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1. Inledning 

1.1 Presentation av ämnet 

Detta arbete har sitt ursprung i ett brottmål som jag fick vetskap om som 

tonåring, och som av och till funnits kvar i mina tankar. Fallet gällde en man 

som dömts för mord på sin sambo. Mannen dömdes till rättspsykiatrisk vård 

och var, enligt vad jag har fått berättat för mig, ute igen efter 1,5 år och 

återgick till sin anställning hos kommunen. 

Jag har dock inte läst domen i brottmålet som jag tror endast prövades vid 

tingsrätt, och vet inte heller om kommunen hade några tankar kring uppsägning 

av mannen efter att han blivit dömd. Det som är intressant är att mannen ett 

antal år senare återigen blev dömd för liknande brottslighet, och det brottet 

rubricerades som dråp och han dömdes till ett långt fängelsestraff. Efter 

avtjänat fängelsestraff återkom han dock inte till kommunen. 

När jag började arbeta med arbetsrätt och valet av ämne för examensarbete var 

aktuellt så omvandlades funderingarna kring det brottmålet till att bli det ämne 

som nu är detta arbete; vilken möjlighet en arbetsgivare har att på saklig grund 

säga upp en arbetstagare som på fritiden begått brott? 

1.2 Syfte 

Det är av stor betydelse för en arbetsgivare att kunna säga upp eller avskeda en 

anställd som på sin fritid begår brott även om brottet helt saknar anknytning till 

arbetsgivaren och/eller arbetsplatsen, eftersom denna brottslighet kan vara 

förtroendeskadlig för anställningsförhållandet, eller skada arbetsgivarens 

anseende utåt, eller för den delen skada förhållandet till övriga anställda. Om 

brottsligheten helt saknar anknytning till arbetsgivaren/arbetsplatsen måste 

arbetsgivarens skäl väga tungt och problemen inte möjliga att lösa genom 

omplacering för att saklig grund för uppsägning ska anses föreligga.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som ger gränserna för saklig 

grund vid brott som en arbetstagare begår på sin fritid. Avsikten är också att 

försöka besvara frågan hur regleringen skiljer sig åt mellan det privata 

näringslivet och offentlig verksamhet. 
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1.3 Avgränsning   

Uppsatsen riktar sig till dem som har vissa grundläggande kunskaper i 

arbetsrätt.  

Uppsatsen behandlar de möjligheter arbetsgivaren har att på saklig grund säga 

upp en anställd som gjort sig skyldig till brott begångna på fritiden, 

fritidsrelaterad brottslighet. Den behandlar inte avskedande mer än att det i 

vissa avgöranden från Arbetsdomstolen även har prövats om det förelåg saklig 

grund för uppsägning på grund av personliga skäl när arbetsgivaren valt att 

avskeda en arbetstagare. Någon uttömmande beskrivning av gällande rätt vid 

avskedande är dock inte avsedd.  

Uppsatsen tar inte heller upp eventuell skadeståndsskyldighet etc. som kan 

föreligga när en arbetsgivare felaktigt sagt upp en anställd med brottsligheten 

som grund.  

En arbetsgivares omplaceringsskyldighet kommer inte att behandlas på djupet 

men kravet på att försöka omplacera en arbetstagare är en del av bedömningen 

när det gäller saklig grund och berörs i de fall det är belysande för syftet med 

uppsatsen. 

Frågor av straffrättslig karaktär, mer än den analys som krävs av brottsligheten 

i sig för att avgöra om den utgjort saklig grund för uppsägning, lämnas utanför 

detta arbete. 

Den inverkan längden på ett frihetsberövande straff har för att arbetsgivaren 

ska kunna säga upp en anställd kommer endast att beröras översiktligt. De 

rättsfall där den sakliga grunden utgjorts enbart av att fängelsestraffet i sig är 

för långt och därav brottsligheten inte analyserats närmare har jag valt att inte 

referera. 

1.4 Disposition 

Inledningsvis presenteras en beskrivning av begreppet fritidsrelaterad 

brottslighet och brottslighet i förhållande till anställningen. 
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Därefter för läsarens förståelse och oberoende av dennes kunskapsnivå, 

presenteras 7 § i lagen om anställningsskydd (LAS), och dess uppbyggnad. 

Därefter övergår jag till att redogöra för lojalitetsplikten i anställningsavtalet 

och sedan saklig grund-begreppet och vad som generellt ska beaktas vid en 

prövning av om saklig grund för uppsägning föreligger.  

Till sist kommer en redogörelse av domar från Arbetsdomstolen som varit 

relevanta och av intresse för framställningen av detta arbete. 

Analys sker i huvudsak i det avslutande kapitlet, men även till viss del i 

samband med att en frågeställning presenteras. 

1.5 Metod 

I arbetet har jag studerat rättsområdet genom lagar, förarbeten, rättsfall och 

juridisk doktrin för att framställa en deskriptiv redogörelse av gällande rätt på 

området uppsägning av personliga skäl. Metoden bygger på den 

rättsdogmatiska metoden där gällande rätt undersöks. 

Det finns ingen legaldefinition av begreppet saklig grund och jag har därför till 

största delen använt mig av doktrin och praxis från Arbetsdomstolen för att 

framställa den delen. Förarbetena till lagen om anställningsskydd har till viss 

del gett mig ledning i hur regleringen ska tolkas. 

Jag har gått igenom ett stort antal rättsfall från Arbetsdomstolen för vägledning 

vid tolkningen av regleringen. Samlingen av praxis är inte tänkt att vara 

uttömmande utan endast ett urval har presenterats för att vara belysande för 

analysen. 

Vid urval av rättsfall har jag försökt hitta de som bäst analyserar brottets art 

och den betydelse det har för anställningsförhållandets vara eller icke vara, 

även om domstolen i många avgöranden analyserar och tar hänsyn till straffets 

längd vid bedömningen av om saklig grund för uppsägning förelegat. 
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2. Fritidsrelaterad brottslighet 

2.1 Definition av begreppet 

Med begreppet fritidsrelaterad brottslighet menas brottsliga handlingar som en 

anställd begår utanför själva anställningen och som inte begås på arbetsplatsen, 

inte riktas mot arbetsgivaren eller inte begås i samband med tjänsteutövning. 

2.2 Brottslighet i förhållande till anställningen 

En arbetstagare har som en del av lojalitetsplikten
1
 i anställningsförhållandet 

åtagit sig att inte begå brott mot arbetsgivaren. Arbetstagaren kan också ha 

åtagit sig att inte begå brott mot andra, även på fritiden. Ett sådant åtagande 

kan vara direkt uttryckt i anställningsavtalet men också vara underförstått. För 

att arbetsgivaren ska kunna hävda att det föreligger en sådan skyldighet om ett 

visst beteende för arbetstagaren även på fritiden, utan att detta särskilt avtalats, 

krävs att arbetsgivaren kan visa att ärlighet är en förutsättning för arbetet och 

att det därmed finns ett samband mellan ärlighet och arbete.
2
  

I många arbeten kan det sakna betydelse om arbetstagaren på sin fritid begår 

brott av en viss typ, medan det i vissa arbeten, vissa typer av anställningar eller 

för arbetstagare med vissa arbetsuppgifter ingår eller kan sägas ingå en viss 

moral i uppträdandet även på fritiden. För att avgöra om arbetstagaren har ett 

sådant indirekt åtagande får man ställa sig frågan om arbetstagarens 

brottslighet får en negativ inverkan på arbetsgivarens verksamhet t.ex. genom 

att verksamheten skulle skadas om kunder fick reda på att en arbetstagare 

begått brott på sin fritid, om arbetstagarens utförande av arbetsuppgifterna 

påverkas av brottsligheten eller om på arbetsmiljön vid bolaget påverkas.
3
 

Om brottsligheten som den anställde gjort sig skyldig till inte har någon 

koppling till anställningen måste en prövning ytterst ske med utgångspunkt i 

omständigheterna i det enskilda fallet och en avvägning göras mellan 

                                                           
1
 En beskrivning av lojalitetsplikten görs i kapitel 4 nedan. 

2
 Tommy Iseskog, Uppsägning av personliga skäl s. 73. 

3
 Iseskog, a.a. s. 74 
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arbetstagarens intresse av att ha anställningen kvar och arbetsgivarens intresse 

av att upplösa anställningsförhållandet
4
  

Om arbetsgivarens intresse ligger utanför arbetstagarens fullgörelse av 

arbetsuppgifterna (t.ex. relationer till kunder, allmänhetens förtroende m.m.), 

måste arbetsgivarens skäl väga tungt och en omplacering inte komma i fråga 

för att saklig grund för uppsägning ska anses föreligga. 

 

3. Anställningsskyddslagen (LAS) 

3.1 Uppsägning från arbetsgivarens sida 

I 7 § LAS regleras vad som gäller vid uppsägning från arbetsgivarens sida. 

För att arbetsgivarens uppsägning ska vara giltig krävs enligt 7 § 1 st att den är 

sakligt grundad. Av andra stycket framgår att arbetsgivaren har en skyldighet 

att omplacera arbetstagaren. Tredje stycket reglerar att 6 b § LAS, som reglerar 

vad som gäller vid övergång av verksamhet, är en inskränkning av möjligheten 

att säga upp en anställd, och slutligen får arbetsgivaren enligt fjärde stycket 

inte enbart grunda en uppsägning på förhållanden hen har känt till under två 

månader. 

Den sakliga grunden kan antingen vara av personlig natur och därmed bunden 

till den enskilde arbetstagaren personligen, eller bero på företagets förhållanden 

(driftsinskränkning eller organisationsförändring) d.v.s. arbetsbrist. 

Uppsägning är en ensidig rättshandling från antingen arbetstagare eller 

arbetsgivare. När arbetsgivaren väljer att säga upp en arbetstagare ska 

uppsägningen föregåtts av ett överläggningsförfarande enligt 30 § LAS. 

Överläggningen ger arbetstagarens och hens eventuella fackförbund en 

möjlighet att föra fram sina åsikter och erinringar mot de skäl som 

arbetsgivaren har åberopat som grund för uppsägningen. Skälen ska 

arbetsgivaren enligt 8 och 9 §§ LAS redovisa särskilt för arbetstagaren. Detta 

                                                           
4
 Se t.ex. AD 1981 nr 51 som refereras senare i uppsatsen. 
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blir sedan ett beslutsunderlag som visar vilka omständigheter som låg för 

handen vid tidpunkten för uppsägningen. 

Kravet på saklig grund måste vara uppfyllt både när det gäller uppsägning på 

grund av arbetsbrist och när uppsägningen beror på arbetstagaren personligen. 

Om uppsägningen inte är sakligt grundad ska den på talan av arbetstagaren 

förklaras ogiltig av domstol (eller av skiljemän). Uppsägningen blir inte 

automatiskt ogiltig för att den strider mot LAS utan för det krävs ett 

domstolsbeslut. 

Om det uppkommer en tvist om själva uppsägningen är arbetstagaren i princip 

skyddad mot att utestängas från anställningen så länge tvisten pågår och en 

ogiltigförklaring enligt 34 § 2 st LAS innebär att anställningen fortsätter att 

gälla på samma villkor som tidigare.
5
 

 

4. Anställningsavtalet 

4.1 Lojalitetsplikten i anställningsavtalet 

Ett anställningsavtal kan träffas skriftligen eller muntligen, eller t.o.m. utan att 

något särskilt sägs mellan parterna. Lagen innehåller inga regler om en 

anställnings ingående eller hur ett anställningsavtal ingås. Det finns dock regler 

i 6 c§ LAS om arbetsgivarens skyldighet att informera arbetstagaren om 

viktiga anställningsvillkor och i praktiken sker det oftast genom att ett skriftligt 

anställningsavtal eller anställningsbevis utfärdas. 

Det finns heller inga uttryckliga lagregler som handlar om den lojalitetsplikt 

som uppkommer i samband med att en anställning ingås men kravet finns och 

ingår som en viktig del av parternas mellanhavanden utan att det särskilt 

uttrycks.
6
 Den gäller alla arbetstagare i såväl offentlig som privat sektor. 

