns t.ex. i Diskrimineringslagstiftningen  och MBL  66 67

vilka förbjuder uppsägning under vissa omständigheter.  Trots att 7§ LAS är tvingande kan 68

specifika interna bestämmelser, t.ex. om inställning till vissa principiella frågor som skrivs in i 

anställningsavtalet, få betydelse vid bedömning av frågan om saklig grund.  69

!
Eftersom begreppet saklig grund spänner över alla arbetsförhållanden så skulle det vara snudd på 

omöjligt att i lagtexten generellt beskriva detta då förutsättningarna är så vitt skilda. Det som i vissa 

fall är att betrakta som saklig grund uppfyller i andra fall inte dessa krav.  Det åligger arbetsgivaren 70

att påvisa vad som utgör saklig grund. I fall där det råder oklarheter om händelseförlopp, 

omständigheter eller annat blir effekten därför att sådana brister i bevisningen drabbar 

arbetsgivaren. Denna princip har AD stått fast vid även i fall där det för arbetsgivaren är väldigt 

svårt att anskaffa bevisning och det för arbetstagaren hade varit betydligt enklare.  I vissa fall 71

regleras bevisbörda och bevispresumtioner i lagtext eller förarbeten som i t.ex. 6 kap 3§ 

Diskrimineringslagen.  Om handlingen skadar förtroendet mellan arbetsgivare och arbetstagare 72

och/eller arbetsgivarens anseende externt eller internt kan detta vara tillräckligt för att handlingen 
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ska utgöra saklig grund för uppsägning. I de fall där gärningen inte påverkar själva 

anställningsförhållandet negativt och inte heller utgör något allvarligare brott kan det tvärtom antas 

att händelsen inte heller utgör saklig grund för uppsägning.  73

!
Även om uppsägningsinstitutet är en ensidig handling från arbetsgivaren måste denne iaktta vissa 

formalia.  Inte bara de omständigheter som den uppsägningsgrundande händelsen faktiskt består i 74

ska vägas in, utan man ska också se till slutsatser av händelsen och arbetstagarens nuvarande 

beteende. Det sistnämnda får större betydelse ju längre tid som förflutit mellan den 

uppsägningsgrundande händelsen  och den rättsliga prövningen.  75

!
Vid en rättslig bedömning måste en uppsägning alltid kunna hänföras till en av de två kategorierna, 

arbetsbrist eller personliga skäl. Grunden för uppsägning på grund av arbetsbrist är också att denna 

kategori innefattar allt som inte går att hänföra till personliga skäl.  Effekten av att de båda skälen 76

för uppsägning kompletterar och inte överlappar varandra är bland annat att en först anförd grund, 

som inte godtas, kan följas av uppsägning baserad på den andra grunden utan att den första utgör 

res judicata.  Om båda skälen åberopas har AD uttalat att en uppsägning bör anses grundad på 77

personliga omständigheter i den mån det inte blivit styrkt att uppsägningen inte berodde på 

arbetsbrist.   78

!
En arbetsgivare kan till grund för uppsägning åberopa likväl sådana omständigheter som inträffat, 

eller som arbetsgivaren fått kännedom om, under uppsägningstiden, som omständigheter som 

arbetsgivaren fått kännedom om efter anställningens upphörande.  En uppsägning får enligt 7§ 4e 79

st LAS inte grundas enbart på händelser som arbetsgivaren känt till under mer än två månader innan 

underrättelsen om uppsägning lämnades. Om det däremot inträffat något, vilket många gånger kan 

vara fallet vid brottsligt förfarande, som arbetsgivaren inte direkt kan överblicka, eller brottslighet 
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som förnekas av den misstänkte, är det annorlunda. Då den misstänkte förnekar brott har 

arbetsgivaren rätt att avvakta med underrättelse om uppsägning tills gärningen prövats av domstol 

och vid mer komplicerade bedömningar, tills domen vunnit laga kraft.  Om arbetsgivaren företar 80

någon form av internutredning börjar fristen istället löpa när omständigheterna i och med 

utredningen klarnat.  Om det istället för själva gärningen är det faktum att arbetstagaren blivit 81

dömd för allvarlig brottslighet som åberopas som grund för uppsägning, anses arbetsgivaren ha rätt 

att avvakta en lagakraftvunnen dom även om omständigheterna kring händelsen, t.ex. genom en 

förundersökning, är klarlagda tidigare.  När det är fråga om erkänd brottslighet ska arbetsgivaren 82

lämna underrättelse om uppsägning när han/hon fått kännedom om erkännandet.  Vid brott utanför 83

arbetsplatsen räknas preskriptionstiden med utgångspunkt i när arbetsgivaren fått kännedom om 

erkännandet alternativt den lagakraftvunna domen.  Gärningen anses förnekad om något 84

gärningsmoment är förnekat, om den misstänkte anfört avsaknad av subjektiva rekvisit, eller 

åberopat någon ansvarsfrihetsgrund.  85

!
Oavsett om uppsägning sker på grund av arbetsbrist eller personliga skäl föreligger enligt 7§ LAS 

inte saklig grund för uppsägning om det istället är skäligt att kräva att arbetsgivaren omplacerar 

arbetstagaren.  En förutsättning för att en omplaceringsskyldighet ska aktualiseras är att 86

arbetsgivaren de facto också har omplaceringsmöjligheter. Det krävs t.ex. inte så långtgående 

insatser från arbetsgivaren att denne ska behöva omorganisera verksamheten för att uppfylla kravet 

på omplaceringsskyldighet. Effekten av detta blir att förutsättningarna för omplacering, och därmed 

skyldigheten att genomföra en sådan, kan bedömas på skilda sätt hos olika arbetsgivare även vid 

liknande gärningar. Hos ett större företag/myndighet kan exempelvis sådana möjligheter anses 

föreligga, medan det i ett mindre inte gör så.  Enligt 7§ LAS föreligger endast 87

omplaceringsskyldighet när det är skäligt att kräva det av arbetsgivaren. En omplaceringsutredning 

ska företas av arbetsgivaren. I denna utreds, dels lediga befattningar, dels arbetstagarens 
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kvalifikationer för dessa. Vid bedömning av skäligheten är det arbetsgivaren som bär risken för att 

rätten kommer fram till en annan tolkning, dvs att en omplaceringsskyldighet inte var utesluten.  88

Detsamma gäller vid oklarheter kring om omplacering kunnat ske eller ej. Även här drabbar sådana 

oklarheter  arbetsgivaren genom att omplaceringsskyldigheten då inte anses ha blivit fullgjord.  89

Om förtroendet för arbetstagaren är förbrukat,  som är fallet vid grov misskötsamhet, föreligger 90

ingen omplacerigsskyldighet och följaktligen inte heller någon skyldighet att utreda saken.  Det 91

finns således inget stöd för att en omplaceringsutredning ovillkorligen eller undantagslöst ska 

göras.  92

!
 3.2.2 Laglig grund för avskedande 

I 4§ 4e st LAS anges att:  

!
 ”I de fall som avses i 18§ kan en arbetsgivare genom avskedande avbryta    

 anställningen med omedelbar verkan.”  

!
Ett avskedande är alltid att hänföra till personliga skäl.  Rätten till avskedande anges således i 4§ 93

LAS medan grunden för detsamma anges i 18§ LAS, som lyder: 

!
 ”Avskedande får ske, om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot   

 arbetsgivaren” 
!
Samma syn på vad som är betydelsefullt för bedömningen av saklig grund för uppsägning vid olika 

typer av brott, som angetts i avsnitt 3.2.1, gäller även vid bedömning då avskedande p.g.a. brottslig 

gärning är för handen, även om grunderna som sagt skiljer sig åt. Det som anses vara saklig grund 

för uppsägning behöver därför inte vara laglig grund för avskedande även om samma variabler vägs 

in när brottslighetens/gärningens allvarlighet i förhållande till anställningen bedöms.  94
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Avskedandeinstitutet tar sikte på de allvarligaste fallen av förtroendeskadande handlingar som t.ex. 

flagranta avtalsbrott, eller sådant grovt vårdslöst förfarande som inte rimligen ska behöva tålas i 

något rättsförhållande.  På grund av handlingens allvarlighet vid avskedande tas därför inte hänsyn 95

till sådana variabler som kan vägas in vid uppsägning, exempelvis anställningens längd, 

arbetstagarens ålder osv. Många gånger har dock AD att i samma process bedöma båda formerna av 

skiljande från anställning, dvs om endera av dem föreligger, varpå bedömning av just 

omkringliggande omständigheter och personliga förhållanden som är aktuella vid bedömning vid 

uppsägning ibland behandlas även då saken egentligen rör avskedande.   96

!
Vid avskedande avses i första hand handlingar som har direkt samband med anställningen, men 

även brott begångna utanför anställningen bör kunna leda till avskedande i de fall de är ägnade att 

allvarligt skada förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Detta är också fallet då det är 

fråga om brott riktade mot arbetsgivaren och dennes familj, eller om arbetstagaren blir dömd för 

brott som går stick i stäv med anställningens uppdrag.  Om arbetstagaren i och med handlingen 97

gett uttryck för en oförmåga att fullgöra de åligganden som har varit centrala för anställningen, eller 

rubbat det framtida förtroendet mellan avtalsparter, kollegor eller kunder, har AD godtagit 

avskedande även vid relativt bagatellartade händelser.  Förutom händelsen baserar AD också sitt 98

avgörande på arbetstagarens fortsatta lämplighet.  Vilken typ av anställning arbetstagaren innehar 99

spelar roll för bedömningen av vad som är att betrakta som ett grovt åsidosättande av åligganden 

mot arbetsgivaren. Innehas en anställning som ställer särskilda krav på omdöme eller ansvar 

påverkar detta bedömningen av vad som kan passera och vad som är att betrakta som laglig grund 

för avskedande.  Någon omplaceringsskyldighet föreligger inte enligt lagen, men AD har slagit 100

fast att överväganden om omplacering vid avskedande kan förekomma i undantagsfall,  ett 101

uttalande som enligt Lunning och Toijer  varken har stöd i lagtext eller förarbeten. Följden av  102
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AD:s tolkning att detta trots allt kan ske, om än undantagsvis, sätter arbetsgivaren i den orimliga 

situationen att skadestånd kan utlösas för brott mot LAS trots att det inte anges i lagtexten. 

Dessutom följer det orimliga i att, trots att förutsättningarna för avskedande enligt LAS är uppfyllda 

i och med att en så allvarlig handling som ”inte rimligen bör tålas i något rättsförhållande” begåtts 

mot arbetsgivaren, ska denne behöva ha kvar arbetstagaren i sin verksamhet.  103

!
Även vid avskedande gäller en tvåmånadersfrist som innebär att ett avskedande inte enbart får 

grundas på omständigheter som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader innan 

underrättelsen om avskedandet lämnades. Tidpunkten räknas från när arbetsgivaren får kännedom 

om den avskedsgrundande handlingen. Som vid uppsägning finns förståelse för att händelser som är 

svåra för arbetsgivaren att omedelbart överblicka får utredas och tidpunkten räknas då från när 

omständigheterna blivit tillräckligt klarlagda. Vid brott innebär det oftast när förundersökningen är 

klar, eller då domen vunnit laga kraft.  104

!
I 4§ LAS anges att anställningen avbryts med omedelbar verkan. Med underrättelse, varsel och 

eventuell överläggning enligt 30§ LAS kan detta dock ta längre tid. Arbetsgivaren har under denna 

tid möjlighet att stänga av arbetstagaren från arbetet med de begränsningar som följer av 35§ LAS. 

Av 35§ LAS följer att om omständigheterna som arbetsgivaren angett som grund för avskedandet 

inte ens skulle räckt som saklig grund för uppsägning så kan avskedandet ogiltigförklaras av 

domstolen och anställningsförhållandet bestå.   105

!!
 3.2.3 Offentlig anställning !
År 1994 antogs den nuvarande LOA som ersatte tidigare lagstiftning från 1976 vilken upphörde att 

gälla den 1 juli 1994. Bakgrunden till den nya lagen var att den med hänsyn till demokratisk 

styrning, insyn och rättssäkerhet skulle överensstämma med arbetsmarknaden i stort. Syftet med 

LOA är att tillgodose de allmänintressen som gör sig gällande vid utförande av offentlig 

verksamhet. Utgångspunkten är att lagstiftningen bara ska omfatta anställda som innehar 

arbetsuppgifter som från allmän synpunkt motiverar den särskilda styrning, insyn och rättssäkerhet 
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som lagstiftning kan erbjuda.  LOA gäller därför i sin helhet hos de statliga myndigheterna och 106

Riksdagen. Statliga bolag, stiftelser och andra statsägda företag omfattas inte utan dessa styrs enbart 

av allmänna arbetsrättsliga lagstiftning och praxis då fråga är om uppsägning eller avskedande. Då 

funktionerna inom statsförvaltningen är breda, innefattar anställningarna som omfattas varierande 

grad av myndighetsutövning och upplevd betydelse i samhället.  Enligt 1§ LOA tillämpas lagen 107

på myndigheter under Riksdagen (JO, Sveriges Riksbank och Riksrevisionen) och på myndigheter 

under Regeringen. Lagstiftningen omfattar hela den egentliga statsförvaltningen, dvs alla 

förvaltningsmyndigheter under regeringen enligt 11 kap 6§ RF, samt domstolar.  108

!
Av 1§ LOA framgår just att den endast är speciallag i vissa frågor. LOA reglerar därför inte primärt 

förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Jämfört med sin företrädare från 1976 ville man 

att LOA skulle vara enklare att förstå och överblicka, samt innehålla färre detaljregler.  Vissa 109

specialregler har därför lyfts ut, t.ex. saknas numera den särreglering om avskedande av 

arbetstagare som uttrycktes på följande sätt i 1976 års lagstiftning:  

