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Sammanfattning  
Arbetstagare i Sverige har idag ett starkt skydd för sin anställning. Det började först genom 1974 
års nya anställningsskyddslag som gav arbetstagarna i Sverige skydd för att inte förlora sin 
anställning på oskäliga grunder. Enligt Lagen (1982:80) om anställningsskydd 7§ ska en 
uppsägning vara sakligt grundad. Ett sådant exempel kan vara att en arbetstagare har begått ett 
brott. Ett brott behöver inte vara riktat mot en arbetsgivare för att en uppsägning ska vara möjlig. 
Den arbetstagare som begår ett brott utanför sin tjänst kan skada arbetsgivares förtroende för 
denne och därmed ligga till grund för en uppsägning. Allmänhetens förtroende för arbetsgivaren 
kan också skadas om arbetstagaren begår ett brott. Det är därför upp till arbetsdomstolen att 
avgöra om saklig grund för uppsägning har förelegat när en arbetstagare har begått ett brott utom 
sin tjänst. Arbetsdomstolen har i sin rättspraxis slagit fast att det i dessa fall ska göras en 
helhetsbedömning i varje enskilt fall för att avgöra om saklig grund för uppsägning har förelegat. 
Tillsammans med denna bedömning ska en intresseavvägning mellan arbetstagarens intresse att 
behålla sin anställning och arbetsgivarens intresse att skilja arbetstagaren från denna göras. I sin 
bedömning beaktar arbetsdomstolen beaktar även om arbetsgivarens eller allmänhetens 
förtroende kan ha skadats på grund av brottet, samt om arbetstagaren blivit dömd till fängelse. 
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1. Introduktion 
En arbetsgivare har en begränsad rätt att säga upp anställda. Det innebär att en arbetsgivare inte 
kan säga upp en arbetstagare hur som helst; det måste finnas ett giltigt skäl till uppsägningen. I 
LAS 7§ fastställs att uppsägningar måste vara sakligt grundade. En uppsägning har två 
huvudsakliga grunder dessa är arbetsbrist eller personliga skäl. Omständigheter som rör 
arbetstagaren personligen kan handla om att hen gjort sig skyldig till våld, misskötsamhet eller 
begått ett brott utanför sin tjänst som leder till att arbetsgivaren inte ser en annan möjlighet än att 
säga upp arbetstagaren. I dessa fall grundas uppsägningen på personliga skäl. Arbetsgivaren har, 
enligt 9 § LAS, i dessa fall bevisbördan för de omständigheter som åberopas. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att fastställa gällande rätt avseende uppsägning på grund av brott: 
under vilka förutsättningar kan brott som en arbetstagare begår utanför tjänsten utgöra saklig 
grund för uppsägning?  
 
Följande frågeställningar har ställts för att kunna uppfylla uppsatsens syfte: 

• Vilka krav måste vara uppfyllda för att en uppsägning ska anses vara sakligt grundad när 
en arbetstagare begått brott utom sin tjänst? 

• Vilken betydelse har brottets art för om uppsägning får ske? 
• Vilken betydelse, om någon, har arbetstagarens befattning för om uppsägning får ske? 
• Kan fängelsestraff utgöra saklig grund för uppsägning? 

 
1.2 Metod och material 
I denna uppsats har den rättsdogmatiska metoden använts genomgående i hela arbetet. Detta 
innebär att det främst är lagstiftning, förarbeten och domstolspraxis som har studerats i syfte att 
fastställa gällande rätt. De juridiska databaserna som Karnov och Zeteo har använts för att söka 
efter förarbeten och domstolspraxis. För att uppfylla uppsatsens syfte var det även nödvändigt att 
studera relevant doktrin, vilken hittades via sökmotorn Libris vid Luleå tekniska 
universitetsbibliotek. 
 
1.3 Disposition 
I kapitel 2 redogörs det för vad en giltig anledning till en uppsägning från arbetsgivarens sida 
kan vara. Det arbetsrättsliga begreppet saklig grund behandlas för att ge en inblick i hur en 
uppsägning från arbetsgivarens kan se ut. Kapitel 3 handlar om uppsägning på grund av 
personliga skäl och vad en sådan uppsägning kan grunda sig på. I kapitel 4 behandlas brott utom 
tjänst. Uppsatsen avslutas med en analys i kapitel 5.   
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2. Saklig grund  
Det var genom 1974 års nya anställningsskyddslag som uppsägningsrätten blev begränsad och 
arbetstagarna fick ett starkare skydd. En uppsägning innebär att en anställning upphör efter en 
viss uppsägningstid.1 En uppsägning från arbetsgivarens sida måste vara sakligt grundad enligt 
7§ LAS. Detta är en regel som endast kan tillämpas på arbetstagare som innehar en 
tillsvidareanställning.2 
 
När en arbetsgivare vill skilja en arbetstagare som har en tillsvidareanställning från dennes 
anställning kan detta göras genom en uppsägning. I 7§ LAS andra stycket anges att arbetsgivaren 
har en skyldighet att utreda om det finns möjlighet att omplacera arbetstagaren i ett annat arbete 
inom verksamheten. I de fall där arbetsgivaren kan bereda arbetstagaren ett annat arbete hos sig 
så kan inte uppsägningen ses som sakligt grundad.3 
 

Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad. 
En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren 

bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. 
 