                                                           
5
 Lars Lunning och Gudmund Toijer,  Anställningsskydd – en lagkommentar s. 335 

6
 Se AD 1982 nr 110 
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Arbetsdomstolen har i en rad avgöranden
7
 hänfört sig till att ett 

anställningsförhållande innehåller förpliktelser som sträcker sig längre än vad 

som är normalt för kontraktsförhållanden i allmänhet. Det är en ståndpunkt 

som även återfinns i den juridiska litteraturen.
8
 Lojalitetskravet gäller både 

arbetstagare och arbetsgivare, och uttrycks för arbetstagaren på så sätt att hen 

är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika 

lägen där hen kan komma i en pliktkollision.
9
 Arbetstagaren får inte agera så 

att det motverkar arbetsgivarens syfte med verksamheten. Det kan t.o.m. sägas 

att det ingår i arbetstagarens arbetsåtagande och lojalitetsplikt att aktivt verka 

för fattade beslut även om det skulle vara så att arbetstagaren har en annan 

åsikt än arbetsgivaren om hur hen borde bedriva sin verksamhet.  

Ett grundläggande krav är att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren.
10

 

Vilka krav som är rimliga att ställa varierar beroende på bl.a. förhållandena 

inom branschen, verksamhetens beskaffenhet, arbetstagarens ställning i 

företaget, arbetsuppgifternas art och om arbetstagaren på något sätt äventyrat 

arbetsgivarens kundrelationer. Arbetsdomstolen har uttalat, bl.a. i AD 2012 nr 

25
11

, att det är befogat att ställa högre krav på arbetstagare i högre 

tjänsteställning. 

I arbetsgivarens lojalitetsplikt ingår bl.a. en skyldighet att betala ut lön. Att 

arbetsgivaren ska överväga andra, mindre ingripande, alternativ innan 

uppsägning uppfattas också som en del av arbetsgivarens lojalitetsplikt.  

4.1.1 Skillnader mellan offentligt och privat anställda. 

Det finns betydande skillnader mellan privat och offentligt anställda när det 

kommer till lojalitetsplikten även om anställningen i båda fallen står på 

privaträttslig grund. Lagen om offentlig anställning (LOA) ändrades år 1994 så 

                                                           
7
 Se t.ex. AD 2003 nr 21 

8
 Se Folke Schmidt, Löntagarrätt, s.257, Tore Sigeman, Arbetsrätten s. 163  

9
Se t.ex. AD 1993 nr 18, AD 2010 nr 42, AD 2012 nr 18 

10
 Lunning a.a. s. 383 

11
 Fallet gällde en rektor, som till viss del även tjänstgjorde som lärare, vid ett privat 

gymnasium och som sades upp p.g.a. personliga skäl. Arbetsgivaren anförde som grund för 
uppsägning att rektorn genom att på sin privata Facebooksida lägga ut bilder med sexuellt 
innehåll och att han var medlem i nio grupper på Facebook med sexuell anknytning handlat 
på ett sådant sätt att saklig grund för uppsägning förelåg. Arbetsdomstolen fann 
uppsägningen ogiltig. 
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att reglerna i LAS i stor utsträckning också gäller på det offentliga området av 

arbetsmarknaden.  

Av Arbetsdomstolens praxis kan man utläsa, vilket domstolen själv också 

uttalat, att när det gäller LAS tillämpning på avsked av offentligt anställda bör 

ledning sökas i den praxis som utvecklats kring tillämpningen av 11 kap. 1 § i 

1976 års LOA. Detta medför bl.a. att de särskilda förhållanden som råder inom 

den offentliga verksamheten ska beaktas vid tillämpningen.
12

 

Avskedanderegeln i 1976 års LOA angav att avskedande fick ske om 

arbetstagaren begått brott som visade att han var uppenbart olämplig att inneha 

sin anställning. Arbetsdomstolen har också uttalat
13

, vid tillämpningen av 18 § 

LAS, att brottsliga handlingar av vissa offentliga tjänstemän i större 

utsträckning än sådana handlingar av andra anställda kan leda till att 

handlingarna anses innefatta ett grovt åsidosättande av arbetstagarens 

åligganden mot arbetsgivaren. Dessa uttalanden bör enligt Arbetsdomstolen 

även kunna vara vägledande när det gäller bedömning av om saklig grund för 

uppsägning förelegat med anledning av brottslighet. 

Bestämmelsen i 7 § LOA och 2 kap. regeringsformen sätter en lägsta gräns för 

lojalitetsplikten för arbetstagare gentemot arbetsgivare inom den offentliga 

verksamheten. 7 § LOA talar om att en arbetstagare inte får utöva någon 

verksamhet som kan rubba förtroendet för hens opartiskhet, eller verksamhet 

som kan skada myndighetens anseende. Det som avses med verksamhet i 

denna reglering är förtroendeskadliga bisysslor eller andra uppdrag som en 

offentliganställd har på fritiden. Enligt Arbetsdomstolens uttalande i AD 2007 

nr 63
14

 ger bestämmelsen uttryck för en allmän princip som måste anses gälla 

även i fråga om andra aktiviteter än sådana typer av verksamhet som 

lagstiftaren har avsett med bestämmelsen och används således även vid 

bedömningen av om brott begångna på fritiden kan anses utgöra ett brott mot 

lojalitetplikten och därmed även ett brott mot anställningsavtalet. 

Enligt 2 kap 1 § regeringsformen är arbetstagare inom stat, kommun och 

landsting tillförsäkrad yttrandefrihet gentemot det allmänna även i sin roll som 
                                                           
12

 AD 2007 nr 63 
13

 Se t.ex. AD 1997 nr 13, AD 2007 nr 63 
14

 Refereras i kapitel 7. 
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arbetstagare, vilket innebär att den offentliganställde även inom ramen för sin 

anställning har yttrandefrihet i förhållande till den samhälleliga organisation 

som arbetsgivaren utgör och det innebär i praktiken att arbetstagaren har en 

kritikrätt att i både tal och skrift uttrycka sin åsikt om t.ex. arbetsgivarens 

verksamhet. Så länge en arbetstagare inte överskrider brottsbalkens gräns för 

vad som ryms inom t.ex. yttrandefriheten så får lojalitetsplikten mot 

arbetsgivaren i många fall stå tillbaka för andra intressen genom att domstolen 

tolkat in garantier i det enskilda anställningsavtalet som har hämtats från 2 kap. 

regeringsformen om de grundläggande fri- och rättigheterna.
15

  Däremot får 

den offentliganställde inte i sitt arbete eller tjänsteutövning agera på ett sådant 

sätt att det står i strid mot t.ex. fattade politiska beslut.
16

  

Arbetstagare i privat sektor omfattas inte i sin roll som arbetstagare på samma 

sätt av t.ex. den grundlagsfästa yttrandefriheten men hen är på fritiden skyddad 

av de grundläggande fri- och rättigheter som finns i 2 kap. regeringsformen. 

Däremot har på senare tid en praxis utvecklats i Arbetsdomstolen som innebär 

att även arbetstagare inom den privata sektorn omfattas av en långtgående 

kritikrätt så länge kritiken är befogad och inte har som enda syfte att skada 

arbetsgivaren.
17

  

Uppsägningar som görs på grund av handlande som arbetstagaren företagit 

utanför tjänsten har vid en bedömning av riktigheten sin utgångspunkt i den 

lojalitetsplikt som arbetstagaren har i förhållande till sin arbetsgivare. 

Rättsenligheten av en uppsägning görs genom en intresseavvägning i det 

enskilda fallet där samtliga omständigheter ska beaktas och kravet på lojalitet 

gentemot arbetsgivaren ställs i relation till arbetsgivarens intressen.  

I en rad avgöranden från Arbetsdomstolen gällande t.ex. narkotikabrott som en 

arbetstagare begått utanför tjänsten och dömts för har utgången varierat, och till 

viss del kan man se att det t.ex. har att göra med vilken drogpolicy och 

inställning till narkotika som företaget uttryckligen har uttalat. I AD 1984 nr 9 

har Arbetsdomstolen konstaterat att i och med att arbetsgivaren drivit en 

kampanj för att hålla narkotika borta från den verksamhet arbetsgivaren 
                                                           
15

 Lunning a.a. s. 385 
16

 Iseskog, a.a. s. 93. 
17

 Lunning a.a. s 386 
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bedriver och arbetagaren dömts för att på fritiden ha sålt narkotika, 

arbetstagaren har brutit mot anställningsavtalet. Arbetsgivaren har därför haft 

saklig grund för uppsägning. I ett liknande fall
18

 som också gäller en 

arbetstagare som på sin fritid sålt narkotika och blivit dömd för detta, anser 

Arbetsdomstolen att saklig grund för uppsägning inte förelegat eftersom 

arbetsgivaren inte gett uttryck för någon särskild ovilja mot narkotika. 

Om arbetsgivaren inte uttalat några särskilda förhållningsregler gällande etik 

gäller den allmänna lojalitetsplikten. 

 

5. Saklig grund 

5.1 Prövning av saklig grund 

Regleringen i 7 § LAS saknar en närmare precisering av begreppet saklig 

grund och begreppet har inte någon för alla situationer given innebörd. Det har 

sin förklaring i att situationerna i arbetslivet varierar beroende på t.ex. 

förhållandena på arbetsplatsen, i branschen eller på vad för slags anställning 

det är fråga om. Något som utgör saklig grund i ett fall behöver i andra fall inte 

godkännas som en sådan grund. Eftersom uppsägningsfallen och förhållandena 

på arbetsplatsen är så olika har ingen generell reglering kunnat bestämmas. Vid 

en prövning måste således hänsyn tas till de särskilda omständigheterna i varje 

enskilt fall.
19

 

LAS konstruktion är sådan att, när det uppkommer en tvist om ett 

anställningsförhållandes upphörande, det i efterhand görs en granskning av den 

uppsägning som skett baserat på omständigheterna som låg för handen vid 

uppsägningstillfället. 

Arbetsdomstolen har i avgörandet AD 1988 nr 67 uttalat att en arbetstagare ska 

få åberopa även sådant som hänför sig till hans eget beteende efter 

uppsägningen. Detta hänger förmodligen samman med att man i anslutning till 

                                                           
18

 AD 1986 nr 21 
19

 Prop. 1973:129 s.119 f. 
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1974 års lags förarbeten sa att man vid prövningen av om saklig grund 

föreligger inte ska se endast till de omständigheter som de facto har inträffat 

utan mera se till de slutsatser som kunde dras av det inträffade. 
20

 

Det innebär att man vid prövningen även ska göra en prognos avseende 

arbetstagarens lämplighet för fortsatt anställning hos arbetsgivaren. Man ska 

därmed göra en bedömning av hur arbetstagaren kan tänkas sköta sig i 

framtiden och först vi klart dokumenterad olämplighet för fortsatt anställning 

anses kravet på saklig grund uppfyllt 
21

 Lagstiftaren har i förarbetena uttryckt 

det så att ”bland de omständigheter som bör kunna utgöra saklig grund nämner 

utredningen arbetsbrist, grov misskötsamhet eller klart dokumenterad bristande 

lämplighet […]”
22

 

5.2 Kriterier 

Sakliggrundbegreppet är uppbyggt av tre kriterier:  

1. Misskötsel (5.2.1) 

2. Medvetenhet (5.2.2) 

3. Skada (5.2.3) 

5.2.1 Misskötsel 

Med uttrycket misskötsel menas att den anställde missköter något eller några 

åtaganden i sitt anställningsavtal. Alla brott mot anställningsavtalet kan kallas 

misskötsel
23

 och uttrycket används vid alla situationer då en arbetstagare bryter 

mot något eller några åtaganden i anställningsavtalet oavsett om brotten skett 

med avsikt eller inte.  