!
 ”den som begått brott eller tjänsteförseelse som visade att denne var uppenbarligen  

 olämplig att inneha sin anställning”.   110

!
Istället för den tidigare särregleringen tillämpas nu LAS på dessa  frågor även på anställda inom 

offentliga sektorn.  Då förändringen i LOA inte följdes upp av motsvarande justering i LAS hade 111

AD  att ta ställning till om avskedanderegeln i 18§ LAS har samma innebörd som den numera 112

slopade formuleringen i 1976-års lag. AD hänvisade i sitt resonemang till förarbetesuttalandena  113

att det, trots att reglerna om avskedande är utformade på olika sätt, egentligen inte finns någon 
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skillnad i bedömningsgrunderna och att det därför inte behöver finnas några särregler om 

avskedande i nya LOA. Då uttalandet är hänförligt till LOA och inte till LAS är det dock inte någon 

vägledning beträffande tolkningen av LAS regler. Däremot är det av vikt när det gäller förhållandet 

mellan de båda reglerna.  AD menade vidare att man trots att LAS regler tillämpas på en 114

offentliganställd arbetstagare, fortfarande måste beakta de särskilda förhållanden som råder inom 

den offentliga verksamheten. Utöver det ska man, här lika väl som då det är fråga om icke offentligt 

anställda arbetstagare, ta hänsyn till anställningens art och brottets betydelse för förhållandet mellan 

arbetstagare och arbetsgivare. För offentligt anställda arbetstagare blir effekten av detta att 

brottsliga handlingar i större utsträckning än för icke offentligt anställda kan bedömas utgöra ett 

grovt åsidosättande av arbetstagarens åligganden mot arbetsgivaren. AD kommer till följande 

slutsats: 

!
 ”Enligt domstolens mening bör man vid bedömningen kunna anlägga samma synsätt som  

 när man vid tillämpningen av 1976 års lag om offentlig anställning bedömde om brottet  

 visade att arbetstagaren uppenbarligen var olämplig att inneha anställningen. Det anförda 

 leder till att man vid en tillämpning av anställningsskyddslagen på fall av avskedande på det 

 offentliga området på grund  av brott bör kunna söka ledning i den praxis som utbildat sig 

 vid tillämpningen av 11 kap. 1 § 1976 års lag om offentlig anställning.”  115

!
I praktiken bedöms således de arbetstagare som faller in under LOA på samma sätt som  de 

bedömdes enligt 1976 års lagstiftning med den skillnad att den lagliga grunds numer återfinns i 

LAS. I lagstiftningsärendet diskuterades inte huruvida avskedande skulle få göras i andra fall än 

sådana som täcktes av de äldre reglernas ordalydelse. Det kan dock konstateras att lydelsen av 18 § 

LAS inte utesluter att avskedande får ske även i fall då det inte hade kunnat bli fråga om 

avskedande enligt de äldre reglerna.   116

!
Föreskrifterna i 1976-års lag tillämpades i mål eller ärenden som påbörjats eller avsåg 

omständigheter som inträffat innan ändringen trädde i kraft, dvs före 1 juli 1994.  Det dröjde 117
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därför till 1997 innan AD fick anledning att reda ut vilken praktisk och rättslig innebörd den nya 

ordningen resulterat i.   118

!
För anställda inom vissa sektorer innebar uteslutandet av specialregleringar i LOA att dessa delar 

efter 1994 kom att regleras i annan speciallagstiftning. Så är fallet för t.ex. ordinarie domare. På 

liknande sätt förhåller det sig för präster då LOA:s tillämplighet, efter det att kyrkan skiljdes från 

staten 1999, upphävdes. Prästers anställningsförhållanden regleras numera i LAS.  119

!!
4 Analys av AD:s domar 1994-2013 

!
 4.1 Allmänt 

Gemensamt för samtliga rättsfall i AD som föregås av en brottmålsprocess är att man initialt 

behöver ta ställning till dess roll i den arbetsrättsliga tvisten. AD:s praxis är otvetydig på denna 

punkt. En lagakraftvunnen brottmålsdom är inte bindande, dvs innehar inte rättskraft, men har 

betydande bevisverkan i en efterföljande arbetsrättslig process.  En ännu inte lagakraftvunnen 120

dom kan enligt AD  inte tillmätas detta bevisvärde. För de fall samma personer hörs i AD som i 121

den tidigare processen och i den senare ändrar sina utsagor, får de dokumenterade versionerna från 

brottmålsprocessen bevisvärde även i AD trots att den bevisvärdering allmän domstol gjort inte är 

bindande.  Om det i AD är fråga om t.ex. förnekad brottslighet, eller den lagakraftvunna 122

brottmålsdomen på annat sätt skulle ifrågasättas, avgör rätten om det i den arbetsrättsliga processen 

förekommit något som medför att den tidigare domens materiella innehåll och därmed dess 

betydande bevisverkan måste ifrågasättas.  I AD:s dom 1997:138 uttalas att denna praxis bygger 123

på: 

!
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 ”…vad som allmänt gäller om en brottmålsdoms betydelse i ett efterföljande tvistemål och 

 torde ta sikte särskilt på fall i vilka avgörandet av brottmålet har fällts efter prövning av  

 bevisning som sedermera inte förebringas i arbetstvisten.  Principen om brottmålsdomens 124

 bevisverkan gäller även i fall då den tilltalade har blivit frikänd.”  125

!
Då det ibland förebringas mer omfattande och/eller annan bevisning i AD jämfört med  i 

brottmålsprocessen innebär det att AD i sådana fall har ett annat utgångsläge än den domstol där 

brottmålet prövats. I AD 2002:83 uppkom denna fråga då arbetstagaren först fälldes i tingsrätten för 

stöld, vars dom överklagades till hovrätten med yrkandet att åtalet skulle ogillas. Ändringsyrkandet 

medgavs av åklagaren varpå hovrätten avgjorde ärendet utan huvudförhandling enligt 51:13 2st p. 2 

RB. Detta föranledde följande uttalande angående AD:s möjlighet till självständig prövning:   

  

 ”Hovrättens prövning skedde således inte på grundval av en värdering av bevisning som  

 tagits upp där. Med hänvisning till det anförda anser AD att utrymmet för att i detta fall  

 tillerkänna brottmålsdomarna någon särskild bevisverkan är begränsat. Till detta  k o m m e r 

 att viss muntlig och skriftlig bevisning som inte förebringades vid tingsrätten har  åberopats 

 i AD. Det anförda innebär att AD:s prövning i målet måste bli självständig i förhållande till 

 den prövning som skett genom brottmålsdomarna.”  126

!
AD gjorde en bedömning av gärningarna som kan tyckas gå stick i stäv med hovrättens ogillande av 

åtalet, nämligen att arbetstagaren tagit pengar av en vårdtagare och att detta utgjorde laglig grund 

för avskedande. Med utgångspunkt i de grundläggande rättsstatsprinciperna ne bis in idem  (=inte 

samma sak två gånger) och res judicata (=det som rättskraftigt prövats utgör hinder för ny 

prövning) fördes en diskussion av AD om utrymme och begränsningar med självständig prövning i 

den uppkomna situationen. Brottmålsdomens rättskraft anses omfatta alla straffrättsliga påföljder 

för samma gärning, men inte att den läggs till grund för talan om annan rättsföljd som t.ex. 

avskedande eller skadestånd utgör i sammanhanget. Detta gäller oavsett hur prövningen i 

brottmålsprocessen utfallit. Detsamma gäller också åt andra hållet, dvs den arbetsrättsliga domens 
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verkan i en efterföljande brottmålsprocess.  AD:s åsikt är att en frikännande brottmålsdom varken 127

utgör hinder för part att åberopa gärningarna som grund i en arbetsrättslig process, eller för AD att 

efter åberopande pröva dem.  Enligt den i rättsstater viktiga oskyldighetspresumtionen som 128

kommer till uttryck i art. 6 p.2 EKMR skall ingen betraktas som skyldig till brott utan att domstol 

har konstaterat hans eller hennes skuld efter ett förfarande som motsvarar kraven på en rättvis 

rättegång. Denna artikel har nära samband med art. 6 p.1 EKMR om skyddande av rätten till en 

rättvis rättegång, t.ex. vid frågor som rör huruvida domstolen haft en förutfattad mening om den 

tilltalades skuld.  Sammanfattningsvis kan sägas att Europadomstolen anser att ett frikännande ska 129

utgöra ett särskilt starkt skydd mot fortsatt misstänkliggörande och detta särskilt om åtalet prövats i 

sak. Efter en frikännande dom får fortsatta misstankar inte anföras som grund för andra beslut. I fall 

där frågan inte prövats i sak utan frikännandet kommer av att förfarandet avbrutits eller lagts ner är 

det inte lika tydligt i Europadomstolens praxis att en hänvisning till kvardröjande misstanke strider 

mot art 6.2 EKMR.  Denna bestämmelse innebär inte att en brottmålsdom tillerkänns bindande 130

verkan vid bedömningen av samma gärning i en efterföljande civilprocess. Europadomstolen har i 

ett antal fall även prövat frågan om uttalanden av nationell domstol, som kunnat uppfattas som att 

man ansett en person vara skyldig till visst brott trots frikännande dom, stått i strid med 

bestämmelsen i art. 6 p.2 EKMR. Europadomstolen har då kommit fram till att det inte är 

acceptabelt att vidhålla, eller grunda beslut på, att det alltjämt finns misstankar om att en person 

som blivit frikänd i en brottmålsprocess varit skyldig till brotten ifråga. Detta gäller t.ex. då häktade 

frikänts, men nekats ersättning för frihetsberövandet med motiveringen att misstankarna mot dem 

inte undanröjts trots de frikännande domarna.  Europadomstolen har också uttalat att det finns 131

situationer där den som frikänts för brott kan förpliktigas att utge skadestånd. Man hänvisade här till 

de olika kraven på bevisstyrka beträffande straffansvar och skadeståndsansvar. Avgörande för om 

ett sådant anspråk är förenligt med oskuldspresumtionen är istället om något ställningstagande till 

straffansvaret ingått i motiveringen till skadeståndsskyldigheten eller ej, då ett sådant 

ställningstagande inte anses acceptabelt.  Samma hänvisning till beviskrav och skillnader mellan 132
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brottmål och civilrättsliga mål görs i Lundqvist mot Sverige  där L, efter att ha blivit frikänd för 

mordbrand, vägrades ersättning från sitt försäkringsbolag med motiveringen att det var sannolikt att 

han anlagt branden. Uttalandet ansågs inte ifrågasätta den frikännande domen eftersom beviskraven 

i brottmål och tvistemål skiljer sig åt.  Även om Europadomstolen inte anser att en friande 133

brottmålsdom hindrar talan om annan rättsföljd grundad på samma gärning så är man tydlig med att 

rätten i sådana fall måste se till att domskälen (för tvistemålsprocessen, vilket här utgörs av den 

arbetsrättsliga processen) inte är skrivna på ett sådant sätt att de låter påskina att svarande är 

straffrättsligt ansvarig för den brottsliga gärningen från vilken han blivit frikänd. Domskälen får 

inte heller ge uttryck för ett klart samband mellan brottmålet och det efterföljande 

skadeståndsmålet, i de fall det skulle vara fråga om ett sådant.  Denna balans kommer till uttryck i 134

AD:s domskäl  t.ex. genom att man inte använder straffrättsliga rubriceringar eller annan sådan 135

terminologi när man beskriver vad som utgör den lagliga grunden för avskedande, som i aktuellt 

fall var att arbetstagaren ”grovt åsidosatt arbetsgivarens förtroende genom att ta NN:s pengar”. I 

samma mål menar också AD att just en självständig prövning av gärningen i den nya 

processordningen är en förutsättning för att principen i art. 6  p.2 EKMR upprätthålls. Det ligger 

annars i farans riktning att avgörandet skulle komma att grundas på kvarstående misstankar mot 

arbetstagaren eller att det skulle vara fråga om att vidhålla misstankar om brott utan någon reell 

prövning av gärningarna. I ljuset av att det i brottmål inte förekommer fastställelsetalan, dvs process 

för att påvisa oskyldighet, är också en frikännande dom det enda sättet att bli oskyldigförklarad 

på.  Motivet bakom dessa bestämmelser, som kommer till uttryck i 30 kap 9§ RB, är medborgerlig 136

trygghet där resultatet av en avslutad rättsprocess är något man ska kunna ta fasta på och anpassa 

sitt liv därefter.   137

!
Det är tydligt att AD anpassat sig till den tolkning och de ramar av oskyldighetsprincipen, ne bis in 

idem och res judicata som Europadomstolen dragit upp under det sista decenniet och ovan 

beskrivna förhållningssätt till dessa frågor är också det som AD idag tillämpar.  Vilken bevisverkan 

en svensk lagakraftvunnen brottmålsdom har i en efterföljande arbetsrättslig process som förs i AD 
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torde idag i det närmaste betraktas som en färdigutredd fråga, om än en högst väsentlig sådan då 

dess verkan konstateras i samtliga rättsfall där sådana förutsättningar är för handen. När det gäller 

AD:s möjlighet till självständig prövning förefaller även här ramar och möjligheter för när och hur 

detta kan ske ha landat i  ovan beskrivna praxis även om det jämförelsevis kan skönjas ett större 

behov att från AD:s sida motivera detta spörsmål.  AD:s självständighet gör sig främst gällande i 138

frågor som rör bevisvärdering och då särskilt i fall där AD har tillgång till annan och/eller mer 

bevisning jämfört med brottmålsprocessen. Behovet aktualiseras framförallt då någon av parterna 

ifrågasätter brottmålsdomen, t.ex. genom att förneka brott. Då bevisningen är densamma nöjer sig 

AD med att konstatera att inget nytt förebringats som ger anledning att ifrågasätta de allmänna 

domstolarnas bedömning och brottmålsdomens betydande bevisverkan. Den europeisering av rätten 

som skett från tiden innan 1994 och fram till dags dato har, som på i stort sett alla områden, 

påverkat även AD. Jämfört med två rättsfall,  där AD:s självständighet och en brottmålsdoms roll 139

aktualiserats, som i tid ligger precis innan Europadomstolen avgjorde ovan hänvisade rättsfall, tycks 

åtminstone AD:s sätt att formulera sig kring dessa spörsmål ha ändrats något. Allt i linje med 

Europadomstolens tolkning av EKMR.  I AD 1995:3 ser man förvisso samma lite knapphändiga 

motivering av utrymmet till självständig bedömning och befogenhetsgränser, men ändå mer 

fingertoppskänsla i hur man uttrycker sig kring ”brotten” som arbetstagaren frikänts från i allmän 

domstol. En serie av händelser låg i AD 1995:3 till grund för synen på de av arbetstagaren utförda 

handlingarna som sedermera resulterade i ett avskedande. Arbetstagaren hade  en mängd föremål i 

sin besittning som ursprungligen tillhört arbetsgivaren. AD ansåg t.ex. att denne tagit befattning 

med gods som frånhänts arbetsgivaren genom brott och inte respekterat arbetsgivarens  lånereglerna 

beträffande verktyg, men den formulerar sig inte i termer av brottsrubriceringar. I rättsfallen från 

senare år  motiverar AD tydligare och mer explicit sin självständighet och argumentationen kring  140

befogenhetsgränser är fylligare. 