I prop. 1981/82:71 till anställningsskyddslagen framgår det om arbetsrättens viktiga 
huvudprincip; att en arbetstagare ska ha ett rättsligt skydd för sin anställning. Därför ska det 
ställas krav på att en arbetsgivare ska ha rimliga skäl för att kunna säga upp sin arbetstagare.4 
Det arbetsrättsliga begreppet saklig grund diskuteras även i förarbeten till 
anställningsskyddslagen. Där framhålls att en allmän utgångspunkt för all form av uppsägning 
oavsett yrkesroll eller arbetsplats är att den är sakligt grundad. Vad som utgör saklig grund kan, 
enligt propositionen, inte uttömmande fastställas då det kan råda olika omständigheter som 
motiverar en uppsägning av arbetstagaren.5 I arbetsdomstolens rättspraxis har de slagit fast att en 
helhetsbedömning samt en intresseavvägning ska göras i det enskilda fallet.6 
 
Grunderna för uppsägning enligt 7§ LAS delas vanligen in i två olika kategorier. En uppsägning 
kan vara av personliga skäl och grunda sig på t.ex. misskötsel, eller bero på arbetsbrist. En 
uppsägning på grund av arbetsbrist kan handla om att arbetsgivaren ska skära ner på sin 
verksamhetsomsättning.7 Oavsett grunderna för uppsägningen så ska denna alltså vara sakligt 
grundad. Den arbetsgivare som anser att det enda alternativet är att skilja arbetstagaren från sin 
tjänst ska enligt 9§ LAS visa på vilka omständigheter som uppsägningen grundar sig. Det är med 
andra ord arbetsgivaren som har bevisbördan för att påvisa att de omständigheterna som åberopas 
för uppsägningen faktiskt har hänt och utgör rättsligt godtagbara skäl för uppsägningen. En 
arbetsgivare får dessutom inte utan vidare säga upp sin arbetstagare. Arbetstagaren bör 
åtminstone ha fått en erinran eller tillsägelse i någon form för att på så sätt ha möjlighet att t.ex. 
ändra sitt beteende. Arbetsgivaren ska vidare hålla samråd med arbetstagaren och redogöra för 
grunden för uppsägningen. Efter att arbetstagaren fått reda på varför uppsägningen ska ske har 
denne rätt till rimlig tid att tänka över och försöka förstå den situation som uppstått, samt kontakta 
sin fackliga organisation. Om en arbetstagare grovt åsidosatt anställningsavtalets villkor och 
skyldigheter kan det istället bli aktuellt med avskedande.8 

                                                        
1 Glavå, M. Arbetsrätt. sid, 373.   
2 Glavå, M. Arbetsrätt. sid, 388. 
3 Glavå, M. Arbetsrätt. sid. 373. 
4 Prop. 1981/82:71 sid. 31.  
5 Prop. 1973:129. sid. 119. 
6 Prop. 1973:129. sid. 120. 
7 Öman, S. Lagen om anställningsskydd. sid. 57.  
8 Öman, S. Lagen om anställningsskydd. sid. 58. 



   
 

 
 

5 

 
Konsekvenserna av en uppsägning som inte är sakligt grundad kan bli mycket allvarliga för 
arbetsgivaren. Bland annat kan en arbetstagare åberopa att uppsägningen ska ogiltighetsförklaras 
av domstol enligt 34§ LAS första stycket. 
 

Om en arbetstagare sägs upp utan saklig grund, skall uppsägningen förklaras 
ogiltig på yrkande av arbetstagaren. Detta gäller dock ej, om uppsägningen 

angrips endast därför att den strider mot turordningsregler. 
 

Den arbetsgivare som inte följer reglerna kring hur en uppsägning ska gå till riskerar att behöva 
betala skadestånd till arbetstagaren. Detta framgår av 38§ LAS första stycket. 
 

En arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala inte bara lön och andra 
anställningsförmåner som arbetstagaren kan ha rätt till utan även ersättning för 
skada som uppkommer. En arbetstagare är skadeståndsskyldig om han eller hon 

inte iakttar den uppsägningstid som anges i 11 § första stycket. 
 
En uppsägning kan inte grunda sig på något sådant som enstaka händelser eller komma som en 
chock för arbetstagaren med hänsyn till vad uppsägningen grundar sig på. Arbetsgivaren måste 
på något sätt ha gjort arbetstagaren uppmärksam på problemet innan uppsägningen och också 
därför ge arbetstagaren en chans till att få ändra sig eller redogöra för situationen.9 
 
2.1 Kriterier för en rättsligt sakligt grundad uppsägning 
Det arbetsrättsliga begreppet saklig grund består av tre kriterier: misskötsel, medvetenhet och 
skada.10 Även om dessa är uppfyllda måste arbetsgivaren fortfarande tillämpa tvåmånadersregeln 
samt beakta sin omplaceringsskyldighet.11 
 
2.1.1 Misskötsamhet 
En uppsägning av personliga skäl som grundar sig på att arbetstagaren bryter mot 
anställningsavtalet genom att t.ex. komma sent till sitt arbete är det som i arbetsrättslig mening 
kallas för misskötsel.12 Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att kunna påvisa och 
precisera de omständigheter som lett till uppsägningen. Detta kan göras med bevisning genom 
dokument. I vissa fall kan det räcka med en anteckning från t.ex. en arbetsledare. Det viktiga är 
att arbetsgivaren på ett trovärdigt sätt kan bevisa sitt påstående om misskötsel.13  
 
2.1.2 Medvetenhet 
När det handlar om kriteriet medvetenhet innebär det att den arbetstagare som har missköt sig 
ska vara medveten om vilka konsekvenser detta kan få. Arbetstagaren måste vara medveten att 
om hen inte ändrar sitt beteende riskerar arbetstagaren att bli uppsagd. En uppsägning som sker 
av en arbetstagare får helt enkelt inte komma som en överraskning för denne.14 Arbetsgivaren 
måste kunna bevisa att man har agerat konsekvent mot den misskötsel som arbetsgivaren inte 
påstår sig kunna acceptera.15 En arbetsgivare ska visa att de har reagerat på något sätt när en 
arbetstagare t.ex. har brutit mot anställningsavtalet. Det är ett krav att en arbetstagare ska vara 

                                                        
9 Öman, S. Lagen om anställningsskyddslagen. sid. 58. 
10 Iseskog, T. Uppsägning av personliga skäl. Sid. 133. 
11 Iseskog, T. Uppsägning av personliga skäl. Sid. 134. 
12 Iseskog, T. Uppsägning av personliga skäl. Sid. 106. 
13 Iseskog, T. Uppsägning av personliga skäl. Sid. 109. 
14 Iseskog, T. Uppsägning av personliga skäl. Sid. 110. 
15 Iseskog, T. Uppsägning av personliga skäl. Sid. 111. 
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införstådd i att hens beteende inte accepteras och att det kan få konsekvenser såsom en 
uppsägning. 
 