Eftersom uppsägning är en ensidig rättshandling så ligger bevisskyldigheten på 

arbetsgivaren, och när det gäller uppsägning på grund av personliga skäl krävs 

                                                           
20

 Lunning a.a. s. 346, jfr prop. 1981/82:71 s. 65 
21

 Martin Wästfelt m.fl. Anställningsskyddslagen s. 100 
22

 Prop. 1973:129 s.120 f. Utredningen som det hänvisar till är SOU 1973:7 Trygghet i 
anställningen. I betänkandet föreslås två nya lagar – lagen om anställningsskydd och lagen om 
vissa anställningsfrämjande åtgärder – och betänkandet är en fullföljelse på den reform av 
arbetsrätten som skedde 1971. 
23

 Iseskog, a.a. s. 105 f.  
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att arbetsgivaren ska kunna bevisa att de händelser som hen lägger till grund 

för uppsägningen verkligen ägt rum. 

Det är viktigt att här framhålla att det inte räcker med att arbetsgivaren påstår 

misskötsel, hen måste precisera och bevisa den. Den bevisskyldighet som 

åligger arbetsgivaren innebär att brister i bevisningen går ut över arbetsgivaren 

och även om misskötsel de facto har ägt rum så kan inte domstolen ta hänsyn 

till detta om inte arbetsgivaren kan bevisa sina påståenden. 

5.2.2 Medvetenhet 

Begreppet medvetenhet måste kopplas till misskötseln och innebär att 

arbetstagaren ska vara medveten om att hen missköter sig och vilka 

konsekvenser detta kan få. En uppsägning av personliga skäl får inte komma 

som någon överraskning för den anställde. I praktiken innebär det att 

arbetstagaren måste få veta att hen gjort fel, att arbetsgivaren inte accepterar att 

arbetstagaren agerar på det felaktiga sättet och att arbetstagaren riskerar att bli 

uppsagd från sin anställning om hen inte ändrar sitt beteende. 

För att arbetsgivaren ska kunna hävda att arbetstagaren är medveten om 

misskötseln måste arbetsgivaren vara konsekvent och reagera mot den 

misskötsel man påstår sig inte tolerera. Det innebär t.ex. att det inte föreligger 

saklig grund för uppsägning av en arbetstagare som använt sig av sin 

arbetsdator för privata ändamål och på så vis brutit emot företagets 

ordningsregler och gjort sig skyldig till misskötsamhet, om inte arbetsgivaren 

påtalat och klargjort för arbetstagaren att om hen inte ändrar sitt beteende hen 

riskerar att bli uppsagd.
24

 

Det går alltså inte för arbetsgivaren att statuera exempel och slå ner på ett visst 

beteende/misskötsel hos en arbetstagare, om det är ett beteende som 

arbetsgivaren varit medveten om men inte agerat emot tidigare. 

Som exempel vid brott mot tredje man kan nämnas AD 1984 nr 51, som 

refereras i kapitel 7, där arbetsgivarens underlåtenhet att agera när 

arbetstagaren blev dömd till fängelsestraff första gången medför att 

                                                           
24

 AD 2010 nr 11 
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arbetstagaren inte klart och tydligt medvetandegjorts om att det brottsliga 

beteendet även kan utgöra ett brott mot åtaganden i anställningsavtalet.  

5.2.3 Skada 

Det tredje momentet i sakliggrundbegreppet är skada. I det ligger att den 

medvetna misskötseln måste ha någon betydelse för arbetsgivaren för att saklig 

grund ska anses vara uppfyllt. Med skada menas inte enbart ekonomisk skada 

utan det kan vara ett visst beteende hos en anställd t.ex. upprepade sena 

ankomster, som utgör en skada för arbetsmoralen, eller förlorat förtroende. Det 

är viktigt att komma ihåg att uppkommen skada hos arbetsgivaren inte ensamt 

kan utgöra saklig grund för uppsägning. De första två kriterierna, d.v.s. 

misskötsel och medvetenhet måste också vara uppfyllda. Även om händelserna 

medför en skada för arbetsgivaren av betydande omfattning så måste 

arbetsgivaren bevisa att den anställde brutit mot något eller några åtaganden i 

anställningsavtalet för att saklig grund ska föreligga.  

Vid fritidsrelaterad brottslighet måste arbetsgivaren kunna visa att i och med 

att arbetstagaren handlat på ett visst sätt på sin fritid en skada uppkommit som 

påverkar anställningsförhållandet, antingen i t.ex. förtroendet dem emellan 

eller att det påverkar arbetstagarens möjligheter att i fortsättningen utföra sina 

arbetsuppgifter. Så är t.ex. fallet om en taxichaufför dömts för rattfylleri och 

fått körkortet återkallat, och på så vis satt sig ur stånd att köra taxi, vilket är 

hens grundläggande åtagande enligt anställningsavtalet.
25

 

5.3 Omständigheter av betydelse vid prövning av saklig grund  

5.3.1 Arbetsplatsens storlek 

Arbetsplatsens storlek inverkar normalt på bedömningen av om saklig grund 

föreligger. Om arbetsplatsen är ett stort företag med betydande resurser kan 

antas att t.ex. omplaceringsskyldigheten för arbetsgivaren mycket lättare kan  

fullgöras, och ofta ställs ytterligare krav på åtgärder innan en uppsägning får 

ske. Vid ett litet företag är motsvarande möjligheter begränsade och det 

personliga förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare närmare. Detta 

                                                           
25

 AD 1981 nr 58 
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kan enligt förarbetena leda till att en uppsägning som anses sakligt grundad i en 

situation hos en småföretagare i samma situation inte skulle bedömas som 

sakligt grundad hos ett större företag. Arbetsdomstolen har i ett av de första 

avgörandena
26

 som avsåg arbetsgivarens omplaceringsskyldighet, och som 

gällde ett av Sveriges största företag med betydande personaladministrativa 

resurser markerat att utgången kunde blivit en annan i ett utpräglat småföretag.   

Det kan också vara nödvändigt att göra en strängare bedömning av t.ex. olovlig 

utevaro vid ett mindre företag då en arbetstagares frånvaro får större 

konsekvenser för verksamheten än vid ett stort företag. Vissa rimlighetshänsyn 

ska kunna vägas in och om en domstol finner att det med hänsyn till sådana 

skäl inte kan krävas att anställningsförhållandet ska fortsätta genom 

omplacering ska uppsägningen anses sakligt grundad.
27

 Även om avtjänande av 

fängelsestraff, eller tid då en arbetstagare sitter häktad, inte betraktas som 

olovlig frånvaro
28

, så blir konsekvenserna för ett mindre företag förmodat 

större än för ett stort företag när en arbetstagare frihetsberövas, särskilt som det 

många gånger är så att arbetstagaren inte dyker upp på arbetsplatsen och det tar 

en tid innan arbetsgivaren får klart för sig varför. 

Arbetsdomstolen har däremot i avgörandet AD 1993 nr 127
29

 slagit fast att 

arbetsgivaren själv får ta konsekvenserna av att hen ”försätter sig i ett sårbart 

läge” genom företagets organisatoriska uppbyggnad. Det saknas dock stöd för 

detta uttalande i förarbetena till LAS.
30

 

5.3.2 Anställningstidens längd  

Anställningstidens längd spelar en viss roll för anställningsskyddet. Den som 

har en lång anställningstid hos en arbetsgivare har ett bättre anställningsskydd. 

Det grundar sig i principen att ju längre en arbetstagare inte misskött sig, desto 

större är sannolikheten att det inträffade inte kommer att hända igen. En 

                                                           
26

 AD 1978 nr 179 gällde två gravt alkoholiserade arbetstagare som sagts upp av 
arbetsgivaren. Arbetsdomstolen fann sammantaget, med lite olika motivering gällande de två 
arbetstagarna, att det med hänsyn till arbetsplatsen storlek fanns möjlighet att bereda dem 
annat arbete hos sig.  
27

 Prop. 1973:129 s. 179, jfr prop. 1981/82:71 s.71 
28

 Se kapitel 6.1 nedan. 
29

 Refereras nedan i kapitel 7. Se även AD 2004 nr 30. 
30

 Lunning, a.a. s. 347 



17 
 

arbetstagare med lång anställningstid har totalt sett visat sig vara en god 

medarbetare och vunnit ett visst förtroende hos arbetsgivaren vilket en 

arbetstagare med en kortare anställningstid inte hunnit göra. En omständighet 

som utgör saklig grund för uppsägning för en arbetstagare med kort 

anställningstid behöver således inte enligt förarbetena vara det för en 

arbetstagare med lång anställningstid.
31

  

En arbetstagare som blivit dömd för brottslighet utom tjänsten, och som har en 

lång och anmärkningsfri anställningstid torde åtnjuta ett visst högre 

anställningsskydd eftersom omplaceringsskyldigheten för arbetsgivaren 

rimligtvis är eller bör vara mer omfattande med hänsyn till att arbetstagarens 

fortsatta lämplighet är större med tanke på den långa anställningstiden. Dock 

kan man se om man granskar avgöranden från Arbetsdomstolen att 

anställningstidens längd numera har en ganska begränsad betydelse, särskilt i 

de fall där Arbetsdomstolen funnit anledning att upprätthålla en sträng praxis i 

jämförelse med situationen på andra rättsområden. I propositionen till 1982 års 

LAS
32

 gör lagstiftaren t.ex. ett uttalande om att ”ett strängt betraktelsesätt” och 

”en fast attityd” ska tillämpas mot arbetstagare som gör sig skyldiga till 

förmögenhetsbrott.   

Vid avskedanden har anställningstidens längd en än mer underordnad betydelse 

än vid uppsägning på grund av personliga skäl. 

5.3.3 Arbetstagarens ställning eller anställningens beskaffenhet 

Vad arbetstagaren innehar för tjänst och således vilken ställning hen intar på 

arbetsplatsen, och anställningens beskaffenhet är omständigheter som är tungt 

vägande vid bedömningen av om saklig grund föreligger. Om arbetstagaren 

står nära företagsledningen eller i övrigt innehar en förtroendeställning har 

arbetsgivaren rätt att ställa högre krav på den arbetstagaren. Vid högre 

tjänsteställning eller större ansvar desto större utrymme har arbetsgivaren att 

säga upp vid förseelser som skadar förtroendet. Det är dock inte enbart hög 

tjänsteställning som beaktas utan även hur ansvarsfylld tjänsten är. 

                                                           
31

 Prop. 1973:129 s. 125 
32

 Prop. 1981/82:71 s. 
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Av förarbetena till lagstiftningen om offentliga tjänstemän 
33

 framgår att det 

särskilt vid offentliga anställningar är uppenbart att bedömningen huruvida 

bristande lämplighet utgör skäl för uppsägning ställer sig väsentligen olika 

beroende på den ställning som tjänstemannen har. Med högre tjänsteställning 

och större ansvar måste följa ökad möjlighet för arbetsgivaren att använda sig 

av uppsägning. Det gäller t.ex. arbetstagare med mer renodlad chefsställning 

eller en tjänst som innebär att ett särskilt förtroende från arbetsgivarens sida. 

Andra arbetstagare som kan sägas ha en särskild ställning är lärare, präster, 

poliser och arbetstagare på arbetsplatser som för med sig särskilda krav såsom 

åldringsvården, sjukvården, banker m.m.  

Det finns också exempel i praxis 
34

 på att det betraktas som försvårande för en 

arbetstagare att han eller hon haft fria arbetsformer och utnyttjat arbetsgivarens 

bristande möjlighet till kontroll.  

Vid fritidsrelaterad brottslighet kan sägas att även arbetstagarens ställning 

gentemot övriga anställda kan få viss betydelse i frågan om saklig grund 

föreligger, utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och även till viss del arbetsgivarens 

anseende gentemot övriga arbetstagare kan komma att skadas om en 

arbetstagare som dömts för vissa typer av brottslighet (t.ex. våldsbrott) får 

behålla sin anställning.   

Arbetsdomstolen har uttryckt i AD 2011 nr 26
35

 att det är lätt att förstå att 

arbetsledningens och arbetskamraternas förtroende rent allmänt för en person 

som arbetstagare och arbetskamrat och därmed arbetsklimatet påverkas 

negativt vid insikten om att personen gjort sig skyldig till allvarliga våldsbrott. 