!
 4.2 Inom eller utom tjänsteutövning 

De stora skillnaderna i grunderna mellan uppsägning av personliga skäl och avskedande är att en 

uppsägning ska vara sakligt grundad och ett avskedande lagligt grundad, där arbetstagaren i 

väsentlig mån ska ha åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Det ankommer på arbetsgivaren 
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att visa på vilka omständigheter som utgör den sakliga respektive lagliga grunden i varje enskilt 

fall. I förarbetena  uttrycks den lagliga grunden för avskedande på följande sätt: 141

!
 ”…att arbetstagaren har gjort sig skyldig till sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst  

 förfarande som inte rimligen skall behöva tålas i något rättsförhållande. I första   

 hand avses sådant förfarande som har direkt samband med anställning.”  142

!
Vem brottet riktats mot och vilken roll arbetstagaren haft vid gärningstillfället utgör såpass viktiga 

variabler för bedömning av anställningsfrågan att dessa spörsmål alltid reds ut i domskälen. Då 

yrkandet grundas på en brottslig gärning brukar AD initialt belysa, dels om brottet begåtts i tjänsten, 

dels om det riktar sig mot arbetsgivaren. I de fall där brottet riktats mot arbetsgivaren är AD:s praxis 

entydig och utomordentligt sträng då man anser att det förtroende som råder i ett 

anställningsförhållande i princip är oförenligt med brott riktade mot arbetsgivaren.  Synen på detta 143

beskrivs också i förarbetena: 

!
 ”I fråga om tillgrepp och andra förmögenhetsbrott eller brottsliga förfaranden i övrigt,  

 närmare bestämt brott som begås i tjänsten eller som annars riktas mot arbetsgivaren eller 

 begås på arbetsplatsen anser jag att det finns anledning att tillämpa ett strängt   

 betraktelsesätt över hela arbetsmarknaden. Inte minst med hänsyn till att anställningen i  

 allmänhet bygger på ett mer eller mindre utpräglat förtroendeförhållande och till att det mot 

 den bakgrunden ofta ges tillfällen för den som inte vill respektera förtroendet, är det  

 nödvändigt med en fast attityd mot dem som gör sig skyldiga till t.ex. tillgreppsbrott eller  

 andra slag av ohederlighet på arbetsplatsen. Inte heller våld eller hot om våld hör hemma i 

 arbetsmiljön.”  144

!
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Den stränga synen medför att förmildrande omständigheter ges begränsad betydelse i fall där 

avskedande aktualiseras.  I de två fall  av sådan karaktär, där brottet riktats mot arbetsgivaren, 145 146

som förevarit under tidsperioden 1994-2013 kom AD fram till att det förelåg laglig grund för 

avskedande trots att det i ena fallet rörde sig om både ringa värden samt lång och anmärkningsfri 

tjänst.   Arbetstagaren var här anställd av Posten och arbetade i kundtjänst på ett postkontor 147

varifrån kunder mot betalning kunde faxa. Det ansågs utrett att N.N. tillägnat sig 60 kr ur nämnda 

faxkassa. Anledningen till avskedandet var främst att förtroendet genom handlingen ansågs 

förbrukat.  

!
Något mer vanligt förekommande är de fall då den brottsliga gärningen begåtts i tjänsten, men inte 

riktats direkt mot arbetsgivaren. AD har uttalat att brott i tjänsten normalt bedöms som betydligt 

allvarligare än brott utom tjänsten.  Av  22 fall sådana fall under tidsperioden har 17 slutat i 148

avskedande, ett i uppsägning och fyra i att anställningsförhållandet fått bestå. Att man i så stor andel 

ansett att laglig grund för avskedande förelegat är ett resultat av att man, i linje med citatet ovan, ser 

allvarligt på sådana gärningar. Även om den som direkt drabbas av gärningen är någon annan än 

arbetsgivaren så anser man  att risken för förtroendeskada ökar, både internt och externt, om 

kopplingen till arbetsgivaren ändå är stark. Utfallet kan sägas ge uttryck för att departementschefens 

intention etablerats i praxis. Ytterligare en anledning till utfallet kan vara att det i 17 av de 22 fallen 

rör sig om arbetstagare som antingen har anställningar som är förenade med särskilda krav på 

skötsamhet, och/eller anställningar där det finns ytterligare lagstiftning/praxis att ta hänsyn till och 

där det ställs hårdare krav på laglydighet och förtroende hos vissa yrkesgrupper, något som beskrivs 

vidare i avsnitt 4.3. Förutom vem brottet riktats mot frågar AD också om gärningen haft samband 

med fullgörandet av arbetsuppgifterna. 

!
När omständigheterna kring brottet är sådana att det varken riktas mot arbetsgivaren, någon 

arbetskamrat eller har med fullgörandet av arbetsuppgifter att göra, men ändå är kopplade till 
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tjänsten har AD,  med ett undantag,  funnit att kopplingen till arbetsgivaren varit så tydlig att 149 150

därmed också det nödvändiga förtroendet mellan arbetstagare och arbetsgivare rubbats. De tydliga 

kopplingarna till arbetsgivaren har bestått i tillgrepp hos en stor kund med hjälp av arbetsgivarens 

lastbil,  grovt rattfylleri precis efter avslutat arbete i arbetsgivarens loggoförsedda kläder och 151

fordon,  samt försäkringsbedrägeri utfört på arbetsplatsen, utanför arbetstid, med hjälp av 152

arbetsgivarens utrustning.  AD väger i aktuella domar inte bara in förtroendet gentemot 153

arbetsgivaren utan också arbetskamraters perspektiv,  arbetsgivarens affärsrelationer  och det 154 155

faktum att arbetstagaren i ett fall haft en arbetsledande ställning.  Som försvårande 156

omständigheter   nämns också huruvida arbetstagaren visat förslagenhet, utnyttjat sin ställning eller 

innehaft särskild förtroendeställning.  I det fall som klassats som ett undantag har en polis iklädd 157

polisuniform, på sin lunchrast, utfört ett bedrägeri på sin bank. AD ansåg att det var försvårande att 

bedrägeriet utförts i uniform, men andra omständigheter gjorde att brottet inte bedömdes vara 

oförenligt med fortsatt anställning. Man gick här inte närmare in på kopplingen till arbetsgivaren. 

!
När det gäller uppsägning eller avskedande är utgångspunkten, som nämnts ovan, att brottslighet i 

tjänsten anses som betydligt allvarligare än brott utom tjänsten.   En helhetsbedömning måste 158

dock göras av omständigheterna vid gärningstillfället.  Slutsatsen, tillika domslutet, måste 159

reflektera en balans mellan arbetsgivares och arbetstagares intressen: 

!
 ”…ytterst måste det göras en prövning med utgångspunkt i omständigheterna i det enskilda 

 fallet, där en avvägning får göras mellan arbetstagarens intresse av att få behålla  
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 anställningen och arbetsgivarens intresse av att upplösa anställningsförhållandet…  Det 160

 är givet att, i fall då arbetsgivarens intresse är hänförligt till något förhållande som ligger 

 vid sidan av arbetstagarens fullgörelse av arbetsuppgifterna, en uppsägning kan anses  

 sakligt grundad endast om arbetsgivarens skäl är tungt vägande och en omplacering inte  

 kan komma ifråga.”  161

!
Klart är med andra ord att det krävs mer för att ett brott begånget utom tjänst ska utgöra grund för 

uppsägning eller avskedande. I flera fall är det offentliganställda som faller in under LOA, eller 

andra ämbeten som ställer särskilda krav, som prövas till följd av att de gjort sig skyldiga till brott 

utom tjänsten. En del av dessa yrken innefattar t.ex. myndighetsutövning, varpå kraven på 

laglydighet på fritiden ökar. Av de 29 fall under tidsperioden där brottet skett utom tjänst har 18 haft 

en anställning där bedömningen av uppsägning eller avskedande skett med hänsyn till annat 

regelverk och ytterligare en har haft en anställning som i någon mån är förenad med särskilda krav,

13 av dessa 19 arbetstagare har sagts upp eller avskedats.  Av kvarvarande 10 fall har det i fem av 162

dessa varit fråga om fängelsestraff på tre år eller mer.  I resterande fem fall har fördelningen 163

utfallit så att anställningen bestått i tre fall  och resulterat i avskedande i två fall.  Då det rör sig 164 165

om brott begångna utanför tjänsten måste AD bringa klarhet i om det finns en koppling till 

arbetsgivaren, samt hur stark och graverande denna koppling i så fall är:  

!
 ”Brott begångna utom tjänsten kan i fall där brottet är ägnat att allvarligt skada   

 förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren föranleda avskedande.”   166

!
I de två ovan nämnda fall som resulterat i avskedande, har kopplingen till arbetsgivaren bedömts 

vara så stark att gärningen allvarligt skadat förtroendet gentemot arbetsgivare och arbetskamrater. I 

AD 1998:30 hade arbetstagaren misshandlat en annan anställd utanför arbetstid, men i samband 
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med transport tillhandahållen av arbetsgivaren för färd till arbetsplatsen. Gärningen bedömdes 

utgöra grund för avskedande. Samma slutsats kom AD till även i det senare fallet, AD 2005:35, där 

en av arbetsgivarens underentreprenörs anställda misshandlades av arbetstagaren under en fest (en 

sk. taklagsfest där alla som arbetat med aktuellt bygge var välkomna, d.v.s. både aktuell 

arbetsgivares anställda och underentreprenörers). Festen ägde rum utanför arbetstid, men med 

koppling till arbetsgivaren.  I de tre fall där skiljande från anställningen inte ansetts sakligt eller 

lagligt grundad har det i två av fallen berott på bedömningen att gärningen begåtts utanför arbetstid, 

utan koppling till vare sig arbetsgivaren eller fullgörandet av arbetsuppgifterna.  I AD 1999:47 167

bedömdes t.ex det faktum att narkotika förvarats i ett personligt och låst skåp på arbetsplatsen inte 

utgöra en tillräckligt stark koppling mellan brottet och arbetsgivaren. Till saken hörde också att 

arbetsgivaren, dels inte orsakats någon skada, dels inte påvisat att en fortsatt anställning skulle 

innebära risk för sådan. Arbetstagaren kunde också uppvisa en lång och anmärkningsfri tjänst, han 

hade dessutom gjort ansträngningar och lyckats komma ur sitt missbruk.  Den sammantagna risken 

för återfall i missbruk, och således också till den hit kopplade brottsligheten, bedömdes därför som 

liten. Även i AD 2004:30 konstaterade man att den grova våldtäkt arbetstagaren dömts för skett 

utan koppling till arbetsgivaren, men att handlingen i sig givetvis skadat förtroendet från 

arbetsgivare och arbetskamrater, samt att även förtroendet från kunder löpte samma risk att skadas. 

Brottet begicks dock innan anställningen påbörjades och arbetstagaren hade under anställningen 

skött sitt arbete utan anmärkning. Tjänsten innebar inget extra ansvar och frånvaron under 

avtjänande av fängelsestraffet hade dessutom gått att lösa för arbetsgivaren. I bedömningen spelade 

också det faktum in att AD inte anser att ett visst brott med automatik ska diskvalificera en person 

från arbetsmarknaden. I AD 2002:26 blev utfallet detsamma, uppsägningen ogiltigförklarades, men 

på andra grunder. Arbetstagaren hade på sin fritid gjort sig skyldig till bl.a. grovt rattfylleri och 

smitning från trafikolycka i arbetsgivarens fordon. Förmildrande omständigheter relaterade till en 

personlig kris spelade in, men det som framförallt hade betydelse för avgörandet var att 

arbetsgivaren inte ansågs ha gjort tillräckliga ansträngningar att försöka omplacera arbetstagaren. 

!
I fall där målsägaren är anställd av samma arbetsgivare anses kopplingen till arbetsgivaren vara 

tydlig och praxis visar inte på speciellt stor tolerans i dessa fall. Naturligtvis spelar gärningen in. 

Vissa brott, såsom vålds- och sexualbrott, ger litet utrymme för arbetstagaren att behålla 
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anställningen.  I AD 1999:64 konstaterar man att brottet, försök till våldtäkt mot en arbetskamrat, 168

i sig är av sådan art att grunden för avskedande är uppfylld, man hänvisar där till äldre praxis som 

ger utryck för samma sak:  

!
 "En arbetstagare som, vare sig det skett inom eller utom tjänsten, begått ett brott av detta 

 slag (våldtäkt; förf anm.) mot en annan arbetstagare hos samma arbetsgivare kan enligt  

 AD:s mening i allmänhet inte kräva att få kvarstå i sin tjänst hos denne, eftersom detta  

 typiskt sett är ägnat att allvarligt störa förhållandena på arbetsplatsen och kan medföra  

 svårigheter för den som utsätts för brottet att kvarbli i sin anställning hos arbetsgivaren.  