2.1.3 Skada 
Om en arbetstagare misskött sig eller brutit mot anställningsavtalet kan arbetsgivaren skadas av 
detta. Det handlar inte alltid om en ekonomisk skada, utan t.ex. en sådan skada när en arbetstagare 
inte kommer i tid till sitt arbete och leder till att arbetskollegor följer samma mönster och skadar 
arbetsgivaren på sådant sätt att arbetet inte utförs eller en ändrad arbetsmoral. En arbetstagares 
misskötsamhet kan därför skada arbetsmoralen på arbetsplatsen eller en arbetsgivares 
förtroende.16 
 
2.2 Uppsägningsprocessen 
När en arbetsgivare säger upp en arbetstagare krävs det att uppsägningen ska gå till på ett särskilt 
sätt. Enligt 8§ LAS första stycket ska en uppsägning från arbetsgivarens sida ske skriftligt. Det 
händer dock att uppsägningar sker muntligt. Detta är dock ett brott mot de ordningsföreskrifter 
som föreskrivs i lagen om anställningsskydd. En uppsägning måste innehålla vissa uppgifter. Det 
är ett krav att arbetsgivaren ser till att arbetstagaren är införstådd med vad uppsägningen grundar 
sig på.17  
 

LAS 8§ 1 st. Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara skriftlig. I 
uppsägningsbeskedet skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för 
det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka 

skadestånd med anledning av uppsägningen. I beskedet skall vidare anges om 
arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller ej. Har arbetstagaren 
företrädesrätt och krävs det anmälan för att företrädesrätten skall kunna göras 

gällande, skall det också anges. 
 
Inte heller en uppsägning av en offentligt anställd person får ske muntligt. Enligt 9§ Lag 
(1994:260) om offentlig anställning ska en uppsägning vara skriftlig för att ses som giltig.18 
 
I 8§ LAS andra stycket anges det krav på vad som måste ingå i en uppsägning. En arbetsgivare 
måste ge en förklaring till varför uppsägningen har skett och vad den grundar sig på samt när 
arbetstagarens anställning kommer att upphöra. En besvärshänvisning måste anges vid en 
uppsägning med uppgifter om hur arbetstagaren ska gå tillväga om denne vill ogiltighetsförklara 
uppsägningen eller begära skadestånd från arbetsgivaren. Det räcker därför inte att arbetsgivaren 
enbart hänvisar till lagbestämmelser utan hen är skyldig att visa och förklara hur arbetstagaren 
kan gå tillväga. Arbetsgivaren ska ge besked om arbetstagaren har en företrädesrätt till en 
återanställning eller om en anmälan för en återanställning krävs för att göra sin företrädesrätt 
gällande.19   
 
Om arbetstagaren begär att få ta del av grunden till uppsägningen har arbetsgivaren en skyldighet 
till att uppge detta enligt 9§ LAS.  
 

LAS 9§ Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de 
omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen. Uppgiften skall vara 

skriftlig, om arbetstagaren begär det. 
                                                        
16 Iseskog, T. Uppsägning av personliga skäl. Sid. 116. 
17 Öman, S. Lagen om anställningsskydd. Sid. 85.  
18 Lag (1994:260) om offentlig anställning 9§. 
19 Bäckström, M, Wulkan, M, Wästfelt, M, Åström, L. Anställningsskyddslagen. sid. 160.  
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En arbetsgivare kan inte åberopa äldre händelser som grund till en uppsägning. I 7§ LAS fjärde 
stycket återfinns den så kallade tvåmånadersregeln som påpekar att uppsägningar av personliga 
skäl inte får grunda sig på omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två månader innan 
besked om uppsägning meddelades.20 I vissa fall kan tvåmånadersregeln undantas. Det kan 
handla om att en arbetstagare står åtalad för brott. Huvudregeln är då att en arbetsgivare har rätt 
att avvakta med sin uppsägning till att en lagakraftvunnen dom för att utreda om saklig grund för 
uppsägning föreligger. 21 
 
Av 10§ LAS framgår att uppsägningsbeskedet som huvudregel ska lämnas till arbetstagaren 
personligen. Om detta inte anses vara skäligt kan arbetsgivaren skicka uppsägningsbeskedet som 
ett rekommenderat brev istället. När en arbetstagare har tagit del av uppsägningsbeskedet ses 
uppsägningen som gällande.22 
 

LAS 10§ Uppsägningsbeskedet skall lämnas till arbetstagaren personligen. Är det 
inte skäligt att kräva detta, får beskedet i stället sändas i rekommenderat brev till 
arbetstagarens senast kända adress. Uppsägning anses ske när arbetstagaren får 

del av uppsägningen. Om arbetstagaren inte kan anträffas och ett 
uppsägningsbesked har sänts i brev enligt första stycket, anses uppsägning ha skett 
tio dagar efter det att brevet lämnades till posten för befordran. Har arbetstagaren 

semester, anses uppsägning ha skett tidigast dagen efter den då semestern 
upphörde. 