Men detta måste dock vägas mot det samhälleliga intresset av att den som 

avtjänat sitt straff inte utestängs från hela arbetsmarknaden eller samhällslivet i 

övrigt. Arbetsgivaren menade i målet att det enda omplaceringsalternativet som 

hade varit aktuellt var till ett arbete där den uppsagde arbetstagaren skulle 

arbeta ensam, och några sådana arbetsuppgifter fanns inte vid bolaget. 

Visserligen fick inte frågan om arbetsmiljön någon särskild genomgång av 

                                                           
33

 Prop. 1965:60 s. 197 
34

 T.ex. AD 2002 nr 85 
35

 Fallet gällde en maskinoperatör vid ett mejeriföretag som dömdes för försök till mord efter 
att ha huggit en kniv i ryggen på sin hustru. Refereras nedan i kapitel 7. 
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Arbetsdomstolen i detta avgörande då Arbetsdomstolen fann att 

fängelsestraffets längd (i förening med det allvarliga brottet) utgjorde saklig 

grund för uppsägning.   

5.3.4 Tidigare misskötsamhet 

Om arbetstagaren tidigare har misskött sig har också betydelse vid saklig 

grund-prövningen. Av förarbetena
36

 framgår att man vid bedömningen inte 

enbart ska rikta in sig på vad som har förekommit i det aktuella fallet utan 

istället på de slutsatser om arbetstagarens fortsatta lämplighet som kan dras av 

det inträffade. Enstaka förseelser utgör därmed normalt inte saklig grund för 

uppsägning.
37

 Det har vid upprepad misskötsamhet också betydelse om 

arbetsgivaren påtalat tidigare misskötsamhet (se nedan 5.3.5).  

Vid bedömningen av om en uppsägning är sakligt grundad med hänsyn till 

fritidsrelaterade brott kan sägas att tidigare misskötsel inte får särskilt stor 

betydelse om inte den tidigare misskötseln är av samma art, dvs. liknande 

brottslighet. De flesta tvister som rör brott begångna på fritiden som avgörs av 

Arbetsdomstolen rör inte upprepad brottslighet utan engångsföreteelser där 

arbetsgivaren inte vid en tidigare tidpunkt haft anledning att ge uttryck för 

något särskilt förhållningssätt till just den typen av brottslighet, och skulle om 

detta var ett krav vid all fritidsrelaterad brottslighet tvingas tåla att en 

arbetstagare som begår brott på fritiden får behålla sin anställning även om 

brotten utgör en sådan förtroendeskada eller annan skada att saklig grund för 

uppsägning egentligen föreligger.  

5.3.5 Arbetsgivarens agerande 

Det har som sagts ovan också betydelse om arbetsgivaren vid upprepade 

förseelser påtalat tidigare misskötsamhet från arbetstagarens sida, och särskilt 

allvarligt för arbetstagaren är om hen fortsätter trots tillsägelser eller varningar 

från arbetsgivarens sida. Arbetsdomstolen har uttalat att det som regel krävs att 

                                                           
36

 Prop. 1973:129 s. 119 
37

 Jfr ovan avsnitt 5.2.2 
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arbetstagaren har fått åtminstone en otvetydig varning om att dennes 

anställning är i fara.
38

 

En fråga som i viss mån kan påverka vid prövningen av om saklig grund 

förelegat är de andra möjligheterna som arbetsgivaren har att ingripa mot 

avtalsbrott än genom uppsägning, t.ex. med varning eller suspension. 

I förarbetena till LAS
39

 har lagstiftaren uttryckt en allmän princip om 

uppsägning att det ”bör vara den yttersta åtgärd som får sättas in först när alla 

andra möjligheter att lösa problemet har uttömts”.  

5.3.6 Tvåmånadersregeln 

En uppsägning på grund av personliga skäl får inte grundas enbart på något 

som arbetsgivaren känt till mer än två månader. Syftet med regleringen är att 

ett uppsägningsförfarande ska hanteras skyndsamt för att arbetstagaren inte ska 

behöva sväva i ovisshet beträffande arbetsgivarens inställning i frågan om 

anställningen ska bestå eller inte. 

Det innebär att arbetsgivaren, när hen får reda på misskötseln, måste agera och 

i princip inleda uppsägningsförfarandet inom två månader. I praktiken betyder 

det att uppsägningen ska grundas på någon misskötsel som arbetsgivaren fått 

reda på under tvåmånadersfristen. Om arbetsgivaren inte agerar inom två 

månader från kännedom om misskötseln och arbetstagaren senare begår nya 

brott mot anställningsavtalet som arbetsgivaren agerar mot får arbetsgivaren 

även åberopa de ”gamla synderna” vid en uppsägning. Det gäller främst om 

misskötseln består av samma typ av brott mot anställningsavtalet. Om 

arbetstagaren vid den ”första misskötseln” har ett betydande antal sena 

ankomster som arbetsgivaren inte agerar emot, och det vid nästa misskötsel där 

arbetsgivaren väljer att agera med uppsägning handlar om t.ex. otillåten privat 

användning av kontokort arbetstagaren har i tjänsten, så är inte de sena 

ankomsterna av särskilt stort intresse vid den juridiska bedömningen av 

uppsägningen.  

                                                           
38

 AD 2002 nr 44, AD 2005 nr 58 
39

 Prop. 1973:129 s.121 
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När arbetstagaren förnekar misskötsel så börjar inte fristen att löpa förrän 

arbetstagaren antingen vid ett senare tillfälle erkänner, eller det på annat sätt 

kan klarläggas att misskötseln faktiskt ägt rum t.ex. när domstol dömt i frågan
40

  

eller genom att arbetsgivaren t.ex. genomför en internutredning. Fristen torde 

då börja löpa när arbetsgivaren fått tillräcklig klarhet kring omständigheterna 

och arbetsgivaren har enligt vad Arbetsdomstolen uttalat
41

 rätt att invänta det 

slutliga resultatet av sin egen utredning. 

När det gäller fritidsrelaterad brottslighet har arbetsgivaren som huvudregel rätt 

att avvakta tills brottmålsdomen vunnit laga kraft innan hen inleder ett 

uppsägningsförfarande, i vart fall när det gäller brottslighet som arbetstagaren 

förnekat och som lett till polisutredning och åtal.
42

  Frågan har dock 

aktualiserats om arbetsgivaren har en form av undersökningsplikt i fall där hen 

vet att en rättsprocess pågår. I AD 2008 nr 9, som refereras i kapitel 7 nedan, 

menade förbundet som företrädde arbetstagaren bl.a. att (som en del av 

ogiltighetsinvändningen) tidsfristen började löpa redan när domen i tingsrätten 

vunnit laga kraft, eller i vart fall senast när Högsta domstolen fattat beslut om 

att inte ta upp fallet till prövning och att arbetsgivaren därför agerat för sent. 

Förbundet menade att eftersom arbetsgivaren kände till att en 

rättegångsprocess var pågående i brottmålet hen också hade en skyldighet att ta 

reda på när domen vunnit laga kraft. Tingsrättens dom överklagades till Svea 

Hovrätt och även till Högsta domstolen, som inte beviljade prövningstillstånd, 

och Hovrättens dom vann laga kraft den 27 oktober 2005. Arbetsgivaren 

väntade med att inleda uppsägningsförfarande till juni 2006 då arbetsgivaren 

fick kännedom om domen genom att en företrädare för bolaget kontaktade 

domstolen. Arbetsdomstolen uttalar när det gäller tidsfristen att arbetsgivaren 

har rätt att räkna fristen från det att fällande brottmålsdom har vunnit laga kraft 

och regeln måste ta sikte på den tidpunkt när arbetsgivaren får reda på det och 

att det inte anses ”åligga arbetsgivaren någon generell skyldighet att själv 

undersöka när så sker”.  

                                                           
40

 AD 1976 nr 51 
41

 AD 2000 nr 116 
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 Se t.ex. AD 2004 nr 9 
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Tvåmånadersregeln är ingen preskriptionsregel utan en omständighet som ska 

beaktas vid bedömning av om saklig grund för uppsägning förelegat. Om 

arbetsgivaren agerar för sent betyder inte det att den misskötsel arbetstagaren 

gjort sig skyldig till är preskriberad, utan det innebär att uppsägningen är 

ogiltig. Det krävs dock att arbetstagaren anför att arbetsgivaren försummat 

tidsfristen på två månader för att domstolen ska kunna ta hänsyn till detta vid 

en prövning.
43

 

 

6. Fängelsestraffets längd 

6.1 Betydelse för prövning av saklig grund 

En effekt av att en arbetstagare (på sin fritid) begår brott är att hen kan bli 

dömd till fängelsestraff och på så vis blir frånvarande från jobbet. Ett 

avtjänande av ett fängelsestraff betraktas inte som olovlig frånvaro, men det 

kan inte heller jämställas med en lagenlig rätt till ledighet såsom t.ex. 

föräldraledighet eller studieledighet.  

Arbetstagaren har i fall av brottslighet själv orsakat att hen inte kan fullgöra sin 

arbetsskyldighet. Samtidigt så finns en omfattande lagstiftning för 

arbetstagares rätt till ledighet i olika situationer som medför att en arbetsgivare 

måste ha en viss beredskap för frånvaro av olika slag, t.ex. en planering för 

sjukfrånvaro och därmed utgör enligt Arbetsdomstolen själva fängelsevistelsen 

som sådan normalt sett inte saklig grund för uppsägning.
44

 

Vid bedömningen av frånvaro för att avtjäna fängelsestraff bör enligt 

Arbetsdomstolens mening hänsyn tas till bl.a. arbetstagarens person och 

arbetsuppgifter, till hur hen har skött sitt arbete och till arbetsgivarens 

möjligheter att ersätta arbetstagaren under hens frånvaro.  

Om en arbetstagare döms till ett långt fängelsestraff innebär det att 

arbetsgivaren under lång tid måste bära de olägenheter och kostnader för 
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 Iseskog, a.a. s. 154 
44

 Se AD 1978 nr 86. 
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utbildning av vikarier som frånvaron orsakar. Det kan även medföra kostnader 

för arbetsgivaren när arbetstagaren återkommer efter att ha avtjänat sitt 

fängelsestraff, i form av utbildning av och återanpassning till arbetet som kan 

ha förändrats en del under tiden som arbetstagaren varit frånvarande.  

Därför har Arbetsdomstolen i senare avgöranden konstaterat att en längre 

fängelsevistelse kan utgöra saklig grund för uppsägning om exempelvis 

konsekvenserna av den längre fängelsevistelsen medför beaktansvärda problem 

för arbetsgivaren.
45

 En allmän utgångspunkt har ansetts vara att ju längre tid en 

arbetstagare är frånvarande för att avtjäna ett fängelsestraff, desto större 

möjlighet bör det finnas för arbetsgivaren att säga upp arbetstagaren.
46

   

 

7. Arbetsdomstolens praxis 

7.1 AD 1981 nr 51 - Sotarlärlingen 

I detta avgörande
47

 har Arbetsdomstolen anlagt några principiella synpunkter 

på förutsättningarna för att en arbetstagare ska kunna avskedas, eller kunna 

sägas upp, med anledning av brottslighet som hen begått utanför arbetet. Fallet 

gällde en 21-årig sotarlärling som var anställd av kommunen. Han hade under 

de två senaste åren blivit dömd fyra gånger för stöld m.m. varav två gånger 

resulterat i kortare fängelsestraff, och avskedats av den anledningen.  Den sista 

domen innefattade även narkotikabrott. 

Lärlingen menade att brotten som begåtts på fritiden under sjukdomsperioder 

inte var av den karaktären att de påverkat hans lämplighet för yrket. 

Arbetsgivaren borde också efter att denne fått kännedom om hans första 

frihetsberövande åtminstone tagit upp ett samtal med den anställde. Lärlingen 

                                                           
45

 Se AD 1993 nr 127, som refereras nedan, och AD 2001 nr 2. 
46

 Se AD 2011 nr 26. 