 Saken kan om man så vill också uttryckas så, att till de förpliktelser mot arbetsgivaren som 

 följer av ett anställningsavtal hör även en skyldighet att inte uppträda så hänsynslöst mot 

 andra anställda hos denne att relationerna på arbetsplatsen och andra arbetstagares  

 anspråk på rimligt goda arbetsförhållanden allvarligt skadas eller äventyras”.  169

!
AD:s inställning är lika sträng då det är fråga om våldsbrott då sådana gärningar  är kopplade till 

arbetsgivaren.  170

!
 ”Inställningen är att en arbetsgivare inte skall behöva tåla att misshandel  förekommer med 

 anknytning till arbetsplatsen mot arbetsledning eller anställda.”  171

!
I tidigare refererade rättsfall kom detta till uttryck då arbetstagarna avskedades  efter våld mot 

personer med koppling till arbetsgivaren.  AD gör förvisso viss åtskillnad i sin argumentation vid 172

olika typer av brott, men oavsett gärning är den stränga synen på när anställningen används för att 

begå brott genomgående. Även beträffande tillgreppsbrott är praxis tydlig. När tillgreppsbrott begås 

på arbetsplatsen anses det vara såpass allvarligt att det är att bedöma som ett väsentligt 

åsidosättande av arbetstagarens skyldigheter, vilket ger arbetsgivaren rätt att omedelbart upplösa 
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anställningsförhållandet genom avskedande. Hur utfallet blir i det enskilda fallet beror på en 

helhetsbedömning av omständigheter kring gärningen och arbetstagaren personligen.  173

!
I de ovan beskrivna rättsfallen om vålds- och sexualbrott har AD gjort bedömningen att personliga 

förhållanden av det slag som i och för sig skulle kunna tänkas ursäkta ett beteende som annars kan 

leda till avskedande, inte ska vägas mot den gärning som grundar avskedandet.  Vid uppsägning 174

finns utrymme att ta hänsyn till personliga omständigheter som kan inverka förmildrande, men då 

ett avskedande är avsett för de allvarligaste handlingarna blir följden av gärningens 

förtroendeskadande natur att det normalt inte ska tas hänsyn till sådana omkringliggande variabler. 

Detta baseras i sin tur på följande förarbetesuttalanden: 

!
 ”…har arbetstagaren gjort sig skyldig till sådant allvarligt förfarande som nu avses, bör det 

 normalt sakna betydelse om han är äldre eller yngre, har längre eller kortare   

 anställningstid, är handikappad etc…”  175

!
AD har senare tolkat förarbetesuttalandena: 

!
 ”…vid bedömningen av om avskedande får ske med anledning av visst förfarande  från en 

 arbetstagares sida föreligger det anledning att i första hand beakta graden av åsidosättande 

 av arbetstagarens åligganden mot arbetsgivaren. Normalt skall alltså - till skillnad från vad 

 som gäller vid en prövning av om saklig grund för uppsägning föreligger - sådana särskilda 

 omständigheter som i och för sig skulle kunna tala för att arbetstagaren ändå skall få  

 behålla anställningen inte vägas mot det förfarande som ifrågasättes skall leda till  

 avskedande”.  176

!
Som fastslagits av AD 1997:13, se avsnitt 3.2.3, gäller alltså praxis byggd på 1976-års lagstiftning 

även avskedande enligt den nya ordningen, 4 och 18§§ LAS.  När det gäller beaktandet av andra 177
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omständigheter än brottets karaktär och dess koppling till arbetstagarens eventuellt uppenbarliga 

olämplighet att fortsatt inneha sin anställning, säger praxis att ett alltför strikt synsätt i frågan inte är 

förenligt med den i förarbeten till ämbetsansvarsreformen uttalade avsikten att förutsättningarna för 

avskedande inte skulle sättas lägre än vad som tidigare gällde vid avsättning, vilket innebar ett visst 

utrymme att beakta personliga förhållanden.  Möjligheten att beakta personliga förhållanden 178

enligt ovanstående förarbetesuttalanden borde i så fall innefatta det begränsade utrymme som anges 

i formuleringen ”normalt sakna betydelse” och kunna tolkas som att det är något som endast ska ske 

i undantagsfall. I AD:s domskäl kommer detta till uttryck genom att man inte tillmäter parametrar 

som  labilt sinnestillstånd,  pressad situation och psykiska problem,  lång och anmärkningsfri 179 180

tjänstgöring,  alkoholberoende av sjukdomskaraktär,  hög ålder och kort tid till pension,  att 181 182 183

brottet är en engångsföreteelse,  att gärningen utförts utan förslagenhet , att inget talar för 184 185

återfall i brottslighet eller missbruk,  tillräcklig tyngd för att i relation till de krav som ställs på 186

arbetstagaren vara tillräckliga för att rädda kvar dennes anställning.  Trots att förarbetena och 187

praxis är entydiga att personliga omständigheter normalt sett  inte ska vägas in i bedömningen vid 

avskedande, görs oftast en genomgång av sådana omständigheter. Dessa genomgångar av 

personliga omständigheter ligger ibland relativt nära det som i andra fall skulle motsvara en 

prövning. I rättsfall från mitten av perioden och framåt är retoriken ofta uppbyggd så att personliga 

omständigheter först gås igenom för att i steg två konstatera att de inte når upp till den betydande 

tyngd som krävs för att påverka anställningsfrågan. Möjligen kan en diskussion om vad som är vad, 

av somliga betraktas som överflödigt hårklyveri eftersom slutsatsen och därmed effekten i de allra 

flesta fall ligger i linje med lagstiftarens vilja, nämligen att personliga omständigheter som vid 

uppsägning skulle inverkat förmildrande inte får sådan verkan vid fråga om avskedande. Icke desto 
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mindre förefaller en ordning något märklig, där något som endast i undantagsfall skall få inflytande 

över frågan som är för handen, regelmässigt ”prövas”, även när de personliga omständigheterna 

många gånger enkelt borde kunna identifieras som sådana som inte kvalar in som undantag. Särskilt 

som man i förarbeten  faktiskt också exemplifierar (dock ej uttömmande) omständigheter som det 188

inte bör tas hänsyn till, såsom anställningstid och hög ålder. Då en diskussion om dessa 

omständigheter ändå förs i AD kan man förledas att tro att AD trots allt ”prövar” dem, på samma 

sätt som den gör då frågan rör uppsägning, även om betydelsen i uppsägningsfall blir en annan. En 

mer logisk ordning skulle vara att sådana personliga omständigheter togs upp i de fall där t.ex. 

omständigheten som företeelse är outredd och analogislut med tidigare bedömd omständighet av 

någon anledning inte är lämplig/möjlig, eller när det annars kan tänkas vara en situation där 

omständigheten närmar sig gränsen för när den bör vägas in och få betydelse även i fall som rör 

avskedande.  Å andra sidan behöver AD visa på transparens och redogöra för vad som ligger till 

grund för domslutet, samt vad som inte beaktats i detta. AD har t.ex. formulerat sig på följande sätt 

när det gäller personliga omständigheter i fall som rör avskedande (citaten följer i kronologisk 

ordning med det tidigaste rättsfallet först):  

!
 ”Det må även beaktas dels att det veterligen inte framkommit några klagomål beträffande 

 N.N:s sätt att fullgöra…tjänsteåligganden, dels att N.N. har endast ett par år kvar till sin  

 pensionering…finner arbetsdomstolen att han alltjämt tycks åtnjuta förtroende bland en inte 

 obetydlig del av sina församlingsmedlemmar. N.N. synes för övrigt inte heller vara  

 främmande för att byta församling. Efter en samlad bedömning av brottens beskaffenhet,  

 prästanställningens art och övriga omständigheter anser AD därför… att N.N inte  

 uppenbarligen kan anses olämplig att inneha sin tjänst.”   189

!
 ”Hänsyn måste emellertid också tas till…synes ha skett av obetänksamhet i en pressad  

 ekonomisk situation. Gärningen avsåg ett förhållandevis begränsat belopp. AD fäster  

 vidare…vikt vid att brottet synes utgöra en engångsförseelse och att N.N. har mer än 20 års 

 anmärkningsfri tjänst”  190

!
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 ”…andra omständigheter som också bör beaktas när frågan om avskedandet av honom  

 prövas…N.N. hade påtagliga personliga problem i samband med separationen och därav 

 följande ekonomiska och psykiska problem av inte försumbar karaktär…Även om en del av 

 problemen alltjämt kvarstår framgår det ändå av utredningen att N.N:s förhållanden har  

 förändrats till det bättre…vilket gör att prognosen för honom måste anses vara god. Det  

 föreligger inte heller någon särskild anledning att befara att N.N. i framtiden återfaller i  

 liknande handlingar. I det föreliggande fallet leder därför en bedömning av samtliga  

 omständigheter i målet till att N.N. inte uppenbarligen kan anses vara olämplig att inneha 

 sin anställning…Avskedandet av honom skall därför förklaras ogiltigt.”  191

!
 ”Beträffande lån av vinkelslip skall särskilt beaktas att N.N vid denna tidpunkt befann sig i 

 en bekymmersam social situation. Han hade varit sjukskriven en längre tid efter   

 separationen… och hade dessutom skadat ena benet vid en trafikolycka…Beträffande  

 förvärv av stulen bilstereo finns inga förmildrande omständigheter kring det brottsliga  

 handlandet.”  192

!
  ”N.N:s grova rattfylleribrott utgör en engångsföreteelse, förorsakad av ett alkoholberoende 

 av sjukdomskaraktär, vilket han efter brottet på egen hand lyckats bli fri från…Vidare måste 

 beaktas att N.N före brottet hade 30 års prickfri tjänst och även var i tjänst i nio månader 

 tiden närmast därefter. Brottet kan…inte ge grund för slutsatsen att han uppenbarligen är 

 olämplig för sin anställning som polisman.”  193

!
 ”Till hennes förmån talar i och för sig att hon haft en mycket lång anställningstid och att  

 hon såvitt känt i övrigt har skött sitt arbete på ett bra sätt. Sådana omständigheter har  

 emellertid enligt förarbetena begränsad betydelse…”  194

!
 ”I det föreliggande fallet finner arbetsdomstolen att N.N:s tillfälliga labila  
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 sinnestillstånd som kan ha gjort honom irriterad och ur balans inte skall tillmätas betydelse 

 vid prövningen av avskedandefrågan.”  195

!
 ”Vad som framkommit om N.N:s personliga förhållanden i övrigt är enligt AD:s mening inte 

 av sådan karaktär att de bör tillmätas betydelse vid bedömningen av om bolaget haft rätt att 

 skilja honom från anställningen. Vidare saknar det förhållandet att N.N arbetat för  

 kommunen under en mycket lång tid och att han tidigare utfört sina arbetsuppgifter utan  

 någon anmärkning betydelse vid prövningen av avskedandefrågan.”  196

!
En viss spretighet i AD:s sätt att formulera sig kring frågan framträder i ovan gjorda citat. Man kan 

se en riktningsförändring mot större tydlighet där man i senare daterade rättsfall på enklaste sätt 

avfärdar de omständigheter som ligger inom ramen för normalfallet. I de tidigare daterade fallen 

framgår det inte med självklarhet att de nämnda personliga omständigheterna inte får betydelse för 

avskedandefrågan, snarare tvärtom, där man i vissa formuleringar ger uttryck för att personliga 

omständigheter ska vägas in. I de tidiga fallen är det också svårt att förstå vilken skillnaden är 

mellan aktuell argumentationen och den som skulle  ägt rum om saken rört uppsägning. I de fall 

som ligger närmare dags dato och som därför får sägas utgöra dagens praxis, är man till synes 

kortare i sin argumentation då man finner att omständigheten inte tangerar gränsen för när den bör 

få betydelse, samt tydligare med att och varför den inte förhåller sig på det sättet. Möjligen kan viss 

del av denna tendens förklaras med att AD nu, jämfört med i mitten på 90-talet, haft möjlighet att 

definiera fler omständigheter och därför lättare kan avgöra var gränsen går, vilket i sin tur tar sig 

uttryck i tydligare formuleringar.  

!
Jag delar inte fullt ut Lunnings och Toijers åsikter från avsnitt 3.2.2 att anledningen till AD:s 

genomgång av personliga omständigheter i fall som rör avskedande är kopplad till att den har att 

utreda frågan om både uppsägning och avskedande i samma process.  Även om så skulle vara fallet 

i en del fall, anser jag att AD ändå separerar frågorna så att det framgår av diskussionen kring 

personliga omständigheter huruvida det rör det ena eller det andra. I ett fall  har arbetstagaren 197

blivit uppsagd, men AD har ansett att gärningen är av sådan karaktär att den kunnat utgöra laglig 

grund för avskedande. AD väljer därför att låta de personliga omständigheterna få samma innebörd 
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som vid ett avskedande, vilket gör att de, med den motiveringen,  inte tillmäts betydelse för 

bedömningen i anställningsfrågan, trots att detta är brukligt vid uppsägning (se nästa stycke). AD 

tar därefter ställning i uppsägningsfrågan, vilken anses sakligt grundad. Även i detta fall kan man 

dock tydligt följa vad i AD:s argumentation som kan tillskrivas det ena eller det andra.  198

!
Om saken rör uppsägning förhåller det sig som sagt lite annorlunda med möjligheten till 

hänsynstagande av personliga förhållanden:  

!
 ”Vid bedömning av om det finns grund för uppsägning av personliga skäl är inte den  

 enskilda händelsen i sig helt avgörande utan istället vilka slutsatser om arbetstagarens  

 lämplighet som kan dras av det inträffade. Det ska göras en prognos om arbetstagarens  

 lämplighet för fortsatt anställning.”  199

!
I sådana prognoser har AD vägt in att det varit fråga om en engångsföreteelse,  att brottet inte 200

riktats mot arbetsgivaren,  att arbetsuppgifternas fullgörande varit utan anmärkning,  att det skett 201 202

av oaktsamhet eller obetänksamhet,  utan förslagenhet,  om det rört ett ringa belopp,  huruvida 203 204 205

arbetstagaren är uppskattad av sina medarbetare och/eller om de har fortsatt förtroende,  lång och 206

anmärkningsfri tjänst,  vilka ansträngningar arbetstagaren gjort för att lösa sin livssituation i de 207

fall den bidragit till gärningen samt hur den sociala situationen ser ut  och vid missbruk, om 208

arbetstagaren är fri från detta eller ej.  209
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!
Ytterligare en väsentlig skillnad mellan uppsägning och avskedande är att det vid uppsägning finns 

bestämmelser som reglerar omplacering, 7§ 2st LAS, något som inte förekommer vid avskedande. 