 
2.3 Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet 
I 7§ LAS andra stycket behandlas arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. Arbetsgivaren har en 
skyldighet att utreda om en omplacering av arbetstagaren inom verksamheten är möjlig.  

 
I AD 2000 nr 69 betonade arbetsdomstolen att arbetsgivarens omplaceringsskyldighet kräver att 
arbetsgivaren beaktar och utreder om möjligheten finns att bereda arbetstagaren ett annat arbete 
i verksamheten. Arbetsdomstolen angav i sina domskäl att en uppsägning ska vara en åtgärd som 
används först när man uttömt alla möjligheter, bl.a. möjligheten till att omplacera arbetstagaren. 
Arbetsdomstolen har tidigare uttalat sig om att omplaceringsskyldigheten för en arbetsgivare är 
begränsad. Detta innebär att en arbetstagare kan endast omplaceras till ett arbete som 
arbetstagaren har kvalifikationer för.23 När en omplacering av arbetstagaren är möjlig kan 
uppsägningen inte ses som gällande längre.24 
 
2.4 Arbetstagarens anställningsförhållanden 
Vid en uppsägning av en arbetstagare finns det vissa utgångspunkter som arbetsdomstolen måste 
beakta för att bedöma om saklig grund för uppsägning föreligger. När en arbetstagare har 
misskött sig eller där uppsägningen grundar sig på arbetstagaren personligen ska t.ex. en 
bedömning av huruvida arbetstagaren kan tänkas sköta sig i framtiden göras. Vid en uppsägning 
beaktar arbetsdomstolen även arbetstagarens anställningsförhållande. Likaså har en arbetstagares 
anställningslängd betydelse, då en arbetstagare som innehaft en anställning under en längre tid 

                                                        
20 Glavå, M. Arbetsrätten. sid. 401.  
21 Öman, S. Lagen om anställningsskydd. sid. 82. 
22 Bäckström, M, Wulkan, M, Wästfelt M, Åström, M. Anställningsskyddslagen. sid. 164. 
23 Glavå, M. Arbetsrätten. sid. 402. 
24 Glavå, M. Arbetsrätten. sid. 401.  
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har ett större anställningsskydd. Det är också av betydelse om arbetstagaren har skött sitt arbete 
under sin anställning.25  
 
Arbetsplatsens storlek är också av betydelse i frågan om uppsägning, t.ex. om det är en stor eller 
liten arbetsplats. Det kan finnas vissa skillnader i fråga om de resurser som arbetsplatsen har och 
är tillgängliga till att göra. En arbetstagares arbetsuppgifter är också något som ska beaktas i 
bedömningen om en uppsägning kan vara möjlig. Det kan finnas särskilda omständigheter där 
en arbetstagare har en position inom företagsledningen eller en förtroendeställning.26 En 
arbetsgivare har därmed rätt att kunna ställa högre krav på en arbetstagare som har en 
förtroendeställning såsom kassörska, handläggare eller tunnelbaneförare.27 
 
I rättsfallet AD 1975 nr 4 hade en arbetstagare med en yrkesroll som flygvärdinna vid flera 
tillfällen kommit sent till sin anställning. Till följd av detta blev flygvärdinnan uppsagd av sin 
arbetsgivare. Arbetsdomstolen angav i sina domskäl på grund av att flygvärdinnan under 
upprepade tillfällen kommit sent till arbetet. Hon har därför genom sitt beteende orsakat skada 
och olägenheter för arbetsgivaren men också säkerheten för passagerarna. Detta allvarliga synsätt 
som arbetsdomstolen har är för att man måste beakta anställningens beskaffenhet som i detta fall 
handlat om en förtroendeställning.28 En annan bedömning skedde i ett annat rättsfall AD 1981 nr 
111 där en arbetstagare som haft en yrkesroll som bilmekaniker också vid upprepade tillfällen 
kommit för sent till arbetet. Arbetsdomstolen yttrade i sina domskäl att bilmekanikerns 
anställning inte haft en sådan förtroendeställning och därför kunde inte samma krav ställas som 
vid rättsfallet med flygvärdinnan. Det förelåg därmed inte saklig grund för uppsägningen utav 
bilmekanikern.29 
 
3. Uppsägning av personliga skäl 
En uppsägning som sker från arbetsgivarens sida ska som tidigare sagts vara sakligt grundad. 
När det handlar om uppsägning av personliga skäl är det omständigheter som rör arbetstagaren 
personligen. Begreppet personliga skäl är ett brett begrepp där arbetsgivare kan åberopa bl.a. 
arbetstagarens handlingar såsom våld, hot, illojalitet eller misskötsamhet.30 
 
I rättsfallet AD 1984 nr 9 angav arbetsdomstolen i sina domskäl att en helhetsbedömning samt 
intresseavvägning ska göras av varje enskilt fall. Vid en helhetsbedömning måste man bl.a. 
beakta arbetstagarens personliga förhållanden som ålder samt anställningstid. Det kan finnas 
särskilda omständigheter i det enskilda fallet som kan vara avgörande för en prövning om saklig 
grund för uppsägning föreligger.31 
 
3.1 De olika typerna av personliga skäl 
När en arbetsgivare åberopar personliga skäl som grund för uppsägning kan det handla om en 
arbetstagares beteende eller handlingar som t.ex. misskötsel. När en arbetsgivare säger upp en 
arbetstagare p.g.a. personliga skäl ska denne utgå ifrån de förseelser eller andra handlingar som 
arbetstagaren begått. En arbetsgivare får inte åberopa händelser från förr som grund för en 
uppsägning enligt tvåmånadersregeln. Därefter följer frågan om arbetstagarens lämplighet för att 
kunna behålla sin anställning, det följer att arbetsgivaren gör en bedömning över huruvida en 