47 Nämnda rättsfall gäller visserligen ett avskedande men AD:s resonemang kring 

förutsättningar för att en arbetstagare ska kunna sägas av personliga skäl upp behandlas 

också varför jag har valt att ta med detta rättsfall. 
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anförde vidare att han kunnat omplaceras till arbetsuppgifter där han arbetade 

tillsammans med någon annan och att omplaceringsskyldigheten omfattade 

hela kommunens verksamhet och inte bara den förvaltning han arbetat vid.  

Kommunen anförde att det ställdes särskilda krav på en sotare eftersom denne 

genom offentligrättens befogenhet får tillträde till privatbostäder. Det skulle 

vara riskfyllt att ge en person som begår stölder och misstänks använda 

narkotika tillträde till andras bostäder. Det skulle också te sig omoraliskt mot 

allmänheten att försöka dölja att en straffad person tjänstgör inom 

sotningsverksamheten. Någon skyldighet till omplacera honom förelåg inte 

heller då han genom sitt handlande gravt åsidosatt sina åtaganden gentemot 

kommunen.  

Arbetsdomstolen framhöll att anställningen hos kommunen var av särskild 

betydelse för arbetstagarens rehabilitering, och att arbetsgivarens underlåtenhet 

att agera vid arbetstagarens första frihetsberövande var till nackdel för 

arbetsgivaren. Kommunen hade dock rätt i att lärlingen inte kunde användas 

för arbetsuppgifter som innebar att han besökte privata hem, men det hade 

funnits en möjlighet att omplacera honom till annat arbete på brandstationen i 

kommunen och därför förelåg inte grund för avskedande och inte ens saklig 

grund för uppsägning. Domstolen uttalade också att lagstiftaren har räknat med 

att problem av detta slag ofta ska kunna lösas med omplacering särskilt som 

brottsligheten inte riktat sig mot arbetsgivaren eller arbetskamraterna. 

7.1.1 Kommentarer 

Lärlingen hade inte begått brotten i tjänsten, men hans handlande kan ändå 

sättas i samband med utförandet av arbetsuppgifterna eftersom han haft tillgång 

till privatbostäder och hans fortsatta lämplighet för arbete som sotare kan 

ifrågasättas med hänsyn till att brotten var av tillgreppskaraktär. Lärlingen hade 

dömts till skyddstillsyn vid den första brottsligheten med anledning av hans 

unga ålder och tingsrätten fann att det fanns ett behov av att han hade 

övervakning. Därmed har hans intresse av att få behålla anställningen en stor 

betydelse. Arbetsgivarens krav på särskilt förtroende gällde för 

sotarverksamheten och det fanns en möjlighet till omplacering till 
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arbetsuppgifter som innebar att han inte arbetade ensam, och som inte heller 

ställde krav på särskilt förtroende.  

7.2 AD 2004 nr 30 – Brevbäraren 

S.S. var anställd som brevbärare hos Posten och dömdes för våldtäkt och 

misshandel till fängelse i två år och åtta månader. Posten sa upp S.S. på grund 

av den dom han fått med motiveringen att arbetsgivarens förtroende för honom 

helt förbrukats och att det inte heller kan uteslutas att Postens anseende i 

förhållande till kunder eller övrig personal påverkas negativt om det blev känt 

att en person som dömts för sådan brottslighet får behålla anställningen. Posten 

menar också att det inte är skäligt att genom omplacering bereda honom annat 

arbete eftersom det inte skulle lösa problemen med vare sig frånvaro eller 

bristen på förtroende. Posten riktar ingen kritik mot hur S.S. skött sin 

anställning men han har genom domen under lång tid satt sig ur stånd att arbeta 

och det är därför inte rimligt att han ska få behålla sin anställning, särskilt inte 

med hänsyn till hans korta anställningstid. 

S.S. framför att brotten är begångna innan han anställdes hos Posten. Brotten är 

visserligen av allvarlig art men saknar helt samband med S.S. anställning. S.S. 

har skött sitt arbete klanderfritt, hans arbetsuppgifter är ordinära och hans tjänst 

är inte av sådan karaktär att det medför krav på särskilt förtroende. Hans 

skötsamhet måste beaktas, att han utför mestadels ensamarbete och att brotten 

inte riktat sig mot Posten eller någon anställd där. Posten är dessutom en stor 

arbetsgivare med många anställda som enkelt borde kunna lösa 

arbetssituationen när S.S. avtjänar sitt fängelsestraff. Arbetsgivaren har inte 

heller gjort några försök till omplacering och uppsägningen är redan av den 

anledningen inte sakligt grundad.  

Arbetsdomstolen anser att de brott som S.S. dömts för under sin anställning i 

Posten är av sådan allvarlig art att det givetvis måste ha skadat förtroendet för 

S.S. och det förhållandet att han dömts för liknande brott tidigare är en 

bidragande orsak till den uppfattningen. Det kan inte heller uteslutas att 

Postens anseende utåt eller i förhållande till övrig personal kan komma att 

skadas om det blir känt. Arbetsdomstolen uttalar dock, som de tidigare uttalat i 
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ett liknande fall
48

, att man inte bör överdriva risken för att Postens anseende 

utåt eller i förhållande till övrig personal skulle kunna skadas om anställningen 

fortgår, särskilt när det är fråga om en brevbärare i ett storstadsdistrikt. En 

annan omständighet att beakta är att S.S. begått brotten innan han anställdes 

hos Posten och det är av stor betydelse att brotten inte heller haft någon 

beröringspunkt med hans förra anställning och därför anser Arbetsdomstolen 

att det saknas skäl för att brotten i sig utgjort grund för uppsägning.  

Arbetsdomstolen menar vidare att Posten med hänsyn till sin storlek måste ha 

stor beredskap för att ersätta anställda som av någon anledning är frånvarande. 

Mot bakgrund av dessa omständigheter finner Arbetsdomstolen att frånvaron 

som sådan inte är av den omfattningen att den berättigar Posten att säga upp 

S.S. och att frånvaron i förening med brotten S.S. dömts för inte heller utgör 

saklig grund för uppsägning.   

7.2.1 Kommentarer  

Brevbäraren hade begått brotten innan han påbörjat sin anställning hos Posten 

vilket har en stor betydelse med tanke på att arbetstagaren i det fallet faktiskt 

inte begått något brott mot anställningsavtalet med Posten.  

En sak att nämna är de två skiljaktiga ledamöternas resonemang. De menar att 

det utan tvekan är så att det är av vikt att allmänheten kan hysa förtroende för 

brevbäraren och att brevbäraren i den meningen har en förtroendeställning även 

om arbetsgivaren inte kan visa att tjänsten som sådan eller det för 

arbetsuppgifternas utförande krävs ett särskilt förtroende från arbetsgivarens 

sida. Därför anser de att den grova brottsligheten i förening med det långa 

fängelsestraffet gör att Postens intresse av att avsluta anställningen måste väga 

tyngre än brevbärarens intresse av att behålla anställningen.  

 

 

                                                           
48

 AD 2001 nr 2, som gällde en brevbärare i ett storstadsdistrikt som dömts för våldtäkt på sin 
dotter till fem års fängelse. Här utgjorde dock fängelsestraffets längd tillsammans med 
brottets art grund för uppsägning varför jag har valt att inte ta med detta rättsfall i min 
beskrivning. 
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7.3 AD 2006 nr 109 – Terminalarbetaren 

Fallet gällde en terminalarbetare (nedan B.S.) vid Posten som dömts för 

delaktighet i ett rån till tre års fängelse och med anledning av detta sagts upp 

från sin anställning. Posten anförde att det på grund av brottsligheten helt 

förlorat förtroendet för B.S, och att Postens anseende utåt och gentemot övrig 

personal påverkas negativt om B.S. fått behålla sin anställning. Godset som 

hanteras på just den terminalen där B.S. arbetat är särskilt stöldbegärligt, t.ex. 

mobiltelefoner och datorer, och det är därför av största vikt att Posten känner 

ett förtroende för dem som tjänstgör vid den terminalen. B.S. har dessutom 

dömts för grov stöld vid tidigare tillfälle.  

B.S å sin sida menade att eftersom brottet inte begåtts i tjänsten och helt 

saknade koppling till hans arbete han därför inte åsidosatt sina skyldigheter i 

anställningen. B.S. huvudsakliga arbetsuppgift var att köra truck för att 

transportera gods från lastbil till avsedd plats inom terminalområdet och att 

arbetet inte inneburit kontakter med kunder i någon betydande omfattning och 

att anställningen inte ställt några krav på särskilt förtroende.  

Enligt Arbetsdomstolens mening är det självklart att Posten ska känna fullt 

förtroende för en arbetstagare som arbetar med stora mängder gods till ett 

betydande värde. Det brott som B.S. dömts för är av sådant allvarligt slag och 

av sådan särskild karaktär att Postens förtroende för honom måste ha skadats. 

Arbetsdomstolen menar att den typen av brottslighet i princip är oförenlig med 

de krav som måste ställas på en sådan arbetstagare och med hänsyn till den 

verksamhet som Posten bedriver kan det inte heller betvivlas att Postens 

anseende utåt eller i förhållande till övrig personal skulle kunna skadas om det 

blir känt att en terminalarbetare som under sin anställning dömts för allvarlig 

tillgreppsbrottslighet får behålla anställningen. Det måste därför särskilt 

beaktas att allmänhetens förtroende för Posten utgör en grundläggande 

förutsättning för verksamheten. 

Arbetsdomstolen finner därför att den brottslighet som B.S. dömts för har varit 

ägnat att på ett sådant sätt skada förhållandet mellan honom och Posten att 

Posten haft saklig grund för sin uppsägning av honom. Till detta hör också att 
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domstolen anser att det inte varit skäligt att kräva att Posten skulle ha löst 

situationen genom omplacering av B.S. 

7.3.1 Kommentarer 

I AD 2006 nr 9 ser man tydligt att ett handlande som står i klar strid med en 

arbetsgivares verksamhet utgör ett brott mot anställningsavtalet eftersom det 

skadar förtroendet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Posten, vars hela 

verksamhet bygger på att hantera gods av olika slag, kan inte rimligen behålla 

en arbetstagare som på fritiden inte kan hålla fingarna i styr när det gäller 

andras egendom och vid bedömningen av om uppsägningen varit sakligt 

grundad vägs även arbetstagarens fortsatta lämplighet för tjänsten in. Sedan 

kan lagstiftarens vilja att se särskilt strängt på förmögenhetsbrott ha en viss 

betydelse för utgången. 

7.4 AD 2007 nr 63, AD 2009 nr 96 och AD 2005 nr 86 

I AD 2007 nr 63 har staten valt att avskeda en domare (nedan M.P) vid 

Hovrätten som vid ett antal tillfällen besökt en lokal där det erbjöds sexuella 

tjänster mot betalning. Domaren blev visserligen inte dömd för något brott men 

godkände ett strafföreläggande som innebar att han vid ett tillfälle gjort sig 

skyldig till köp av sexuella tjänster, och vid ett tillfälle försök till köp av 

sexuella tjänster.  

Arbetsdomstolen uttalar att när det gäller styrkan av de krav som kan ställas på 

en offentliganställd hänsyn givetvis måste tas till anställningens natur och att 

det inte råder något tvivel om att särskilda krav kan ställas på den som har en 

anställning som domare. Domstolen hänvisar sedan till sitt eget uttalande i 

avgörandet AD 1989 nr 52 där det framhålls att en domare måste åtnjuta 

allmänt förtroende och allmän aktning för att kunna fullgöra sin uppgift.  

Arbetsdomstolen konstaterar att M.P:s handlande varit synnerligen olämpligt 

och omdömeslöst genom att besöka en lokal där han visste att det erbjöds 

sexuella tjänster mot betalning och att han vid besöket uttryckt en vilja till 

handling som varit straffbar, och att de aktuella förhållandena varit sådana att 

det skadat hans anseende och även domstolsväsendets anseende. M.P:s tydliga 
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vilja till att begå brottslig gärning, som inte kan anses vara en 

engångsföreteelse, (eller utslag av tillfälligt svaghets eller sjukdomstillstånd 

eller som ursäktliga av annat skäl) och att M.P genom sina handlingar anses 

allvarligt ha skadat inte bara förtroendet för honom som domare, utan även 

domstolsväsendets anseende medför enligt Arbetsdomstolen att han grovt 

åsidosatt sina åligganden mot staten, och att det förelegat laga skäl för 

avskedande. 