Som beskrivits under avsnitt 3.2.1 får uppsägning ske endast om det inte är skäligt att arbetsgivaren 

omplacerar arbetstagaren. När det konstaterats att ett sådant, avsiktligt eller grovt vårdslöst 

förfarande som inte rimligen skall behöva tålas i något rättsförhållande, faller arbetstagarens rätt till 

omplacering,  (se vidare diskussion om avskedande och omplacering i avsnitt 4.3). 210

!
I en del fall har uppsägning inte kommit ifråga just p.g.a. att arbetsgivaren på något sätt inte 

fullgjort sin skyldighet att när det gäller omplacering. I ett fall  där AD ansett att arbetsgivaren 211

tagit för lätt på skyldigheten att utföra en omplaceringsutredning ogiltigförklarades uppsägningen 

p.g.a. detta. Arbetstagaren hade en tjänst som krävde att man passerade en säkerhetsprövning enligt 

Säkerhetsskyddslagen,  vilket denne inte gjorde efter att ha blivit dömd för grovt rattfylleri. 212

Arbetsgivaren hade nöjt sig med att konstatera att arbetstagaren inte kunde komma ifråga för något 

sådant känsligt arbete, något som AD ansåg var otillräckligt. Man bedömde istället att det varit 

skäligt att kräva att arbetsgivaren omplacerat arbetstagaren till arbetsuppgifter som inte krävde 

säkerhetsklassad personal. Liknande slutsats blev det i AD 2001:60 där arbetsgivaren, Sveriges 

Riksbank, felaktigt gjort bedömningen att arbetstagaren, en skyddsvakt dömd för häleri, inte kunde 

komma ifråga som växeltelefonist.  AD höll med om att arbetstagaren var olämplig som 

skyddsvakt, men tyckte att han borde fått arbetet som växeltelefonist eftersom allmänhetens 

förtroende knappast kunde påverkas av att N.N. omplacerades till en sådan tjänst. 

!!
 4.3 Offentliganställda och privatanställda  213
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I materialet återfinns 29  fall som rör arbetstagare som faller in under LOA:s definition av 214

offentligt anställda. Av dessa har 20 slutat med att arbetstagaren skiljts från anställningen, 18 med 

avskedande och två med uppsägning. I nio fall har anställningen således bestått. 

!
Samma parametrar bedöms för arbetstagare som faller in under LOA:s definition av 

offentliganställda som för privatanställda när det gäller att ta ställning till om anställningen ska 

upphöra eller bestå, dvs om brottet begåtts i-/utom tjänst, koppling till arbetsgivare och/eller 

fullgörande av arbetsuppgifter, samt potentiell förtroendeskada gentemot arbetsgivare/

arbetskamrater/kunder m.m. som nämnts i avsnitt 4.2. Utöver detta beaktas också vid fråga om 

avskedande/uppsägning för offentliganställda, de särskilda förhållanden som råder inom den 

offentliga verksamheten och då särskilt vikten av att åtnjuta allmänhetens förtroende. För vissa 

offentliga tjänstemän innebär det att brottsliga handlingar i större utsträckning än för andra anställda 

kan leda till att handlingen anses innefatta ett grovt åsidosättande av åligganden mot arbetsgivaren. 

!
Ytterligare ett perspektiv på de höga krav som ställs på vissa offentliganställda visar sig  när 

arbetstagaren i fråga friats i allmän domstol, men där AD (utan att ifrågasätta allmän domstols 

bedömning eller brottmålsdomens betydande bevisverkan) ändå ansett att handlingens karaktär är så 

allvarlig att anställningsförhållandet ska avbrytas. I AD 2007:63 hade en icke ordinarie domare vid 

tre tillfällen besökt en lokal där det erbjöds sexuella tjänster mot betalning. Vid ett av dessa tillfällen 

hade han försökt köpa sexuella tjänster men blivit nekad. AD kom, liksom tingsrätten, till slutsatsen 

att någon brottslig gärning i och för sig inte hade ägt rum, men att N.N. ändå manifesterat sin vilja 

att begå brott, samt att de upprepade besöken till lokalen framstod som olämpliga. AD hänvisade till 

den praxis för offentliganställda som först uttalades i tidigare refererade AD 1997:13 och kom till 

följande slutsats om huruvida denna praxis kan tillämpas även på handlingar som inte är brottsliga 

och som inte är kopplade till tjänsten: 

!
 ”Det står i och för sig klart att särskilda krav kan ställas på den offentliganställde även när 

 det gäller aktiviteter utom anställningen. Enligt 7 § LOA gäller att  en arbetstagare inte får 

 utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans opartiskhet eller, vilket här är 

 av större intresse, verksamhet som kan skada myndighetens anseende. Bestämmelsen ger  
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 uttryck för en allmän princip som måste anses gälla även i fråga om andra aktiviteter än  

 sådana typer av ”verksamhet” som närmast har avsetts med lagbestämmelsen.”  215

!
AD uttalade vidare att: !
 ”…man måste räkna med att det finns åtskilliga fall där det kan riktas berättigad  kritik mot 

 en arbetstagare som riskerar myndighetens anseende utan att det för den  skull föreligger 

 tillräckliga skäl för att skilja honom eller henne från anställningen. Liksom i andra fall av 

 tillämpning av LAS regler måste det vara fråga om ett grovt åsidosättande av   

 anställningsavtalet för att ett avskedande skall kunna äga rum. Det kan därvid finnas  

 anledning att se mindre allvarligt på en handling som framstår som en engångshändelse  

 förorsakad av ett tillfälligt svaghets- eller sjukdomstillstånd eller på en handling som på  

 annat sätt av särskilda skäl ter sig ursäktlig.”  216

!
Några anledningar att se mindre allvarligt på händelserna fann inte AD och jämförde vidare de höga 

krav på redbarhet och oförvitlighet som praxis  utformat när det gäller ordinarie domare och kom 217

fram till att N.N. handlat synnerligen olämpligt och omdömeslöst, att hans, såväl som 

domstolsväsendets, anseende allvarligt skadats varpå  N.N. avskedades. 

!
Sammanfattningsvis kan sägas att medföljande praxis från 1976 års lagstiftning förmedlar att 

olämplighetsrekvisitet skall tolkas restriktivt och avskedande komma i fråga endast i sådana fall där 

det med hänsyn till brottets beskaffenhet, anställningens art och övriga omständigheter skulle verka 

stötande om arbetstagaren fick behålla sin tjänst.  Anställningens art är en omständighet som skall 218

beaktas särskilt.  Här vägs arbetstagarens uppdrag in, eventuell myndighetsutövning och 219

förhållandet till det allmänna, dvs potentiell skada på allmänhetens förtroende. Det är också denna 
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parameter som gör att effekten på anställningsförhållandet av brottsliga gärningar slår olika mellan 

yrkesgrupper.  220

!
I AD 1981:168, som det alltjämt refereras till i fall som rör poliser som begått brott och som är 

gällande praxis än idag, uttalar man att: 

!
 ”…det är av särskilt viktigt att slå vakt om den offentliga tjänstens integritet när det är  

 fråga om polismän. Detta sammanhänger med att polismän ofta måste ingripa med  

 användande av tvångsmedel samt att det i själva verket är ett villkor för att polismän skall 

 rätt kunna fullgöra sina uppgifter att de åtnjuter allmänt förtroende. En förutsättning för att 

 ett sådant förtroende skall finnas är att polismännen är oförvitliga.” 

!
I AD 2009:23 uttalar AD, förutom ovanstående, dessutom:  

!
 ”…att det med tanke på polisens uppgift att förebygga brott och utreda begångna brott, är 

 av särdeles stor vikt att polismän avhåller sig från att själva begå  brott … Detta  221

 uttalande (refererar till citatet ovan från AD 1981:168, förf. anm) får emellertid…inte tas 

 alldeles bokstavligt så att ett brott av en polisman alltid skulle anses visa att denne  

 uppenbarligen är olämplig för sin anställning.”   222

!
AD har också poängterat att brott begångna i tjänsten normalt är att anse som allvarligare än brott 

begångna utanför tjänsten vid bedömning av uppsägning eller avskedande.  Av ovanstående 223

framgår att det ställs extra höga krav på polisers skötsamhet i och utanför tjänsteutövningen jämfört 

med andra yrkesgrupper. När det gäller misshandel begångna av poliser i tjänsten har AD uttalat att 

det finns anledning att se särskilt allvarligt på sådana gärningar, speciellt om det sker i samband 

med ingripande med tvångsmedel såsom frihetsberövande eller omhändertagande.  I AD 2009:23 224
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dömdes en polis för misshandel i samband med ett ingripande i tjänsten där denne slagit två 

ungdomar i huvudet med ett hårt föremål. AD kom till slutsatsen att brottsligheten var starkt ägnad 

att rubba förtroendet från allmänheten. Ett förtroende som för poliser är nödvändigt att inneha för 

att kunna utföra sina arbetsuppgifter, att brottslighetens karaktär var oförenlig med de höga krav 

som ställs på poliser, att N.N. grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren, att han därför 

ansågs olämplig som polis och att det följaktligen fanns grund för avskedande. Samma argument 

använde, och samma slutsats nådde, AD i ett fall från 1995 , även om detta bedömdes efter det 225

gamla regelverket.  AD ansåg att den misshandel på polisstation, av omhändertagen och fasthållen 226

person, som N.N. gjort sig skyldig till utgjorde grund för avskedande. Denna linje hölls även i ett 

fall där en omhändertagen som agerat hotfullt, i vart fall verbalt, inne i arrestlokalen, drogs ner på 

marken av en polis och till följd av detta fick en sårskada i huvudet. Polisen nödvärnsinvändning 

hade tidigare underkänts av hovrätten, AD fann ingen anledning att göra en annan bedömning och 

processen resulterade i ett  avskedande.  227

!
Som visats tidigare  är det för gärningar utom tjänst  och utan koppling till arbetsgivare eller 228

fullgörandet av arbetsuppgifterna, sällan brottet ensamt som konstituerar ett avskedande. För poliser 

förhåller det sig även här något annorlunda och en brottslig gärning begången under sådana 

förutsättningar kan mycket väl ensamt anses vara oförenlig med fortsatt anställning.  

!
 ”…de särskilda förhållanden som råder inom den offentliga verksamheten skall beaktas vid 

 en tillämpning av 18 § anställningsskyddslagen, vilket för vissa offentliga tjänstemän  

 innebär att brottsliga handlingar i större utsträckning än för andra anställda kan leda till 

 att handlingen anses innefatta ett grovt åsidosättande av den anställdes åligganden mot  

 arbetsgivaren.”  229

!
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I AD 2006:85 hade en polis gjort sig skyldig till grov kvinnorfridskränkning mot sin fru. Brottet 

ansågs inte förenligt med de krav på integritet och oförvitlighet som måste ställas på en polis för att 

han skall få kvarstå i anställning, varpå N.N. avskedades. Att brottet begåtts under alkoholpåverkan 

och att N.N. nu blivit kvitt sitt missbruk var inget som AD fäste någon vikt vid när det gällde 

bedömning av avskedandet.  I ett annat fall,  där en polis dömts för innehav av barnpornografiska 230

bilder på sin hemdator, uttalade AD att detta inte vara förenligt med det krav på allmänt förtroende 

som ställs på polismän. Allmänhetens förtroende ansågs i och med brottet vara förbrukat och N.N. 

ansågs grovt ha åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren vilket fick till följd att han avskedades. 

AD fäste ingen betydelse åt N.N.s uppgifter att han var deprimerad till följd av att frun ville ta ut 

skilsmässa och att han därför glömt bort bilderna, alternativt inte vetat hur man skulle förfara med 

dem. Även i AD 1997:141 poängterade AD vikten av att poliser vidmakthåller allmänhetens 

förtroende. Polisen i fråga hade dömts för snatteri, misshandel och försök till våld mot tjänsteman i 

samband med att han tog en tub skokräm från en butik. Att N.N. hävdade att brotten begåtts under 

inflytande av en tillfällig psykisk störning och att han nu genomgick psykoterapeutisk behandling 

för att vara bättre rustad i framtiden, ansågs inte vara tillräckliga skäl till att anställningen skulle 

bestå. Även om AD bedömde dessa parametrar som förmildrande konstaterade man också att den 

känslomässiga sårbarheten ökade risken för att N.N. skulle handla oöverlagt vid en framtida 

allvarlig krissituation vilket, enligt AD:s mening, gjorde att han inte kunde fortsätta att arbeta som 

polis. N.N. sades därför upp efter att AD konstaterat att det inte varit möjligt att omplacera honom 

till en civil befattning. 