                                                        
25 Viklund, L. Arbetsrätt I praktiken. sid. 183. 
26  Bäckström, M, Wulkan, M, Wästfelt, M, Åström, L. Anställningsskyddslagen. sid. 101. 
27  Bäckström, M, Wulkan, M, Wästfelt, M, Åström, L. Anställningsskyddslagen. sid. 102. 
28 AD 1975 nr 4.  
29 AD 1981 nr 111.  
30 Viklund, L. Arbetsrätt i praktiken. sid. 188. 
31 AD 1984 nr 9.  
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arbetstagare kan förväntas sköta sig och sina handlingar i fortsättningen. Det är upp till 
arbetsgivaren att påvisa att de händelser som har åberopats för uppsägningen faktiskt har ägt 
rum.32  
 
3.1.1 Våld och hot 
Våld kan komma till uttryck på många olika sätt, såsom misshandel eller genom en annan fysisk 
handling där avsikten är att tillfoga smärta eller skada. Det är främst genom fysiska handlingar 
som våld tar sig i uttryck och i vissa fall kan det räcka med en örfil för att det ska kunna ses som 
misshandel. Arbetsdomstolen ser mycket allvarligt på våld som skett på arbetsplatsen eller mot 
arbetsgivare eller arbetskollegor.33 I arbetsrättsliga fall måste det beaktas om arbetstagaren blivit 
provocerad att ta till fysiska handlingar, hur allvarligt våldet har varit, omfattningen av skadan, 
om gärningen enbart varit en engångsföreteelse samt om våldet har skett i tjänsten eller inte.34  
 
I AD 2000 nr 24 hade en arbetstagare tagit struptag på en arbetskollega. Det skulle senare visa 
att inga tydliga skador hade förekommit. Arbetsdomstolen hänvisade i sina domskäl till prop. 
1981/82:71 om den nya anställningsskyddslagen där det föreskrivs att varken våld eller hot ska 
finnas på en arbetsplats. Vidare angav arbetsdomstolen i sina domskäl att de ser mycket allvarligt 
på de situationer där våld eller hot har förekommit.35 Det framgår av prop. 1973:129 till 
anställningsskyddslagen att vid en uppsägning ska en intresseavvägning göras mellan en 
arbetstagares intresse av att behålla sin anställning samt arbetsgivarens intresse av att upplösa 
arbetstagarens anställning.36 Arbetsdomstolen fann att saklig grund för uppsägning hade 
förelegat.37 
 
Arbetsdomstolen har uttalat sig i tidigare praxis att domstolen har ett mycket strikt och allvarligt 
synsätt på de fall där det förekommit våld eller hot. Detta stränga synsätt som domstolen har 
består vare sig om våldet förekommit inom eller utom tjänst.38  
 

“Det stränga synsätt som Arbetsdomstolen har anlagt vid fall av misshandel har gällt även i 
vissa fall då gärningen har begåtts utom arbetstid och utanför arbetsplatsen.”39 

 
När en arbetstagare har åtalats för brott som exempelvis misshandel utanför sin tjänst kan 
brottmålsdomen ligga till grund för en bedömning om saklig grund för uppsägning föreligger.  
 
En uppsägning av en arbetstagare måste som tidigare sagts vara sakligt grundad. Om inte en 
arbetsgivare kan påvisa de omständigheter att våld eller hot har skett föreligger det då inte saklig 
grund för uppsägning. Det finns fall där arbetstagaren kan ha varit berusad på grund av ett 
alkoholmissbruk och därmed utfört våldsamma handlingar. Då ska det ses som en följd av 
arbetstagarens sjukdom alkoholism.40  
 
3.1.2 Illojalitet och misskötsamhet 

                                                        
32 Bäckström, M, Wulkan, M, Wästfelt, M, Åström, L. Anställningsskyddslagen. sid. 100. 
33 Bäckström, M, Wulkan, M, Wästfelt, M, Åström, L. Anställningsskyddslagen. sid. 100. 
34 Viklund, L. Arbetsrätt i praktiken. sid. 188. 
35 AD 2000 nr. 4 samt arbetsdomstolens hänvisning till prop. 1981/82:71 sid. 72. 
36 Prop. 1973:129. sid. 255.  
37 AD 2000 nr 4. 
38 Glavå, M. Arbetsrätten. sid. 433.  
39 AD 2000 nr. 28. 
40 Bäckström, M, Wulkan, M, Wästfelt, M, Åström, L. Anställningsskyddslagen. sid. 104. 
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För att kunna ge en mera fullständig bild av arbetsdomstolens rättspraxis finns det anledning att 
behandla de närliggande frågorna om uppsägning på grund av misskötsamhet och illojalitet. 
 
En arbetstagare har en skyldighet att agera lojalt gentemot sin arbetsgivare. Det kan bl.a. betyda 
att en arbetstagare inte får utöva en konkurrerande verksamhet eller avslöja företagshemligheter. 
En arbetstagare får helt enkelt inte motarbeta sin arbetsgivare. När en uppsägning sker på grund 
av att arbetstagaren brister i sin lojalitet tar arbetsdomstolen hänsyn till vissa omständigheter. De 
omständigheterna kan handla om omfattningen samt arten av konkurrensen eller arbetstagarens 
ställning i verksamheten. Arbetstagaren kan ha en förtroendeställning som också måste beaktas.41 
En arbetstagare är inte illojal ifall hen skulle kritiserar sin arbetsgivare offentligt. I AD 1997 nr 
57 uttalade arbetsdomstolen i sina domskäl att de accepterade att en arbetstagare kritiserade sin 
arbetsgivare offentligt då det är en del av yttrandefriheten.42 
 