AD 2009 nr 96 gäller en yrkesofficer (nedan H.A) som dömts till sexuellt 

utnyttjande av underårig till åtta månaders fängelse. Han sades upp från sin 

anställning med motiveringen att arbetsgivaren med hänsyn till den brottslighet 

han dömts för saknade fortsatt förtroende för honom i hans anställning som 

yrkesofficer och att det på grund av brottets art inte varit skäligt att omplacera 

honom. 

H.A. framför att han fullgjort sina arbetsuppgifter med goda vitsord från 

arbetsgivaren. Han har inte innehaft någon högre chefsposition som innebär att 

kravet på vad som utgör saklig grund kan sättas lägre än annars. Han har inte 

heller i sina arbetsuppgifter haft något utbildningsansvar för värnpliktiga. 

Försvarsmakten har brustit i sin omplaceringsskyldighet eftersom ingen 

omplaceringsutredning vidtagits innan beslut om uppsägning fattats. En 

arbetsplats av Försvarsmaktens storlek måste ha haft goda möjligheter att 

omplacera H.A.  

Arbetsgivaren medger att det inte funnits någon anledning att ifrågasätta H.A:s 

sätt att utföra sina arbetsuppgifter. H.A. har vid sidan av sina huvudsakliga 

arbetsuppgifter även haft arbetsuppgifter som inneburit att han representerat 

Försvarsmakten och Sverige, och de brottsliga gärningar som H.A. begått står i 

uppenbar strid med Försvarsmaktens värderingar och är oförenliga med de krav 

som måste kunna ställas på en yrkesofficer. Mot bakgrund av det så saknar 

Försvarsmakten fortsatt förtroende för H.A. och en omplacering till annan 

militär befattning har enligt Försvarsmakten varit utesluten på grund av den 

uppkomna förtroendekrisen.  



30 
 

Arbetsdomstolen menar att anställningen som yrkesofficer kan medföra en viss 

förtroendeställning och domstolen hänvisar till sin tidigare praxis
49

 i två 

avgöranden som gällde yrkesofficerer. I båda avgöranden har Arbetsdomstolen 

funnit att de som yrkesofficerare hade en anställning av utpräglad 

förtroendekaraktär. H.A. har dock inte haft en utpräglad förtroendeställning på 

så sätt att han haft någon högre chefsposition eller haft eller skulle komma att 

ha ansvar för utbildning av värnpliktiga.  

Arbetsdomstolen framför att det är särskilt viktigt att slå vakt om den offentliga 

tjänstens integritet när det gäller polismän och att det generellt måste ses som 

ett grundläggande krav att polismän uppfyller särskilt högt ställda krav på 

redbarhet och anseende för laglydnad. Arbetsdomstolen konstaterar att med det 

uppdrag Försvarsmakten har högt ställda krav på laglydnad bör kunna ställas 

även på den som är yrkesofficer. På samma sätt som det är viktigt för polisens 

verksamhet är det viktigt för arbetets utförande att en yrkesofficer åtnjuter 

allmänhetens förtroende. Till detta kommer också att Sverige deltar i 

internationella sammanhang och försvarsmakten måste åtnjuta förtroende i 

dessa sammanhang också. Arbetsdomstolen framhåller det skydd mot våldtäkt 

och sexuellt våld mot civila vid konflikter som eftersträvas av FN.
50

 

H.A. har funnits skyldig till sexuellt utnyttjande av underårig i tre fall och 

Arbetsdomstolen finner därför att den brottslighet som H.A. dömts för 

otvivelaktigt har varit av allvarlig art och domstolen konstaterar att 

Försvarsmaktens förtroende för H.A. onekligen måste ha skadats och det måste 

anses givet att allmänhetens förtroende för Försvarsmakten skulle kunna 

skadas om det blev känt att en yrkesofficer med H.A:s ställning  som dömts för 

aktuell brottslighet fick behålla anställningen. Med den omstrukturering som 

pågår inom Försvarsmakten ökar även behovet av att yrkesofficerare deltar i 

internationella uppdrag och även det gör att Arbetsdomstolen anser att H.A har 

en ställning som medför krav på särskilt förtroende. 
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 AD 2006 nr 73 och AD 1995 nr 122 
50

 Här hänvisar AD till FN:s säkerhetsråds resolution 1325 - Kvinnor, fred och säkerhet. 
Antagen av Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 och resolution 1820 – som antogs av 
Säkerhetsrådet 30 juni 2008, och som fokuserar på sexualiserat våld som ett medel under 
konflikter. 
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Därför gör Arbetsdomstolen den bedömningen att den brottslighet som H.A. 

dömts för i sig utgör skäl för uppsägning från anställningen som yrkesofficer. 

Det är inte heller skäligt att kräva att Försvarsmakten skulle ha omplacerat 

honom till annat arbete hos Försvarsmakten med hänsyn till att förtroendet 

rubbats i så hög grad på grund av den brottsliga gärningen. Uppsägningen av 

H.A. har därmed varit sakligt grundad. 

AD 2005 nr 86 gällde också ett avskedande, av en kriminalvårdare (nedan 

A.H) som dömts till fyra månaders fängelse för narkotikabrott och 

dopningsbrott. A.H:s brottslighet hade inte något samband med hans 

anställning och att brotten begåtts under en tid där hans livssituation var sådan 

att han mått psykiskt dåligt. Arbetsgivaren hade inte fullgjort sin utrednings- 

och rehabiliteringsskyldighet, och hade inte heller sett över möjligheter till 

anpassningsåtgärder eller omplacering. Oavsett arbetsgivarens skyldigheter så 

var A.H:s brottslighet inte av den digniteten att det utgör laga skäl för 

avskedande eller ens saklig grund för uppsägning. 

Staten framhåller att kriminalvården har som syfte att bekämpa 

narkotikamissbruk och ett av det mest prioriterade områdena är att se till att 

anstalterna och verksamheten hålls fria från narkotika. Att ha en anställd som 

använder narkotika innebär av nödvändighet för brukandet en kontakt med 

kriminella. På så sätt utgör en sådan arbetstagare också en säkerhetsrisk.  

Arbetsdomstolen (majoriteten), konstaterade att det fanns laga grund för 

avskedande av A.H. eftersom hans brottslighet stod i direkt strid med 

kriminalvårdens uppdrag att bekämpa narkotikamissbruk, och att både 

arbetsgivaren och allmänheten måste känna ett särskilt förtroende för vårdarna. 

Domstolen ansåg dessutom att det inte gick att bortse från att en vårdare som 

gjort sig skyldig till narkotikabrott kunde bli utsatt för påtryckningar från de 

intagna, och att en förtroendeklyfta i förhållande till övriga kollegor kunde 

uppstå.  

7.4.1 Kommentarer 

Dessa tre avgöranden, AD 2007 nr 63, 2009 nr 96 och 2005 nr 86, ger en 

relativt tydlig bild av anställningar där det föreligger en skyldighet för 
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arbetstagaren att vara ärlig även på fritiden även om detta inte uttryckligen 

avtalats, och att det ställs särskilda krav på förtroende för tjänsten. 

Arbetsdomstolen gör en redogörelse för hur domarens, officerens och 

kriminalvårdarens handlade utgör ett brott mot ett sådant indirekt åtagande i 

anställningsavtalet om ett visst beteende även på fritiden eftersom brotten står i 

direkt strid med arbetsgivarens verksamhet, och förtroendet för dessa tre 

arbetstagare från arbetsgivarens och allmänhetens sida därmed anses förbrukat.  

7.5 AD 2007 nr 20
51

 - Polismannen  

Detta avgörande fick mycket uppmärksamhet i media och gäller en polisman 

(nedan B.L) som blivit avskedad efter att han skickat två e-postmeddelande till 

företrädare för Malmö stad, innehållande en uttrycklig ”missaktning mot och 

förakt för personer med annan etnisk bakgrund”. B.L. hade dessutom i ett av 

meddelandena hänvisat till sin polisiära befälsställning. 

B.L. åtalades för hets mot folkgrupp men blev inte dömd.  Åtalet ogillades för 

att det inte kunde visas att B.L. haft för avsikt att sprida e-postmeddelandena 

annat än till adressaterna och att han inte heller insett att e-postmeddelandena 

skulle bli tillgängliga för fler än ett fåtal personer.  

Polisens ansvarsnämnd beslutade ändå att avskeda B.L. för att hans ”handlande 

har varit ägnat att på ett mycket allvarligt sätt skada inte bara förtroendet för 

dig som polis utan även polisväsendets anseende” och att ”vid en samlad 

bedömning finner nämnden att du handlat på ett sätt som visar att du 

uppenbarligen är olämplig som polis […]” 

Staten framför att det är enbart innehållet i e-postmeddelandena som ligger till 

grund för avskedandet och eftersom förtroendet är brutet föreligger inte heller 

skäl för omplacering.  

B.L. som skickat e-postmeddelandena från sin bostad, framförde i dem kritik 

mot hur Malmö stad bedrev sin åldringsvård. Syftet var främst att tala om att 

han inte tyckte om den politik kommunalrådet förde. B.L. har inte gjort sig 

                                                           
51

 Polismannen blev avskedad trots friande brottmålsdom men prövningen i AD avser även 
om det fanns saklig grund för uppsägning. AD:s resonemang kring offentliga anställningar gör 
domen intressant för detta arbete.  
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skyldig till någon brottslig gärning och hans agerande har inte skett i tjänsten. 

B.L. menar också att han borde fått en möjlighet att korrigera och förklara sina 

uttalanden innan beslut om avsked fattades.  

Arbetsdomstolen finner att uttalandena i e-postmeddelandena är att bedöma 

som ett uttryck för missaktning för personer med annan etnisk bakgrund. Men 

eftersom e-postmeddelandena sänts från B.L:s bostad när han inte varit i tjänst 

saknar det varje samband med något polisarbete och har således inte skett i 

anställningen. Domstolen hänvisar dock till flera avgöranden om uppsägning 

och avskedande där det faktum att det varit fråga om ett händelseförlopp på 

arbetstagarens fritid inte har hindrat att arbetstagaren har åsidosatt de 

åligganden som följer av anställningen. 

Som Arbetsdomstolen ser det har B.L. utnyttjat sin yttrandefrihet genom att 

sända e-postmeddelandena och den enskilde arbetstagarens grundlagsskyddade 

fri- och rättigheter måste respekteras. Ingen kritik har framförts mot B.L:s sätt 

att utföra sina arbetsuppgifter eller att han inte skulle leva upp till de etiska 

krav som bör ställas på en polis. Inte heller har staten framfört att B.L:s 

handlande skulle medföra samarbetsproblem. Därför finner Arbetsdomstolen 

att det inte funnits tillräckliga skäl för att avskeda B.L. med hänvisning till att 

staten inte längre har något förtroende för honom som polis och inte heller med 

hänvisning till att allmänhetens förtroende för polisen krävde det. Mot 

bakgrund av det har det inte heller funnits saklig grund för uppsägning.  

7.5.1 Kommentarer 

Gällande AD 2007 nr 20 så ansåg Arbetsdomstolen att uttalandena i e-

postmeddelandena var en del av yttrandefriheten, även om uttalandena i sig 

varit kränkande och olämpliga. Om kraven på spridning i brottmålet hade 

uppfyllts och polismannen således hade blivit dömd för hets mot folkgrupp 

torde utgången i detta avgörande enligt min uppfattning blivit annorlunda 

eftersom en polismans arbetsuppgift bl.a. är att skydda allmänheten och slå 

vakt om de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna. Det är mycket viktigt att 

enskilda polismän upprätthåller ett etiskt förhållningssätt i sin tjänsteutövning 

och behandlar alla lika oavsett etnisk bakgrund för att inte skada allmänhetens 
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förtroende för polismyndigheten och dess verksamhet, och risken för att 

allmänhetens förtroende för polisens verksamhet skulle påverkas negativt om 

det blev känt att en polisman som dömts för hets mot folkgrupp fått behålla sin 

anställning är enligt min uppfattning stor. 