!
Det ställs till synes höga krav för att förmildrande omständigheter ska anses ha sådan tyngd att  de 

påverkar resultatet av frågan om uppsägning och för den delen även avskedande. Några få fall 

utmärker sig dock där AD gjort bedömningen att förmildrande omständigheter förelegat. I AD 

2004:2 ogiltigförklarade AD avskedandet som drabbat en polis efter att denne dömts för misshandel 

och olaga hot i samband med ett ingripande på fritiden i berusat tillstånd. Grunden för 

ogiltigförklarandet var att AD kom till en annan slutsats än tingsrätten beträffande 

omständigheterna kring händelseförloppet som resulterade i de brottsliga gärningarna. Här bedömde 

AD, som i och för sig delade tingsrättens syn på polisens olämpliga ingripande, att denne inte 

ensam kunde lastas för den olyckliga händelseutvecklingen, att han upplevt sig stå ensam mot flera 

angripare, samt att han  själv erhållit fysiska skador till följd av det slagsmål som utbröt. AD:s syn 
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på vilket mått av trovärdighet som skulle tillmätas vittnena skiljde sig också åt från tingsrättens 

bedömning. Eftersom det vid uppsägning inte bara är den enskilda händelsen i sig som ska bedömas 

utan också en prognos om arbetstagarens lämplighet för fortsatt anställning, så övergick AD istället 

till att pröva vilka slutsatser som kunde dras av det inträffade. Här kom AD till konklusionen att det 

inte fanns något som pekade på omdömeslöshet, olämplighet som polis eller att det skulle vara 

fråga om annat än en engångsföreteelse, varpå N.N. fick behålla sin anställning. Ett annat fall  där 231

AD valde att ogiltigförklara avskedandet rörde en polis som dömts för misshandel, olaga 

frihetsberövande och falsk tillvitelse i samband med ingripande mot, och införande av, en 

taxichaufför. Man tog här hänsyn till att polismannen efter domen fått arbeta kvar tills avskedandet 

effektuerades. Under denna tid hade han, dels arbetat kvar i samma tjänst som innehades då brotten 

begicks, dels sökt och också fått en mer kvalificerad tjänst varifrån han erhållit synnerligen goda 

omdömen och även skött sin tjänst utan anmärkning innan dess. Samtliga nämnda variabler pekade 

enligt AD på att händelsen var att betrakta som en engångsföreteelse. Vid flera tillfällen hade N.N. 

också samarbetat väl med åklagaren som lett förundersökningen mot honom. Till saken hörde också 

att arbetsgivaren endast åberopat det faktum att han dömts för brott, inte gärningarna i sig.  AD 

uttryckte i och för sig att det fanns anledning att se ytterst allvarligt på att en polis dömts för 

aktuella brott, men också att: 

!
 ”Beaktas bör emellertid också att som en allmän princip gäller att en händelse med  

 tiden kan förlora i saklig tyngd vid bedömningen av om det föreligger tillräckliga skäl  

 för uppsägning eller avskedande”  232

!
I aktuellt fall hade det förflutit tre år och tre månader mellan brottmålsdomens lagakraftträdande 

och avskedandet. De förmildrande omständigheter som AD gett uttryck för ledde också till att 

prognosen för N.N:s lämplighet för fortsatt anställning ansågs god och att det därmed inte heller 

förelegat saklig grund för uppsägning. I AD 1996:23 var de tyngst vägande skälen till att 

avskedandet ogiltigförklarades att den dömde polisen var under utbildning när ett av brotten, 

dataintrång genom slagningar i polisens register, begicks, samt att de olovliga slagningarna, som i 

och för sig inte var ursäktliga, var ett resultat av missriktad överambition och på så sätt skiljde sig 

från slagningar som görs av nyfikenhet eller okynne.  

!
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Det som framträder efter analys av de domar där poliser, vars anställning kvarstått trots brottsliga 

gärningar, är att det krävs någon form av särskild omständighet för att AD ska ogiltigförklara 

avskedandet. Ovan ser vi att oklara omständigheter/otur i samband med gärningen, icke tillförlitliga 

vittnen, lång tid mellan gärning och avskedande, att arbetsgivaren haft fortsatt eller t.o.m. ökat 

förtroende för arbetstagaren under den långa processen, samt att arbetstagaren fortfarande var under 

utbildning då brotten begicks är sådana variabler som ansetts tala till arbetstagarens förmån. Ett fall 

från 1994  sticker dock ut något där avskedande av en polis inte ansågs motiverat. Polisen hade på 233

sin rast, i polisuniform, genomfört ett bedrägeri på banken. Att brottet inte vittnade om någon 

förslagenhet, att det var dömt att misslyckas och närmast synes ha skett av obetänksamhet i en 

pressad ekonomisk situation var variabler som spelade in för AD:s beslut. 

!
Måttstocken för polisers skötsamhet, med ursprung i AD 1981:168, fungerar ibland också som 

utgångspunkt vid bedömning av andra yrkesgruppers  dito vars anställningar innebär någon form 234

av utökat ansvar eller krav på förtroende från det allmänna, jämfört med många aktörer inom 

privata sektorn. Så är exempelvis fallet för den yrkesofficer som dömts för sexuellt ofredande av 

underårig efter att vid tre tillfällen utnyttjat två flickor mellan åtta och elva år. Här jämför AD, det 

av rättspraxis utformade, kravet på poliser med officerens arbetsuppgifter och Försvarsmaktens 

instruktion. Man kommer till slutsatsen att högt ställda krav på laglydnad bör kunna ställas även på 

yrkesofficerare, samt att det är viktigt för arbetets utförande att en yrkesofficer åtnjuter 

allmänhetens förtroende.  Då  förtroende för en yrkesofficer är lika viktigt att åtnjuta på ett 235

internationellt plan gjordes även kopplingar till FN:s internationella konvention om mänskliga 

rättigheter och det skydd mot sexuellt våld i konflikter som uttalas där. Trots att det förflutit lång tid 

mellan gärningarna (som begicks mellan 1999-2003) och uppsägningen (som skedde 2008), samt 

att det saknas koppling till arbetsgivaren, ansåg AD att det förelåg saklig grund för uppsägning utan 

krav på  omplacering. Precis som Försvarsmaktens instruktion och uppdrag fick betydelse i 

förevarande fall, fick, i ett fall  där en kriminalvårdare dömts för narkotika- och dopingbrott utan 236

koppling till arbetsgivaren, Kriminalvårdens  instruktion betydelse för avgörandet. I instruktionen 

nämns bl.a. att särskilda åtgärder ska vidtas för att bekämpa narkotikamissbruk. Det ingår också i 
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Kriminalvårdens uppdrag att bekämpa narkotikamissbruk, något man också erhållit extra stora 

resurser för att arbeta prioriterat med. Kriminalvården arbetar också aktivt för att motivera intagna 

att rehabilitera sig från eventuellt missbruk. Brottet står med andra ord direkt i strid med delar av 

arbetsgivarens uppdrag, vilket ansågs ha skadat förtroendet både gentemot arbetsgivare och 

allmänheten. Arbetstagaren avskedades utan ansvar för arbetsgivaren att omplacera eller 

rehabilitera. Ytterligare ett exempel  på de höga krav som ställs på vissa arbetstagare och dess 237

laglydnad är det fall som refererats ovan där en icke ordinarie domare  uttryckt en vilja att köpa 238

sexuella tjänster. 

!
  4.3.1 Anställningar med särskilda krav 

Det ställs till synes höga krav på laglydnad när det gäller offentliganställda arbetstagare som faller 

in under LOA, men det finns också andra yrkesgrupper vars arbete medför någon form av ansvar 

eller förtroende som är förenat särskilt krav på skötsamhet. Sådana yrkesgrupper kan t.ex. vara 

vårdgivare,  präster   eller anställda inom skolan.   AD  har kommit fram till att förarbeten 239 240 241 242

och praxis rörande 1976-års lagstiftning var applicerbar på Kyrkolagens bestämmelse om 

avskedande av präster i Svenska kyrkan.  Kyrkolagen har dock upphört  och avskedande av 243 244

präster regleras numera enligt LAS. De fall som rör präster och som tas upp här härrör dock från 

tiden innan denna förändring dvs när präster fortfarande bedömdes efter Kyrkolagen och ovan 

nämnda praxis. AD konstaterade att den redogörelse som gjorts i AD 1981:168 om syftet med den 

principiella bakgrunden till 1976-års lagstiftning och som aktualiserats tidigare i texten, framförallt 

i samband med kraven på poliser beskrevs, således också var tillämpbar på präster. AD:s 
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bedömning var att höga krav på redbarhet och oförvitlighet kunde ställas på präster.  I ett fall  245 246

hade en präst slagit, sparkat, knuffat och dragit sin 16-åriga dotter i håret vid flera tillfällen. Prästen 

fick dock behålla sin anställning efter att en oenig rätt menat att han tappat behärskningen i särskilt 

utsatta situationer (för att avstyra bråk mellan syskonen och efter att ha blivit provocerad av 

dottern), att han skulle ha fortsatt förtroende hos en inte obetydlig del av församlingsmedlemmarna, 

att han haft en lång och anmärkningsfri tjänst med kort tid kvar till pension, samt att dottern 

fortfarande bodde hos honom efter misshandeln vilket sågs som ett tecken på att deras relation i 

grunden var god. AD uttalade här, liksom i en senare dom, att utövande av brottsligt våld och 

innehav av prästtjänst inte hör ihop: 

!
 ”Normalt kan en präst som gör sig skyldig till ett sådant brott mot person som misshandel 

 inte anses uppfylla de krav som måste kunna ställas på en innehavare av en prästtjänst och 

 detta oavsett om misshandeln sker i eller utom tjänsten. Endast i mycket speciella   

 undantagsfall torde bedömningen kunna bli den motsatta.  Användande av fysiskt våld  247

 mot medmänniskor är sällan försvarligt annat än i nödvärnssituationer.”  248

!
Utfallet får tolkas som att de uppräknande omständigheterna är att betrakta som just ”ett mycket 

speciellt undantagsfall.” Kort efter detta avgörande blev utfallet det motsatta i två andra  249

misshandelsfall med präster som gärningspersoner. I det första  fallet hade prästen vid upprepade 250

tillfällen slagit en nära väninna med knytnäven i ansiktet. Att misshandeln ägt rum i pressade 

situationer, samt att han hade en historia av lång och anmärkningsfri tjänst spelade här ingen roll för 

utgången. I det andra fallet  uttalade tingsrätten, i en dom som kom att fastställas av AD, att det 251

ställdes ”mycket höga krav” på redlighet och oförvitlighet, och inte bara ”höga krav” som uttalades 

i AD 1994:52. Man belyste vikten av åtnjutandet av allmänt förtroende i daglig tjänstgöring och 

framförallt i situationer när församlingsmedlemmar söker stöd i känsliga frågor som t.ex. relationer. 
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Då ämnena många gånger är känsliga att hantera och kräver förståelse av den person som fått 

förtroendet att stödja är det av stor vikt att man kan känna tillit till sin präst. Att situationen varit 

pressad till följd av en skilsmässa eller att prästen fått goda vitsord påverkade inte utgången. Även 

om typen av våld var kraftigare i AD 1995:7 så skulle man kunna påstå att målsäganden i AD 

1994:52 var mer skyddsvärd p.g.a. sin ungdom och i egenskap av dotter som eventuellt också 

innebar att hon stod i viss beroendeställning till sin pappa. Då förutsättningarna i de två fallen är 

olika går det inte att dra några slutsatser om prejudikatsvärdet av den första domen. Konstateras kan 

dock att AD i det senare fallet kom till motsatt slutsats. Med tanke på den samhällsdebatt och det 

arbete som lagts ner från många håll (politiska, lagstiftare, frivilligorganisationer och myndigheter) 

på att föra fram och stävja, dels familjerelaterat våld, dels våld mot kvinnor skulle det vara 

intressant att se om motsvarade fall bedömts annorlunda idag? 

!
AD 1994:52, är också intressant ur ett annat perspektiv. Vid avskedande föreligger ingen 

motsvarande laglig skyldighet för arbetsgivaren att omplacera, men Lunning och Toijer  menar att 252

AD, utan att ha stöd i lagtext eller förarbeten, gjort en öppning i praxis  för att så ska kunna ske i 253

undantagsfall. Av uttalanden i AD 1994:52 kan man dra slutsatsen att AD är av en annan åsikt. 

Prästen i fråga hade efter det att misshandeln uppdagats sökt sju andra tjänster inom kyrkan men 

inte fått någon av dessa då arbetsgivarens uppfattning var att han under nuvarande omständigheter 

inte borde komma i fråga för någon av tjänsterna. AD har här konstaterat att arbetsgivaren inte haft 

någon rättslig skyldighet att omplacera arbetstagaren, men att lagstiftarens formulering, att 

arbetsgivaren alltid bör pröva om det inte finns möjlighet att i stället för att avskeda arbetstagaren 

tilldela honom andra uppgifter,  lämnat frågan till arbetsgivarens prövning. I ljuset av detta ansåg 254

AD här att arbetsgivarens passivitet och brist på engagemang när det gällde att försöka hitta andra 

arbetsuppgifter var anmärkningsvärd. Det är oklart vilken betydelse detta i slutänden fick. AD berör 

dock delvis och indirekt frågan om annan anställning hos samma arbetsgivare på ytterligare ett 

ställe i domskälen, när den prövar om N.N är uppenbart olämplig att inneha sin anställning: 

!
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 ”…finner domstolen att han alltjämt tycks åtnjuta förtroende bland en inte obetydlig del av 

 sina församlingsmedlemmar. N.N. synes för övrigt inte heller vara främmande för att byta 

 församling, om så skulle erfordras.” 

!
AD:s syn på domkapitlets passivitet och brist på engagemang beträffande de sju sökta tjänsterna 

kan jämföras med AD 2006:77 där en integrationshandläggare hos en kommun, med uppgift att 

introducera nyanlända flyktingar, agera förebild åt dessa och vara stadens ansikte utåt, dömts för  

grov kvinnofridskränkning och övergrepp i rättssak utan koppling till arbetsgivaren. Gärningarna 

ansågs inte vara  laglig grund för avskedande, men däremot saklig grund för uppsägning. Däremot 

förelåg en omplaceringsskyldighet. Det ansågs dock varken lämpligt eller rimligt att handläggaren 

skulle återgå till samma arbetsuppgifter. AD uttalade, i linje med arbetsgivarens åsikt, att det inte 

var skäligt att kräva omplacering till annan tjänst med klientkontakter eller arbete som innebar 

representation av staden utåt.  Fallen skiljer sig i och för sig åt på många sätt, men här finns också 255

likheter t.ex. när det gäller att vara arbetsgivarens ansikte utåt, att möta människor i utsatta 

positioner där klienterna också ibland har utsatts för familjerelaterat våld. Något annat rättsfall 

under perioden som besannar Lunning och Toijers farhågor om att skadestånd  enligt LAS, men 

utan stöd i lag, skulle kunna utlösas till följd av AD:s tolkning av omplacering och avskedande, har 

inte gått att finna.  