Det finns olika sätt som en arbetstagare kan missköta sig eller sitt arbete på. En arbetstagare kan 
ha missköt sig genom sen ankomst, olovlig frånvaro eller visat ett olämpligt beteende.43 Att en 
arbetstagare missköter sig en enstaka gång kan inte betraktas utgöra saklig grund för en 
uppsägning. Om en arbetstagare vid upprepade tillfällen missköter sig måste arbetsgivaren kunna 
påvisa att arbetstagaren ses som olämplig för sitt arbete på grund av sin misskötsamhet.44 
Arbetsgivaren har en skyldighet till att först och främst ta upp om den problematik som finns för 
att försöka lösa detta med arbetstagaren innan en uppsägning kan ske. Därför måste en 
arbetsgivare som tidigare sagts kunna visa att hen har delat ut någon form av varning eller 
tillsägelser till arbetstagaren.45 När arbetsdomstolen bedömer om en uppsägning varit sakligt 
grundad på grund av misskötsamhet beaktar de också hur arbetsgivaren har agerat. Arbetsgivaren 
måste ha visat att hen försökt lösa problemet, därför har arbetsdomstolen intresse av hur 
arbetsgivaren försökt förändra situationen.46 Om en arbetstagare har agerat genom en mildare 
form av misskötsamhet görs en bedömning över hur det ska rättas till för att det ska fungera i 
framtiden. Arbetsdomstolen beaktar också hur arbetsgivaren har hanterat missförhållandet. Den 
händelse eller det som kan ha inträffat för länge sedan kan anses ha mindre betydelse trots att det 
har varit en misskötsamhet av en allvarligare art.47 
 
3.1.3 Brott som sker inom tjänsten 
En arbetstagare som begår ett brott som är riktad mot sin arbetsgivare eller arbetsplatsen kan vara 
ett brott inom tjänst. Det kan i vissa fall handla om ett förmögenhetsbrott som arbetstagaren gjort 
sig skyldig till. Förmögenhetsbrott inom en arbetstagares tjänst kan handla om att stjäla på 
arbetsplatsen eller att hen förskingra pengar som tillhör arbetsgivaren. Brott inom tjänst kan 
också vara misshandel mot arbetskollega. Arbetsgivaren måste likt andra uppsägningsfall kunna 
visa att arbetstagaren har begått dessa handlingar, annars kan inte en uppsägning ses som sakligt 
grundad.48  
 
Arbetsdomstolen måste beakta vissa omständigheter när en arbetstagare begått brott som är riktat 
mot arbetsgivaren. Först och främst måste arbetsdomstolen beakta om brottet på något sätt varit 
planlagt samt värdet av det tillgripna vid t.ex. förmögenhetsbrott. Arbetsdomstolen måste också 

                                                        
41 Viklund, L. Arbetsrätten i praktiken. sid. 189.  
42 AD 1997 nr 57. 
43 Viklund, L. Arbetsrätt i praktiken. sid. 189. 
44 Prop. 1981/82:71 sid. 65. 
45 Bäckström, M, Wulkan, M, Wästfelt, M, Åström, L. Anställningsskyddslagen. sid. 125. 
46  Bäckström, M, Wulkan, M, Wästfelt, M, Åström, L. Anställningsskyddslagen. sid. 128. 
47 Öman, S. Lagen om anställningsskydd. sid. 58. 
48  Bäckström, M, Wulkan, M, Wästfelt, M, Åström, L. Anställningsskyddslagen. sid. 105. 
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beakta om arbetstagarens agerande varit en engångsföreteelse samt om hen har en 
förtroendeställning som hen helt har underlåtit att förhålla sig till.49 
 
4. Brott utom tjänsten 
En arbetstagare som begår ett brott på sin fritid har begått ett brott utanför sin tjänst. När det 
handlar om en arbetstagares fritid är det sådan tid som denne inte arbetar. Detta innebär att en 
arbetstagare som begår brott utanför sin tjänst inte är riktad mot arbetsgivaren eller verksamheten. 
Det som kan leda till att en arbetstagare blir uppsagd för att arbetstagaren har begått ett brott 
utanför sin tjänst är för att förtroende för denne har skadats. En arbetsgivares förtroende till 
arbetstagaren kan skadas när arbetstagaren begår brottsliga handlingar. Förtroendeskadan kan 
ske indirekt då allmänhetens förtroende för arbetsgivaren kan skadats på grund av arbetstagarens 
brottsliga handlingar. Arbetsgivaren ska beakta sin omplaceringsskyldighet trots att 
arbetstagaren har begått ett brott utanför sin tjänst. Det tillhör som tidigare sagts en arbetsgivares 
skyldighet att fullgöra sin omplaceringsskyldighet innan en uppsägning får ske. En uppsägning 
måste som sagt vara sakligt grundad för att arbetsrättsligt kunna gälla. Arbetsgivaren har en 
omplaceringsskyldighet enligt LAS 7§ andra stycket. I vissa fall är brottet så pass allvarligt eller 
omständigheterna i övrigt sådana att det inte kan anses som skäligt att kräva att arbetsgivaren ska 
vidta sin omplaceringsskyldighet.50  
 
Det ställs krav på att en arbetstagare ska agera lojalt mot sin arbetsgivare. Arbetsdomstolen har 
genom sin rättspraxis påpekat att en arbetstagare har en skyldighet att sätta arbetsgivarens 
intresse framför sina egna för att bl.a. kunna undvika konflikter.51 Arbetstagarens lojalitetsplikt 
kan ibland inom vissa anställningar kräva att en arbetstagare inte ska begå brott eller andra 
handlingar som kan skada förtroende mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.52  
 