7.6 AD 1977 nr 21 - Stuveriarbetaren 

AD 1977 nr 21 gällde en stuveriarbetare (nedan H) i Göteborgs hamn som 

dömdes för olovlig befattning med smuggelgods och grov olovlig 

rusdrycksförsäljning till fängelse i tre månader. Arbetsgivaren sade upp 

arbetaren med hänvisning till att han deltagit i organiserad brottslighet och att 

arbetsgivaren genom detta förlorat allt förtroende för H.  

H hävdar att gärningarna inte är att anses som så grova att det ska föranleda 

uppsägning. De är dessutom begångna utom tjänsten och inte på bolagets 

område. Arbetsgivaren borde istället ha tillgripit disciplinära åtgärder mot 

arbetaren, såsom suspension.  

Arbetsgivaren framför att bolaget ansvarar för all lossning och lastning av gods 

i Göteborgs hamn, och har ett ansvar för godset gentemot dess ägare och ett 

ansvar gentemot tullverket för att godset lämnas tillrätt mottagare samt att tull 

betalas. Även om smugglingen inte skett på bolagets område har den inträffade 

smugglingen medfört att bolaget förlorat dessa polska laster som numera 

omlastas i Hamburg. Denna omläggning av trafiken har då medfört en 

ekonomisk skada för bolaget och även inneburit att företagets anseende 

skadats. På grund av det ansvar bolaget har gentemot ägare av gods och 

tullverket så måste arbetsgivaren kunna lita på de anställda som medverkar vid 

godshantering. Arbetsgivaren menar också att en arbetsgivare inte ensidigt kan 

besluta om suspension utan för att det ska kunna användas krävs 

överenskommelse.  

Arbetsdomstolen gör bedömningen att även om H inte deltagit i de brottsliga 

gärningarna på ett sådant sätt att han utövat sin brottsliga verksamhet i tjänsten 

eller utnyttjat de särskilda möjligheter att smuggla som hans anställning medför 

hans handlande medfört viss ekonomisk skada för bolaget och att H genom 

sina handlingar medverkat till att sätta bolaget ur stånd att fullgöra sina 



35 
 

förpliktelser mot tullverket. Detta måste H ha insett och med hänsyn till 

brottslighetens omfattning och karaktär måste bolaget anses ha haft sakligt 

grund för uppsägning av H. 

7.6.1 Kommentarer 

Som redovisats i avsnitt 4.1 ovan innebär lojalitetskravet att arbetstagaren är 

skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget och inte agera så att 

det motverkar arbetsgivarens syfte med verksamheten. Därmed har 

stuveriarbetarens handlande också utgjort ett brott mot anställningsavtalet och 

förtroendet för arbetaren måste anses förbrukat eftersom stuveriarbetarens 

brottsliga handlande medförde att hans arbetsgivare inte kunnat fullgöra en del 

av sin verksamhet genom att en del förpliktelser gentemot bl.a. tullverket satts 

ur spel och det måste arbetaren insett. Även en ekonomisk skada har uppstått 

för bolaget i form av bortfall av viss last. 

7.7 AD 1993 nr 127 – Inköpsansvarige 

N.B. sades upp efter att ha blivit dömd till ett år och åtta månaders fängelse för 

misshandel, grov misshandel och övergrepp i rättssak. Brottsligheten riktade 

sig mot familjemedlemmar. 

N.B. hävdar att han är oskyldig till de brott han dömts för men godkänner att 

domen ligger som grund för bedömningen av uppsägningen. Brotten saknar 

samband med tjänsten och han menar att hans tjänst inte utgjorde någon 

förtroendepost eller liknande. N.B. framför också att vid tidpunkten när hans 

ersättare tillträdde tjänsten hade han kunnat återgå i tjänst genom s.k. frigång 

och således har inte heller hans frånvaro p.g.a. fängelsestraffet utgjort grund för 

uppsägning. 

Bolaget menar att den tjänst som inköpsansvarig N.B. innehar ställer ett 

särskilt krav på förtroende från arbetsgivarens sida eftersom N.B. ensam 

ansvarat för kontakterna med bolagets samtliga leverantörer och arbetat mycket 

självständigt. I tjänsten har ingått behörighet att träffa avtal med leverantörer 

till betydande belopp. Det är därför också viktigt att det finns ett väl 

fungerande och förtroendefullt samarbete mellan den inköpsansvarige och 
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övriga medarbetare i företaget, och ett väl utvecklat kontaktnät och tjänsten 

ställer stora krav på goda kontakter med leverantörerna. 

Arbetsdomstolen konstaterar att det visserligen är så att den inköpsansvarige 

har en nyckelposition i företaget och att en brist i förtroendet mellan ledningen 

och den inköpsansvarige måste medföra särskilt menliga effekter för bolaget 

och det kan inte heller uteslutas att kontakter med leverantörer till följd av 

brottmålsdomen mot N.B. kan påverkas negativt, även om risken för det inte 

får överdrivas, men sammantaget finner Arbetsdomstolen att brotten i sig inte 

utgör saklig grund för uppsägning. Dock anses risken för problem i relation till 

leverantörer och till den effekt brotten haft på N.B:s möjligheter till samarbete 

väga tungt mot en fortsatt anställning som inköpsansvarig. 

Gällande frånvaron p.g.a. avtjänande av fängelsestraffet konstaterar 

Arbetsdomstolen att det medfört stora olägenheter för arbetsgivaren. Med 

hänsyn till den nyckelposition inköpsansvarige har i bolaget har N.B:s frånvaro 

försatt bolaget i en mycket bekymmersam situation, även om bolaget själv 

försatt sig i ett sårbart läge med sin organisatoriska uppbyggnad. Att hitta en 

vikarie för N.B. har varit förenat med beaktansvärda svårigheter med hänsyn 

till tjänstens karaktär, varför valet från arbetsgivarens sida att säga upp N.B. 

och ersätta denne med en efterträdare måste ses i ljuset av det. Därmed finner 

Arbetsdomstolen att N.B. innehaft en sådan position i bolaget att hans frånvaro 

från arbetet i förening med det rubbade förtroende som brottmålsdomen 

medfört utgör saklig grund för uppsägning. 

7.7.1 Kommentarer 

N.B. innehade en tjänst inom företaget som innebar en mycket viktig position 

och en förutsättning för att arbetet skulle fungera är att den som innehar 

tjänsten har ett gott samarbete med arbetskamrater och leverantörer. Tjänsten 

innebar också att N.B. representerade bolaget utåt och träffade avtal för 

bolagets räkning av betydande storlek. Därav hade bolaget också rätt att ställa 

särskilda krav på förtroende för N.B. och det faktum att han blivit dömd för 

flera fall av våldsbrott etc. visar på att det inte var en tillfällig förlöpning från 

hans sida och därmed måste också förtroendet för N.B. skadats och att låta 
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honom behålla arbetet som inköpsansvarig skulle medföra en risk för att 

arbetsgivarens verksamhet skulle komma att påverkas negativt. Som jag tolkar 

Arbetsdomstolens resonemang så hade skäl för att omplacera N.B. till en 

mindre förtroendekrävande position möjligen förelegat om fängelsestraffet 

varit kortare. Dock tog N.B. tillbaka sitt krav på omplacering när målet togs 

upp i Arbetsdomstolen. 

7.8 AD 2011 nr 26 – Maskinoperatören 

En maskinoperatör (nedan A.L) vid ett mejeriföretag blev uppsagd på grund av 

personliga skäl efter att ha blivit dömd för försök till mord till fem års fängelse 

för att vid ett bråk ha huggit en kniv i ryggen på sin hustru.  

I och med den allvarliga brottsligheten har, menar arbetsgivaren, förtroendet 

för A.L. som medarbetare skadats, och det finns en betydande risk att bolagets 

anseende utåt skulle skadas. Än mer betydelsefullt att bolagets anseende inåt 

skulle skadas eftersom övriga medarbetare visat en rädsla som tydliggör att 

brottet skapat en brist på förtroende för A.L. även hos dem.  

A.L. menar att saklig grund för uppsägning saknas då A.L. begått brottet utom 

tjänsten, det saknar koppling till hur han skött sina arbetsuppgifter eller hur han 

uppfört sig på arbetet. Relationen till A.L:s arbetskamrater kommer inte att 

påverkas och han har inte heller skadat bolagets anseende. A.L. har inte heller 

haft någon form av nyckelbefattning eller förtroendeställning.  A.L. anför 

vidare att fängelsestraffets längd inte heller är en tillräcklig anledning för 

uppsägning eftersom bolaget kunnat hantera A.L:s frånvaro utan större 

olägenhet och möjligheterna till omplacering är inte heller undersökta. 

Arbetsgivaren har vid uppsägningen vägt in tre omständigheter: brottsligheten, 

den frånvaro som orsakades av brottsligheten och brottslighetens påverkan på 

arbetsmiljön vid bolaget. I detta fall drabbades bolaget specifikt av att A.L. helt 

enkelt inte dök upp på arbetsplatsen. Efter en tid fick bolaget klart för sig vad 

som hänt. Det sattes in en vikarie för A.L. en tid, men sedan kom bolaget att stå 

inför en produktionsminskning och därför behövdes inga fler vikarier sättas in. 

Frånvaron i sig åberopas inte som grund för uppsägning men den kostnad och 

tid det tar i anspråk att återupplära A.L. när han kommer tillbaka, samt den 
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omständighet att de sedan tvingas säga upp en annan arbetstagare som lärts upp 

ger upphov till olägenheter som en arbetsgivare rimligen inte måste anpassa sig 

till. Arbetsgivaren framför också att många medarbetare uttryckt en oro för hur 

det skulle bli när A.L. kom tillbaka. Detta skulle heller inte kunna lösas med 

omplacering eftersom någon möjlighet att A.L. skulle arbeta skild från övriga 

arbetstagare inte finns. I den föreliggande situationen har det inte heller varit 

skäligt att kräva en omplacering. Arbetsgivaren menar att den allvarliga 

brottsligheten, i vart fall i förening med det långa fängelsestraffet utgjort saklig 

grund för uppsägning. 

Arbetsdomstolen konstaterar att A.L. har ett starkt intresse av att komma 

tillbaka till arbetet när han släpps ut ur fängelset. Risken för att bolagets 

anseende utåt skulle påverkas negativt på något påtagligt sätt om A.L. får 

behålla arbetet måste enligt domstolen bedömas som liten eftersom det inte 

framkommit att A.L. i sitt arbete har några externa kontakter. Att förtroendet 

för A.L. från arbetsledning och arbetskamrater rent allmänt påverkas negativt 

är inte så konstigt men detta måste vägas mot det samhälleliga intresset av att 

den som avtjänat sitt straff inte utestängs från hela arbetsmarknaden eller 

samhällslivet i övrigt. Därför anser Arbetsdomstolen att brottet i sig ensamt 

inte utgör saklig grund för uppsägning, däremot i förening med 

fängelsestraffets längd eftersom osäkerheten om när arbetstagaren kan börja 

arbeta och personalbehovet vid återgång gör det svårt att överblicka vilka 

kostnader och olägenheter den långa frånvaron kan komma att innebära i 

framtiden.  

7.8.1 Kommentarer 

Maskinoperatören hade ingen ställning inom företaget som medförde särskilt 

krav på förtroende, han hade ingen chefsposition och arbetsgivaren kunde inte 

heller visa att det faktiskt förelåg en risk för samarbetsproblem om A.L. skulle 

få återgå till arbetet efter att ha avtjänat fängelsestraffet. Det våld som A.L. 

utövat var mot en närstående och det fanns heller inget som talade för att det 

fanns en risk för att A.L. skulle bruka våld mot arbetskamrater eller någon 

annan utomstående, utan den oro som uttryckts från arbetskamraternas sida 

måste bedömas som en allmän oro kring en person som dömts för allvarliga 
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våldsbrott. Därmed kan inte förtroendet p.g.a. brottsligheten ha skadats så 

allvarligt att arbetsgivaren enbart därav skulle ha haft rätt att säga upp A.L. 