!
När det gäller vårdgivare har AD haft tillfälle att bedöma anställda inom psykiatrin i samband med 

att en skötare gjort sig skyldig till ofredande, sexuellt ofredande och på flera andra, icke brottsliga, 

sätt visat på en opassande kvinnosyn.  

!
 ”N.N. har arbetat inom vården och i en verksamhet med särskilt utsatta människor vilket  

 medför att höga krav måste ställas på den som är anställd där. I arbete med psykiskt sjuka 

 människor, som kan befinna sig i akut psykotiska tillstånd, är det givetvis av största vikt att 

 personalen behandlar patienterna med yttersta hänsyn och respekt. Det måste anses vara 

 särskilt viktigt att det mottagande som ges den vårdsökande på en intagningsavdelning i alla 

 avseenden är professionellt.”  256

!
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AD sträcker sig också längre än så vid sin bedömning: 

!
 ”Det skulle kunna ifrågasättas om inte enbart det faktum att N.N. dömts för ofredande och 

 sexuellt ofredande under sådana omständigheter skulle vara tillräckligt för slutsatsen att  

 han är olämplig som vårdare inom psykiatrin.” 

!
AD tycks här antyda att brottet i sig skulle diskvalificera N.N. från fortsatt anställning, något man 

annars förefaller vara mycket restriktiv med, även vid grova brott.  Annat som AD ansåg spela in 257

var avsaknad av sådan mognad och omdöme som krävs för arbetstagare inom psykiatrin. Citaten 

kan ses som ett uttryck för att AD ser mycket allvarligt på situationer när vårdtagare, som ofta kan 

befinna sig i utsatta situationer, blir kränkta. Patienters utsatthet och det stora mått av förtroende 

som arbetet inom vården många gånger bygger på lyfts också fram i AD 1999:16 där en vårdgivare 

tillgripit en väska av en vårdtagare i syfte att komma över dennes medicin. Vårdgivaren avskedades. 

Inom skolan har AD tagit ställning till att våld i sådan miljö är att betrakta som våld på vilken 

arbetsplats som helst och således ett fenomen som inte kan tolereras, se avsnitt 4.2. I förevarande 

fall hade våldet utövats av en lärare mot elever, något som ansågs vara särskilt allvarligt.  258

!
Sammantaget kan sägas att AD bedömer tjänstens utformning i varje enskilt fall och att behovet av 

förtroende från allmänhet och/eller de personer som arbetstagaren utövar någon form av ansvar 

över, får stor betydelse oavsett om anställningsformen kan anses falla in under LOA:s definition 

eller ej. Att staten som sådan tar ett eget och utökat ansvar för statsförvaltningen i och med LOA:s 

existens genom att säkerställa förtroendet hos allmänheten är en god sak. Glädjande är allmänhetens 

krav på förtroende vägs in där behovet finns, dvs även på anställda som faller utanför LOA:s 

definition. 

!
 4.4 Fängelsestraff 

Under tidsperioden 1994-2013 har AD prövat 13  fall där fängelse, mellan 14 dagar och 8 år, 259

utdömts i den förevarande brottmålsprocessen. Av dessa har 11 resulterat i ett avslutande av 
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anställningen, sju med uppsägning och fyra med avskedande. I  två fall, med fängelsestraff på tio 

mån  respektive två år och åtta mån,  har utgången blivit att arbetstagaren fått behålla sin 260 261

anställning. I det förstnämnda fallet, ett narkotikabrott, hade det stor betydelse att brottet var 

hänförligt till ett missbruk som inte längre förelåg vid tidpunkten för den arbetsrättsliga processen 

eftersom arbetstagaren gjort stora ansträngningar och också lyckats med, att komma till rätta med 

missbruket. Arbetstagaren hade aldrig brukat narkotika under arbetstid och brottets enda koppling 

till arbetsgivaren var att den förvarats där. I det andra fallet, där fängelsestraffets längd på två år och 

åtta månader inte var helt obetydligt, rörde det sig om våldtäkt och misshandel. En stor anledning 

till att anställningen inte avslutades förefaller ha varit, framförallt, att brottet begåtts innan 

anställningen påbörjades och inte hade någon beröring med arbetsgivaren, men också att 

arbetstagarens frånvaro, om än med vissa svårigheter, gått att lösa för arbetsgivaren.  

!
Det ligger i sakens natur att ett allvarligt brott har begåtts när fängelse döms ut, i vart fall då det rör 

sig om ett fängelsestraff av inte obetydlig längd. När den arbetsrättsliga processen grundas på en 

sådan brottmålsdom åberopas av arbetsgivaren ofta både brottet i sig och fängelsestraffet som 

sådant som grund för upphörande av anställningen.  

!
När det gäller synen på den utevaro som ett avtjänande av fängelsestraff innebär råder en samsyn i 

AD, i vart fall under aktuell tidsperiod, med hänvisning till bl.a. AD 1978:86 och AD 1986:21, att 

sådan frånvaro trots att den i viss mening är självförvållad inte är att betrakta som olovlig. Enligt 

Lunning/Toijer  har AD gett uttryck för viss motsägelsefullhet när man i AD 1978:86 respektive 262

AD 2004:30 angett båda ståndpunkterna, dvs att avtjänande av fängelsestraff är att jämställa med 

annan lagstadgad ledighet samt att det inte förhåller sig på detta sätt. Denna tvetydighet framstår 

inte som så tydlig för mig. Tolkningsutrymme torde istället finnas för att AD under hela tiden haft 

inställningen att en självförvållad frånvaro i form av fängelsestraff är annorlunda än en lagstadgad. 

Detta uttalas på följande sätt i AD 1978:86:  

!
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 ”Det är visserligen klart att det nu aktuella fallet inte kan jämställas med en situation där 

 en arbetstagare har en lagenlig rätt till sådan ledighet som nyss nämnts. N.N har ju själv  

 förorsakat att han inte kunnat fullgöra sin arbetsskyldighet.” 

!
I AD 2004:30 uttalas det, möjligen något spetsigare även om innebörden är densamma, precis som i 

det äldre rättsfallet: 

!
 ”Frånvaro på grund av avtjänande av fängelsestraff anses visserligen inte innebära att  

 arbetstagaren utan giltig anledning åsidosätter sin arbetsskyldighet men kan ändå inte  

 likställas med frånvaro på grund av sjukdom eller lagstadgad rätt till ledighet.” 

!
I båda fallen mynnar denna tolkning ut i att alla de lagstadgade möjligheter till ledighet som finns, 

såsom t.ex. sjukfrånvaro, tjänstledighet och föräldraledighet, gör att arbetsgivaren alldeles oavsett 

anledning måste ha viss beredskap att kunna hantera frånvaro. Frågan blir således, dels vilken 

ansträngningsgrad hos arbetsgivaren som är skälig för att lösa situationen, dels vilka parametrar 

som ska bedömas vid bedömning av denna skälighet. Ett ofta refererat rättsfall i detta sammanhang 

är AD 1993:127:  

!
 ” …frånvaro vid fängelsestraff bör bedömas…med hänsyn till bl.a. arbetstagarens person 

 och arbetsuppgifter, till hur han skött arbetet och till arbetsgivarens möjligheter att ersätta 

 arbetstagaren under dennes frånvaro.”  263

!
En arbetsgivares möjlighet att hantera frånvaro förändras med typen av arbetsplats där t.ex. en 

större verksamhet kan bedömas ha fler möjligheter att hantera den uppkomna situationen jämfört 

med en mindre.  I de fall som förevarit där just frågan om fängelsestraffets längds inverkan på 264

anställningsförhållandet blivit bedömd har det, med ett undantag, varit fråga om större arbetsgivare 

varför gränsen för en skälig frånvaroberedskap vid en mindre arbetsplats inte tycks vara prövad i 

närtid. Undantaget utgörs av en arbetsgivare med ca 480  anställda, men där var, dels brottet av 265

ytterst allvarlig art (försök till mord), dels hade ett fem år långt fängelsestraff dömts ut, varpå AD 
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inte hade anledning att ytterligare utveckla resonemanget kring arbetsgivarens storlek och dess 

möjligheter att hantera den uppkomna situationen, kontra längden på fängelsestraffet. AD ansåg att  

det förelåg saklig grund för uppsägning.  Klart står dock att det finns en gräns för vidden av de 266

problem arbetsgivaren skäligen ska behöva hantera för att lösa frånvaroproblematiken: 

!
 ”Frånvarotiden är i det här fallet så lång (tre år och fyra mån vid villkorlig frigivning;  

 förf anm.) att man typiskt sett kan räkna med kostnader och olägenheter för arbetsgivaren 

 om anställningen består, t.ex. i form av svårigheter att bedöma personalbehovet när  

 arbetstagaren kan börja arbeta igen. Förutom osäkerheten om när arbetstagaren kan börja 

 arbeta och personalbehovet då, är det i början av frånvaroperioden, när frågan om  

 uppsägning övervägs, svårt att överblicka vilka kostnader och olägenheter den långa  

 frånvaron kan komma att innebära i framtiden.”   267

!
En allmän utgångspunkt har ansetts vara att ju längre en arbetstagare är frånvarande för att avtjäna 

ett frihetsstraff, desto större möjligheter bör det finnas för arbetsgivaren att säga upp 

arbetstagaren.  Huruvida arbetsgivaren de facto ersätter arbetstagaren eller ej inverkar inte på 268

bedömningen.  Några yttersta gränser för frånvaron går inte att fastställa eftersom man måste ta 269

hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall, men i AD 2001:2 där en arbetstagare dömts för 

grov våldtäkt på sin dotter, slås fast att ett utdömt fängelsestraff på fem år, i vart fall tillsammans 

med det grova brottet, är tillräckligt för att utgöra saklig grund för uppsägning. Det bedömdes i 

detta fall inte heller vara skäligt att kräva att arbetsgivaren skulle omplacera arbetstagaren. AD 

ansåg förvisso att brottet var av sådan ytterst allvarlig art som skadat arbetsgivarens förtroende, och 

att det fanns risk att även arbetsgivarens anseende utåt skulle kunna skadas om det blev känt att 

personer som dömts för sådana brott fick behålla sin anställning, men att brottet ändå inte ensamt 

utgjorde saklig grund för uppsägning. Ett utdömt fängelsestraff på fem år innebär i praktiken en 

frånvaro på tre år och fyra månader, en frånvaro som för en arbetsgivare av Postens storlek ansågs 

medföra alltför stora olägenheter varpå uppsägningen godtogs med motiveringen att 

fängelsestraffets längd i kombination med brottets allvarliga art utgjorde saklig grund för 
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uppsägning.  Vid beräkning av bortavaron från arbetsplatsen utgår AD således från tidpunkten för 270

den villkorliga frigivningen, medan hänsyn till eventuella arbetsmöjligheter vid frigång eller 

liknande inte tas med i beräkningen.  Däremot ska hela den aktuella frånvaron beaktas, d.v.s. även 271

de delar som redan förflutit vid tiden för uppsägningen till följd av att arbetsgivaren har rätt att 

avvakta den straffrättsliga processen.  I de fall som ligger till grund för analysen har AD gjort 272

bedömningen att i vart fall ett utdömt fängelsestraff på åtta år, vilket motsvarar en faktisk bortavaro 

på fem år och fyra månader, innebar tillräckligt lång frånvaro för att ensamt utgöra saklig grund för 

uppsägning. I aktuellt fall hade en arbetstagare dömts för dråp på sin sambo.  AD intar en 273

återhållsam position när det gäller att uttala sig om generella effekter för anställningen av vissa 

typer av brott eller fängelsestraffs längd. Många gånger visar sig detta genom att man i fall där 

längre fängelsestraff utdömts konstaterar att brottsligheten är allvarlig, men likväl ofta kommer till 

slutsatsen att brottsligheten inte är så allvarlig att den ensamt utgör grund för att arbetsgivaren ska 

ha rätt att avsluta anställningen.  Dessa slutsatser torde vara ett uttryck för att man inte vill ha en 274

samhällsordning där den som gjort sig skyldig till ett visst brott, eller dömts till ett visst 

fängelsestraff, med automatik skulle komma att utestängas från arbetsmarknaden.  Detta kommer 275

bland annat till uttryck i AD 2011:26 där en arbetstagare dömts till fem års fängelse för försök till 

mord på sin fru och där AD i och för sig väger in att arbetsgivare och arbetskamraters förtroende för 

en person kan påverkas negativt av insikten om att denne har huggit en kniv i ryggen på sin fru så 

att hon nästan dog, men att detta måste vägas mot det samhälleliga intresset av att den som avtjänat 

sitt straff inte utestängs från hela arbetsmarknaden eller samhällslivet i övrigt. Därför ansågs inte 

brottet ensamt utgöra saklig grund för uppsägning. Tillsammans med fängelsestraffets längd ansågs 

dock den sakliga grunden vara uppfylld.  När ett långt fängelsestraff är för handen, och då ofta ett 276

brott av allvarlig art i grunden, kommer AD många gånger till slutsatsen att det är just 

kombinationen av brottets allvarlighet och fängelsestraffets längd som utgör tillräckliga skäl att 
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upplösa anställningsförhållandet.  Vid sidan av fängelsestraffets längd och arbetsgivarens 277

möjlighet att hantera densamma bedöms, som nämnts ovan,  också variablerna arbetstagarens 

person, arbetsuppgifter och hur denna/denne skött arbetet. Man tar då specifikt upp 

anställningstidens längd, om den varit anmärkningsfri, förtjänstfull, eller kanske motsatsen. Vilken 

typ av tjänst som innehas beaktas också, dvs om den är förenad med något särskilt mått av 

förtroende, ansvar eller annat som gör att den utgör en speciell ställning.  AD kom t.ex. i AD 278

2006:109 till slutsatsen att en arbetstagare hos Posten som dömts för rån till tre års fängelse inte fick 

behålla sin anställning då brottets allvarliga slag och, framförallt, karaktär ansågs utgöra saklig 

grund för uppsägning. Det föreföll inte rimligt att arbetsgivaren skulle ha fortsatt förtroende för 

arbetstagaren då dennes funktion bestod i att självständigt hantera kundernas gods, ibland av stort 

värde. I avvägningen togs också in att allmänhetens förtroende, som bedömdes vara en 

grundläggande förutsättning för verksamheten, kunde skadas om det blev känt att arbetstagaren 

efter att ha gjort sig skyldig till denna typ av brottslighet fick behålla sin anställning. Trots att 

fängelsestraffet löpte på tre år var dess längd inte i fokus vid AD:s bedömning. I AD 2001:2 uttalas 

att det är arbetstagarens funktion vid tillfället för frihetsberövandet som räknas, inte dennes tidigare 

placeringar.  