Skälet för en uppsägning ska vara tungt vägande. Meningen med en uppsägning är att den ska 
ses som det sista alternativet och andra åtgärder redan uttömda innan en arbetsgivare kan säga 
upp arbetstagaren. Det finns som redan framhållits ingen generell regel som kan precisera vad 
som utgör saklig grund för uppsägning, detta gäller även för uppsägningar av arbetstagare som 
begått brott utom sin tjänst. Arbetsdomstolen prövar omständigheterna i det enskilda fallet 
tillsammans med en intresseavvägning, där arbetstagarens intresse till att behålla sin anställning 
ställs mot arbetsgivarens intresse för att upplösa anställningsförhållandet.53 Arbetsdomstolen ser 
allvarligt på brott som en arbetstagare begått inom sin tjänst. Det är något tydligare då brottet har 
en direkt koppling och är anknutet till arbetsgivaren eller arbetsplatsen. En arbetstagare som har 
begått ett brott utanför sin tjänst utgör ingen omöjlighet för uppsägning. Som tidigare påpekats 
kan det handla om att arbetsgivarens förtroende till arbetstagaren har skadats men också 
allmänhetens förtroende till arbetsgivaren.54 
 
I AD 1984 nr 9 hade två arbetstagare gjort sig skyldiga till narkotikabrott i omgångar utanför 
deras tjänster. Arbetsgivaren ansåg att saklig grund för uppsägning av personliga skäl hade 
förelegat för de båda arbetstagarna. Det framgick att den första arbetstagaren i målet kallad för 
A hade varit anställd en längre tid hos arbetsgivaren och skött sina arbetsuppgifter väl. A hade 
gjort sig skyldig till narkotikabrott i omgångar. Den andra arbetstagaren kallad för B hade också 
blivit dömd för narkotikabrott. Arbetsdomstolen hänvisade i sina domskäl till sin rättspraxis. I 
                                                        
49 Viklund, L. Arbetsrätt I praktiken. sid. 188. 
50 Öman, S. AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande. sid. 96. 
51 Viklund, L. Arbetsrätt i praktiken. Sid. 95. 
52 Viklund, L. Arbetsrätt i praktiken. sid. 96. 
53 Öman, S. Lagen om anställningsskydd. sid. 70. 
54 Glavå, M. Arbetsrätten. sid. 427. 
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frågan om saklig grund för uppsägning föreligger måste en helhetsbedömning och 
intresseavvägning göras. Då ska omständigheter tillsammans med brottet vägas samman för att 
sedan avgöra om saklig grund för uppsägning föreligger. Arbetsdomstolen angav i sina domskäl 
att B lagfördes för brottet när B var väldigt ung och har därefter begått brott av den mildare 
graden. Arbetstagaren B levde under ordande förhållanden och framtidsutsikten såg bra ut. 
Arbetsgivaren hade infört ett hjälpprogram för drogmissbrukare vilket gjorde att arbetsdomstolen 
ansåg att de inte kunde skilja B från sin anställning. Angående A yttrade arbetsdomstolen i sina 
domskäl att A under lång tid ägnat sig åt en verksamhet som var av den art som står i strid mot 
arbetsgivarens försökt att motverka narkotikamissbruk bland de anställda. Arbetsdomstolen 
ansåg att A:s misskötsamma beteende samt att hen sålde narkotika var av sådan problematik att 
en omplacering av A inte kunde krävas. Arbetsdomstolen fann att det funnits saklig grund för 
uppsägning av A.55 
 
I prop. 1981/82:71 angavs det att vid brott som begåtts i tjänsten eller på något sätt kan ha 
kopplingar riktade mot arbetsgivaren eller arbetsplatsen ska ett strängt betraktelsesätt över hela 
arbetsmarknaden göras, då en anställning grundar sig på ett förtroende mellan arbetstagaren och 
arbetsgivaren.56 Arbetsdomstolen angav i sina domskäl i ett annat rättsfall AD 2008 nr 2 att en 
uppsägning av en arbetstagare som begår ett brott utom sin tjänst är en sådan rättsfråga som inte 
går att ge ett generellt svar på utan  ska beakta omständigheterna i det enskilda fallet för att sedan 
kunna göra en helhetsbedömning samt intresseavvägning.57  
 
4.1 Arbetsgivarens bevisskyldighet vid uppsägning 
När en arbetsgivare säger upp en arbetstagare är det som tidigare nämnts arbetsgivaren som har 
bevisbördan för de omständigheter som åberopats som grund för uppsägningen. När 
arbetstagaren har begått ett brott utom sin tjänst och arbetsgivaren vill skilja arbetstagaren från 
anställningen så är det fortfarande arbetsgivaren som har bevisbördan. Arbetsgivaren kan därför 
inte grunda en uppsägning på omständigheter som han eller hon har hört via rykten.58  
 
I rättsfallet AD 1993 nr 70 var det en arbetstagare med en yrkesroll som vårdgivare som blivit 
uppsagd på grund av att arbetstagaren haft ett sexuellt umgänge med en vårdtagare i och utanför 
sin tjänst. Arbetsgivaren valde att polisanmäla arbetstagaren för sexuellt ofredande. I brist på 
bevis lades den polisutredningen ner. Arbetsgivaren hävdade dock att det fortfarande förelåg 
saklig grund för uppsägning. Arbetsdomstolen uttalade i sina domskäl att på grund av den 
bristande bevisningen ansågs det inte att uppsägningen varit sakligt grundad.59 
 
4.2 Arbetsdomstolens syn på de olika brotten.  
I en arbetstagares anställningsavtal kan det ställas krav på att en arbetstagare ska agera lojalt mot 
sin arbetsgivare. Det kan bl.a. innebära att en arbetstagare har en förpliktelse att inte begå brott 
mot sin arbetsgivare. För vissa arbetstagare kan detta även gälla att inte begå brott på sin fritid.60 
Detta kan finnas skrivet i anställningsavtalet eller något som är underförstått mellan arbetstagaren 
och arbetsgivaren.61 Inom olika tjänster kan det vara avtalat att arbetstagaren måste upprätta en 
viss moral även på sin egen fritid.62 