Däremot så medför det långa fängelsestraffet olägenheter och kostnader som 

inte är rimliga för arbetsgivaren att behöva hantera, och därmed anses 

uppsägningen sakligt grundad. 

 

8. Analys och avslutande kommentarer 

Analys har delvis gjorts i samband med fastställandet av gällande rätt och i 

anslutning till presentation av rättspraxis, och i detta kapitel kommer därför 

göras en sammanfattande analys av slutsatserna. 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vad som utgör gällande rätt vid 

uppsägning p.g.a. att en arbetstagare begår brott på sin fritid, och om det finns 

skillnader mellan det offentliga och privata näringslivet.   

För att en arbetsgivare ska få säga upp någon p.g.a. personliga skäl krävs enligt 

7 § LAS att det föreligger saklig grund. Vad som är saklig grund återges inte i 

lagen, utan man måste söka ledning i förarbetena till LAS och LOA, och i 

praxis. I förarbetena är begreppet saklig grund dock inte heller klart definierat 

utan lagstiftarens vilja är att lämna det vitt eftersom en alltför konkret 

definition av begreppet skulle göra rättsutvecklingen onyanserad och statisk. 

Eftersom varje fall är unikt måste begreppet sättas i relation till de särskilda 

omständigheter som råder i det enskilda fallet. Genom att begreppet lämnats 

vitt följer rättsutvecklingen förhållandena på arbetsmarknaden, i den specifika 

branschen, den typen av verksamhet eller den typ av anställning som tvisten 

avser. 

För att saklig grund för uppsägning p.g.a. personliga skäl ska vara aktuellt 

krävs att arbetstagaren misskött sig så att det uppkommit en skada för 

arbetsgivaren. Misskötseln måste innebära ett brott mot något eller några 

åtaganden i anställningsavtalet och den skada som uppkommit hos 

arbetsgivaren kan vara en ekonomisk skada, ett skadat/förbrukat förtroende 

eller t.ex. en skada på arbetsmoralen. Vid brottslighet begången utanför 
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tjänsten, som inte på något sätt har en koppling till arbetsgivaren eller 

arbetsplatsen krävs således att arbetsgivaren kan bevisa att det på något sätt 

även utgör ett brott mot anställningsavtalet. I de flesta fall så menar 

arbetsgivaren att brottsligheten medfört en sådan skada på förtroendet att 

arbetstagaren inte kan få behålla sin anställning men arbetsdomstolen har 

uttalat i flertal avgöranden att ett visst rubbat förtroende är något som en 

arbetsgivare får räkna med och det krävs att det objektivt sett uppstått en sådan 

förtroendekris som gör det omöjligt för arbetsgivaren att bereda den 

arbetstagaren fortsatt arbete. Det innebär att det brottsliga handlande som en 

arbetstagare gör sig skyldig till på fritiden ändå måste kunna sättas i något 

samband med anställningen för att en förtroendekris objektivt sett ska kunna 

föreligga. Det kan t.ex. vara att brottsligheten innebär att arbetstagarens 

utförande av arbetsuppgifterna påverkas, som t.ex. fallet med den 

inköpsansvarige som har en nyckelposition i företaget och således behöver ett 

särskilt förtroende från arbetsledning och arbetskamrater för att kunna utföra 

sitt arbete på ett tillfredställande sätt. Eller som fallet med domaren som 

innehar en tjänst där det otvivelaktigt kan ställas särskilda krav på redbarhet 

och laglydnad, och som begår handlingar och uttalar en tydlig vilja att begå 

brottsliga handlingar som står i uppenbar strid med arbetsgivarens verksamhet 

och som domaren mycket väl är medveten om kommer att påverka hans 

anställning negativt.   

I saklig grund-begreppet ingår också kriteriet medvetenhet. Vid upprepad 

brottslighet från en arbetstagares sida så kan man föreställa sig att 

arbetsgivaren efter den första domen meddelar arbetstagaren att om hen 

fortsätter att begå brott av en viss typ på fritiden detta även kan utgöra ett brott 

mot anställningsavtalet för att brotten står i strid med arbetsgivarens 

verksamhet, det krav på ärlighet som kan krävas för den tjänsten etc., och att 

det därmed kan innebära att arbetstagaren blir uppsagd om det upprepas. 

Självklart krävs att arbetsgivaren kan visa att även den upprepade 

brottsligheten på något sätt medför en skada för arbetsgivaren antingen i form 

av att förtroendet skadats/förbrukats eller att det uppstått en ekonomisk skada, 

och om den upprepade brottsligheten är av liknande karaktär så har 

arbetsgivaren i och med ”den första varningen” medvetandegjort arbetstagaren 
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om att sådan misskötsel inte tolereras. Arbetsdomstolen har uttryckt i AD 1981 

nr 50 att det faktum att arbetsgivaren inte reagerat vid arbetstagarens första 

frihetsberövande, och därmed den första brottsligheten, är till nackdel för 

arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste därmed agera konsekvent mot misskötsel 

eftersom avsteg från gemensamma regler och normer kan medföra att 

medvetandekriteriet ej anses uppfyllt. 

Inte sällan är det ju dock så att arbetstagaren blir dömd en (första) gång, och 

brottet i sig (eller i förening med det eventuellt långa fängelsestraff som följer) 

utgör en sådan misskötsel som medför en skada för arbetsgivaren i form av 

t.ex. skadat eller helt förbrukat förtroende, eller som medför att arbetstagaren 

satt sig ur stånd att uppfylla sina åtaganden i anställningsavtalet (som t.ex. är 

fallet med taxichauffören som förlorat körkortet) att det inte är skäligt att kräva 

att arbetstagaren får behålla sin anställning. Vad gäller medvetandekriteriet 

generellt så ställer inte Arbetsdomstolen något särskilt krav på att arbetstagaren 

skulle medvetandegjorts om att brottsligheten utgör ett brott även mot 

anställningsavtalet, mer än i några av de avgöranden där arbetstagaren gjort sig 

skyldig till upprepad brottslighet. Det är snarare så att det verkar underförstått 

att arbetstagaren måste inse, eller i vart fall bort inse, att de brottsliga gärningar 

hen företar på fritiden kommer att påverka anställningsförhållandet. Det ställs 

inte heller några krav på att arbetsgivaren gett arbetstagaren en ”otvetydig 

varning” om att hens anställning är i fara för att saklig grund ska anses uppfyllt 

i fall av fritidsrelaterad brottslighet.   

Till sist kommer också omständigheten att en uppsägning inte är sakligt 

grundad om det är skäligt att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annan 

sysselsättning genom omplacering. Problemet vid fritidsrelaterad brottslighet är 

inte sällan att det är just förtroendekrisen som är avgörande för uppsägningen 

varför det också kan konstateras att när förtroendet från arbetsgivarens sida är 

helt förbrukat, eller så allvarligt skadat, det inte heller är skäligt att kräva att 

arbetstagaren omplaceras. Detsamma gäller vid frånvaro orsakad av ett långt 

fängelsestraff, som medför så stora problem och olägenheter för en 

arbetsgivare att det inte är skäligt att kräva att arbetstagaren omplaceras. I de 

fall förtroendet befinns vara skadat men inte helt förbrukat, arbetstagarens 
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lämplighet för fortsatt anställning hos arbetsgivaren bedöms som god och det 

finns möjlighet till annan tjänst hos arbetsgivaren där den dömde arbetstagaren 

t.ex. kunde få en mindre förtroendekrävande ställning, mindre externa 

kontakter etc. så är uppsägningen inte sakligt grundad eftersom det finns en 

skyldighet för arbetsgivaren att omplacera arbetstagaren.  

Den intresseavvägning som ska göras är mellan arbetstagarens intresse av att 

behålla anställningen och arbetsgivarens intresse av att upplösa 

anställningsförhållandet. I den bedömningen kommer också samhällets intresse 

av att en arbetstagare som dömts för brottslighet inte stängs helt ute från 

arbetsmarknaden och bedömningen ska ske utifrån arbetstagarens fortsatta 

lämplighet för anställning hos den arbetsgivaren. Den skada som uppkommer i 

och med att en arbetstagare begår brott på sin fritid ska bedömas objektivt och 

det är arbetsgivaren som ska leda den påstådda skadan i bevis och 

Arbetsdomstolen har också uttalat att bedömningen av den uppkomna skadan 

inte ska ske subjektivt utifrån arbetsgivarens synvinkel. Ett visst mått av skadat 

förtroende är också lätt att förstå, men det ska inte heller överdrivas om det inte 

kan visas att arbetstagarens handlande på fritiden på något vis får konsekvenser 

för arbetsgivarens fortsatta verksamhet. Det är sällan som arbetsgivaren 

framför en ekonomisk skada som huvudargument för en uppsägning som 

grundats på fritidsrelaterad brottslighet, utan det framförs ofta mer som en 

bieffekt av t.ex. arbetstagarens frånvaro, eller som i fallet med stuveriarbetaren, 

ett bortfall av ett visst arbete som orsakats av brottsligheten och som leder till 

inkomstbortfall hos arbetsgivaren. 

Vad gäller skillnaden mellan det offentliga och privata näringslivet kan 

konstateras att det hos det offentliga är av stor betydelse hur allmänhetens 

förtroende för exempelvis en myndighet påverkas om det blir känt att en 

arbetstagare som dömts för viss brottslighet får behålla sin anställning. Även 

den enskilde arbetstagarens anseende utåt har en större betydelse vid 

anställning hos det offentliga, eftersom det kan påverka arbetsgivarens 

verksamhet om en enskild arbetstagare saknar förtroende från allmänheten. 

Samtidigt är möjligheten till omplacering av en arbetstagare i vissa fall större 

inom t.ex. stat och kommun än hos ett privat företag på grund av dess storlek 
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och det därför medför att arbetsgivaren måste lösa problemet genom 

omplacering. Som t.ex. fallet med sotarlärlingen där en möjlighet för 

arbetsgivaren att bereda honom fortsatt arbete fanns inom en annan förvaltning 

där han inte hade tillträde till enskilda hem och inget krav på särskilt förtroende 

krävdes heller för den tjänst domstolen ansåg att han skulle omplacerats till. 

För en arbetsgivare inom den privata arbetsmarknaden har företagets anseende 

utåt en viss betydelse men får inte samma betydelse generellt. Att t.ex. en 

receptionist vid Karlssons plåtslageri blivit dömd för rån påverkar säkerligen 

företagets anseende om det blir känt men inte på samma sätt som om det var en 

receptionist vid en statlig myndighet som blivit dömd för samma brott eftersom 

en myndighets hela verksamhet till stor del bygger på ett förtroende från 

allmänheten. Däremot kan en privat arbetsgivares anseende gentemot kunder få 

en betydande roll om en dömd arbetstagare har en sådan tjänst som innebär 

mycket externa kontakter, t.ex. en säljare, och bolagets verksamhet blir lidande 

för att säljaren inte inger något förtroende hos kunderna och således inte kan 

fullgöra sina arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt.  

Slutligen kan konstateras att någon checklista för vilka omständigheter som 

alltid utgör saklig grund vid uppsägning p.g.a. fritidsrelaterad brottslighet låter 

sig inte göras eftersom omständigheterna i varje individuellt fall är så olika, 

och en bedömning av arbetstagarens fortsatta lämplighet för arbete hos en 

arbetsgivare ska ske utifrån arbetstagarens person och arbetsuppgifter. Det som 

är av avgörande betydelse för om saklig grund för uppsägning förelegat är om 

det brottsliga handlande som arbetstagaren företagit på fritiden på något sätt 

kan sättas i samband med anställningen och om arbetsgivaren kan bevisa att 

arbetstagaren brutit mot något eller några åtaganden i anställningsavtalet, trots 

att arbetstagarens handlande saknar koppling till arbetsgivaren, utförandet av 

arbetsuppgifterna och arbetsplatsen.  
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