!
AD låter, till synes, den kriminalpolitiska viljan spela in vid bedömning av brotts allvarlighetsgrad, 

där man pekar på samhällets syn och intention att stävja viss brottslighet: 

!
 ” I samhället ser mycket allvarligt på all olovlig befattning med narkotika (sic.). Detta  

 gäller inte minst sådan befattning som innebär att man överlåter narkotika till någon  

 annan.”  279

  

eller att lagstiftaren under senare tid gjort lagstiftningsmässiga skärpningar av vissa brott: 

!
 ”Arbetsdomstolen kan i sammanhanget konstatera att lagstiftaren kontinuerligt   

 skärpt lagstiftningen vad gäller sexuella övergrepp mot barn (se bl.a. prop. 1992/93:141 och 

 prop. 1994/95:2). Den 1 april 2005 trädde en ny sexualbrottslagstiftning i kraft. I syfte att 
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 ytterligare förstärka skyddet för barn och ungdomar mot att utnyttjas i sexuella   

 sammanhang och för att särskilt markera allvaret i sexualbrott som riktar sig mot barn  

 infördes särskilda straffbestämmelser… Enligt Arbetsdomstolens mening har den   

 brottslighet N.N. dömts för otvivelaktigt varit av allvarlig art.”  280

!
Trots vetskapen om AD:s försiktighet med att göra generella uttalanden eftersom omständigheterna 

i varje enskilt fall alltid måste bedömas, skulle man ändå kunna drista sig till att dra slutsatsen att en 

faktisk bortavaro på tre år och fyra månader (motsvarande ett utdömt fängelsestraff på fem år) till 

följd av avtjänande av fängelsestraff i de flesta fall skulle anses utgöra saklig grund för uppsägning 

hos arbetsgivare av Postens storlek eller mindre. I denna slutsats vägs in att brott som genererar så 

långa fängelsestraff många gånger också utgör brott ”av allvarlig art” och därmed uppfyller kriteriet 

i den återkommande formuleringen ”fängelsestraffets längd i kombination med dess allvarliga art”. 

Med tanke på att Posten är en förhållandevis stor arbetsgivare är en rimlig tolkning att det finns 

utrymme att nå saklig grund för uppsägning även vid kortare fängelsestraff om arbetsgivaren har 

färre möjligheter att hantera frånvaron. Något som torde vara fallet för mindre arbetsgivare. Det är 

framförallt när det utdömda fängelsestraffet löper på fem år eller mer som AD fokuserar på just 

straffet och dess längd. Några undantag från detta finns dock åt båda håll. I AD  2004:30 där ett två 

år och åtta månader långt fängelsestraff dömts ut är fängelsestraffet i fokus och den faktiska 

frånvaron på ett år och nio månader ansågs vara av sådan längd att  Posten skulle ha beredskap att 

hantera detta. En betydelsefull parameter i denna bedömning var att arbetsgivaren vid tiden för den 

arbetsrättsliga processen redan hade löst arbetstagarens bortavaro med omfördelning och 

nyanställning av personal. Hur utfallet skulle ha blivit om så inte varit fallet, eller om arbetsgivarens 

storlek varit mindre är därför oklart. Av AD:s formulering att döma är det inte självklart att utfallet 

skulle ha blivit detsamma om dessa förutsättningar sett annorlunda ut. I AD 2006:109 hade ett tre år 

långt fängelsestraff dömts ut, men fokus låg inte på frånvarons längd (ca två år) utan på brottets art 

kopplat till arbetsuppgifterna. Denna koppling ansågs oförenlig med fortsatt anställning vilket 

gjorde att AD inte behövde gå djupare in på frågan om frånvarons längd. I materialet finns inte 

tillräckligt underlag för att egentligen kunna uttala sig om var gränsen går för när fängelsestraffets 

längd är oväsentlig för den arbetsrättsliga påföljden. I det rättsfall i materialet som rent 

strafflängdsmässigt ligger närmast efter de ovan refererade rättsfallen (med fängelsestraff på två år 

och åtta månader, respektive tre år), har ett fängelsestraff på ett år och tre månader dömts ut. Här 
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berör AD överhuvudtaget inte fängelsestraffets längd som en parameter av betydelse för 

anställningsfrågan, vilket borde tyda på att straffets längd, och motsvarande frånvaro från 

arbetsplatsen, här med god marginal har understigit den nedre gränsen. Detta gör att det förefaller 

vara outrett vilken effekt själva frånvaron som ett fängelsestraff på mellan ett år och nio månader  

till fem år får för anställningen, med andra ord, var den nedre gränsen går för när saklig grund är 

uppfylld genom frånvarons längd. Med beaktande av ovanstående skulle en framfusig konklusion 

vara  att den nedre gränsen för när det inte längre kan krävas av en större arbetsgivare att denne 

skall behöva utstå de olägenheter frånvaron medför går någonstans kring en faktisk frånvaro på 

mellan drygt ett och ett halvt till två år (vilket motsvarar ett fängelsestraff på två år och fyra 

månader till tre år).  

!
!
5 Avslutning 

!
En del av Fahlbecks kritik mot AD (som återges mer detaljerat i avsnitt 2.2) bestod i att han ansåg 

AD ha institutionell hybris, brist på ödmjukhet och en vilja att styra med sin makt. Denna hybris  

tog sig framförallt uttryck i AD:s inställning till, och behandling av, allmänna domstolars domar i 

brottmål. Det han framförallt vände sig mot var de fall där AD:s behandling av brottmålsdomar i 

praktiken kom att likna en alternativ resningsväg med en fullständig omprövning av hela 

brottmålsförfarandet, där all bevisning kunde förebringas såsom ny och där AD ansåg sig: 

!
  ”…kunna överpröva den lagakraftvunna brottmålsdomen, underkänna den och förklara en i 

 vederbörlig ordning dömd person endera oskyldig eller ansvarig för annat brott än det hon 

 dömts för.”  281

!
Fahlbeck vänder sig varken mot att brottmålsdomen har en betydande bevisverkan i efterföljande 

tvistemål eller att AD, utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv, gör en prövning av domens (tillika den 

brottsliga gärningens) betydelse för anställningsfrågan. Kritiken riktas istället mot de fall där AD, i 

Fahlbecks ögon, tar om hela det straffrättsliga förfarandet där parterna kan åberopa gammal och ny 
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bevisning och få denna, liksom ansvarsfrågan, värderad på nytt av AD som därmed överprövar 

allmän domstols straffrättsliga bedömning.  

!
I dagens praxis har AD, enat och väl underbyggt,  poängterat att en brottmålsdom har betydande 282

bevisverkan i en efterföljande arbetsrättslig process. I de fall där brottmålsdomen eller gärningarna 

den bygger på ifrågasätts i AD  redovisas skälen till brottmålsdomens betydande bevisverkan mer 283

ingående jämfört med fall där brottmålsdomen, utan att ifrågasättas, åberopats som grund. I de 

senare fallen konstateras endast dess betydande bevisverkan kort. I fall där brottmålsdomen i och 

för sig ifrågasätts av någon av parterna, men någon ny bevisning eller annan omständighet som ger 

AD anledning att ifrågasätta allmän domstols bedömning inte förebringas, landar AD i att 

brottmålsdomen alltjämt har betydande bevisverkan. I de fall där istället ny bevisning åberopas som 

grund för ifrågasättandet och AD bedömer  att bevisningen är relevant, prövar AD densamma för att 

se om det i och med detta finns anledning att ifrågasätta domens i vanliga fall betydande 

bevisverkan. Nya och gamla uppgifter jämförs med varandra för att bygga en helhet. Man 

poängterar i sådana fall att man inte är bunden av allmän domstols bevisvärdering, samt vikten av 

att kunna göra en självständig bedömning. I materialet som spänner från 1994 till 2013 finns tre 

fall  där AD gjort en annan bedömning än allmän domstol. I två av fallen  har AD:s bedömning 284 285

av gärningarna varit strängare än allmän domstols, som friat/ogillat åtalet, och således till nackdel 

för arbetstagaren. I ett fall  har AD:s bedömning istället varit till arbetstagarens förmån jämfört 286

med allmän domstol som fällt på fler punkter. I dessa fall har AD haft ett annat bevisläge jämfört 

med i brottmålsprocessen. De flesta vittnen som hörts under brottmålsprocessen har hörts på nytt 

och viss skriftlig och/eller muntlig bevisning har adderats. Ovanstående är exempel på tillfällen där 

AD ansett sig berättigad att göra en självständig prövning utan att vara bunden av allmän domstols 

bevisvärdering.  I de tre fallen under perioden har den nya bevisvärderingen lett fram till slutsatser 287

som skiljer sig när det gäller ansvarsfrågan från de som dragits i allmän domstol. I dessa fall har AD 

varken formulerat sig som om det vore ett självändamål att överpröva själva brottmålsdomen eller, 
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för den delen, straffprocessen. Den har inte heller uttryckt sig på ett sätt som innebär att man 

underkänner densamma. Tonen är mer pragmatisk där man helt enkelt bedömer det man har att 

bedöma inom ramen för sitt uppdrag och de förutsättningar som föreligger där och då.  Min 

bedömning är att AD fortfarande, precis som Fahlbeck säger, står till förfogande för en fullständig 

omprövning där ny bevisning kan förebringas, men med de skillnaderna att den alltjämt gör detta i 

syfte att göra en så korrekt arbetsrättslig bedömning som möjligt utan att  göra anspråk på att 

komma med en ny straffrättslig bedömning som därmed skulle underkänna de allmänna 

domstolarnas dito. I de två senare fallen  formulerar sig AD med större medvetenhet om de 288

gränser som finns för dess prövning, samt med tydligare balans mellan att komma fram till en 

korrekt arbetsrättslig bedömning och att inte trampa över på någon annans domän eller kränka 

någon rättsprincip. Denna respekt kan anses ge uttryck för en insikt om det delikata uppdraget, 

vilket snarare tyder på motsatsen till institutionell hybris och maktutövning.  AD har i mitt tycke 

blivit tydligare i sina motiveringar av befogenhetsmässiga gränsdragningar. En tydlighet som 

troligtvis blivit både enklare och nödvändigare i och med Europadomstolens uttalanden, som inte 

fanns vid tiden för de fall Fahlbeck refererar till, eller då AD 1995:3 avgjordes. Jag har dock full 

förståelse för det dilemma Fahlbeck beskriver, att det för den enskilda måste förefalla märkligt när 

två domstolar kommer till olika slutsatser beträffande samma gärning, men att det saknas möjlighet 

till förändring av utfallet i båda domstolarna. Å andra sidan kan samma frustration tänkas infinna 

sig i fall där rätten är oenig och domslutet genom skiljaktiga ledamöter ger uttryck för åsikter i båda 

riktningarna (fria vs fälla, avskedande/uppsägning vs kvarstå i anställning). Då konsensus inte alltid 

är möjligt att nå, eller ens eftersträvansvärt, har rättssamhället i många andra fall valt en form där 

motstående bedömningar kan komma till uttryck i samma process. Kanske reflekterar det bara 

juridikens komplexa natur och vårt samhälles öppenhet? Fahlbeck skriver också: 

!
 ” Måste AD sätta sig till doms över brottmålsdomen? Naturligtvis inte! Det är fullt  

 tillräckligt att domstolen - utan att ta någon som helst ställning till brottmålsdomens  

 materiella riktigheten - helt enkelt bedömer vilken roll domen och det bakomliggande  

 händelseförloppet har i anställningsmålet.”   289
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Detta torde kunna förstås som att allt är i sin ordning så länge AD avhåller sig från att bedöma 

själva innehållet i brottmålsdomen och framförallt inte ”ändrar” i denna. Om AD:s självständiga 

bedömning och bevisvärdering inkluderas i detta uttalande så skulle jag vilja påstå att det är så AD 

fungerar idag. Min tolkning är dock att Fahlbeck inkluderat dessa begrepp i den materiella 

riktigheten som AD i så fall inte har att överpröva. För mig framstår som svårt att få ihop 

ekvationen att ”helt enkelt bedöma det bakomliggande händelseförloppet” utan att samtidigt ha 

möjlighet att självständigt värdera detsamma. Detta särskilt i de fall där det material som respektive 

domstol har att grunda sitt domslut på skiljer sig åt. I de fall där åberopad bevisning är densamma 

som i brottmålsprocessen, eller då den åberopade bevisningen inte anses ha tillräcklig betydelse för 

att kunna förändra brottmålsdomens betydande bevisverkan, ifrågasätts allmän domstols dom inte 

heller av AD. Om det från början stod klart att AD:s bedömning inte fick skilja sig åt från de 

allmänna domstolarnas dito, skulle denna ”bedömning”  som AD ägnar sig åt i det närmaste likna 

en chimär.  

!
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