                                                        
55 AD 1984 nr 9. 
56 Prop. 1981/82:71. sid. 72. 
57 AD 2008 nr 2. 
58 Glavå, M. Arbetsrätten. sid. 429. 
59 AD 1993 nr. 70. 
60 Iseskog, T. Uppsägning av personliga skäl. Sid. 71. 
61 Iseskog, T. Uppsägning av personliga skäl. Sid. 72. 
62 Iseskog, T. Uppsägning av personliga skäl. Sid. 73. 
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Arbetsdomstolen kan för den arbetstagare som blivit dömd i ett brottmål från tingsrätten ta med 
domen i sin prövning om saklig grund för uppsägning föreligger. Arbetstagarens brottmålsdom 
kan tas som bevis för de omständigheter som arbetsgivaren har åberopat. Brottmålsdom har 
därmed en bevisverkan för det som åberopats i bl.a. uppsägningsmål där arbetstagaren har begått 
brott utanför sin tjänst.63 
 
4.2.1 Narkotikabrott 
Att inneha eller bruka narkotika är enligt Narkotikastrafflagen (1968:64) olagligt. Det råder 
skillnad i de fall där en arbetstagare missbrukar alkohol och på grund av ett alkoholberoende 
missköter sina arbetsuppgifter. Detta ses istället som en följd av sjukdomen alkoholism. Sverige 
har en strängare syn på narkotika då det är enligt svensk lag straffbart.64 
Arbetsdomstolen har genom sin rättspraxis uttalat sig om att vid de fall där en arbetstagare har 
begått brott och blivit uppsagd ska en helhetsbedömning och intresseavvägning göras. I en 
bedömning om saklig grund för uppsägning ska de beakta arbetstagarens personliga 
förhållanden. Det kan bl.a. handla om arbetstagarens ålder, hur länge arbetstagaren haft sin 
anställning samt levnadsförhållanden.65 
 
4.2.1.1 Rättsfall där saklig grund för uppsägning förelegat 
I AD 1998 nr 52 hade en arbetstagare med en yrkesroll som butikschef vid två tillfällen varit 
narkotikapåverkad på arbetsplatsen men enbart då butiken varit stängd samt att hen förvarat 
narkotika på arbetsplatsen. I butiken hade de enbart två till tre anställda. Arbetsdomstolen angav 
i sina domskäl att narkotika inte får förekomma på arbetsplatser för att narkotika i sig är straffbart 
enligt svensk lagstiftning. Arbetsdomstolen ansåg i sin helhetsbedömning att det förelåg saklig 
grund för uppsägning av butikschefen. I arbetsdomstolens bedömning beaktade de hur 
arbetstagarens narkotikamissbruk påverkar arbetsplatsen och arbetsmiljön, men framförallt 
vilken inställning arbetsgivaren har till drogmissbruk. Arbetsdomstolen angav i sina domskäl att 
den arbetstagare som begår ett narkotikabrott utanför sin tjänst kan utgöra saklig grund för 
uppsägning. Ett narkotikabrott i sig kan skada arbetsgivarens förtroende till sin arbetstagare.66 
 
4.2.2 Sexualbrott  
Det är i Brottsbalken (1962:700) 6 kapitel som sexualbrott regleras. Där regleras sexualbrott som 
bl.a. våldtäkt eller sexuellt ofredande.67  
 
I ett rättsfall där en arbetstagare med en yrkesroll som serviceman hade gjort sig skyldig till 
sexualbrott. Arbetstagaren hade begått brotten utanför sin tjänst. Servicemannen hade dömts till 
ett års fängelse för grov misshandel och fridskränkning där gärningar som sexuellt utnyttjande 
av underårig, sexuellt ofredande och misshandel hade begåtts. Arbetsgivaren valde att på grund 
av de allvarliga brotten samt fängelsestraffet att säga upp arbetstagaren. Arbetsdomstolen yttrade 
i sina domskäl att omständigheterna i det enskilda fallet måste beaktas. Att arbetsgivarens 
förtroende till arbetstagaren skadats var något som arbetsdomstolen stod fast vid. Men eftersom 
servicemannen hade arbetsuppgifter där han var själv kunde inte allmänhetens förtroende till 
arbetsgivaren ha skadats på grund av brottet. I detta rättsfall anförde arbetsdomstolen att det inte 
var godtagbart att stänga ute den arbetstagare som har dömts för ett sexualbrott från 
arbetsmarknaden. Den intresseavvägning och de omständigheterna som förelåg i rättsfallet 
                                                        
63 Iseskog, T. Uppsägning av personliga skäl. Sid. 135. 
64 Öman, S. AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande. sid. 100. 
65 Bäckström, M, Wulkan, M, Wästfelt, M, Åström, L. Anställningsskyddslagen. sid. 101. 
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medförde att arbetsdomstolen angav i sina domskäl att eftersom arbetstagaren varit anställd hos 
arbetsgivaren i 17 år och skött sitt arbete trots det allvarliga brottet inte utgjorde saklig grund för 
uppsägning.68 
 
4.2.2.1 Rättsfall där saklig grund för uppsägning förelegat  
I rättsfallet AD 2001 nr 70 hade en arbetstagare med en yrkesroll som skötare inom psykiatrin 
blivit uppsagd från sin anställning. Arbetstagaren skulle ha haft en olämplig attityd gentemot 
kvinnor samt att hen även blivit dömd för sexuellt ofredande utanför sin tjänst. Arbetsgivaren 
ansåg därför att saklig grund för uppsägning förelåg. Arbetstagaren hade mot sitt nekande dömts 
till sexuellt ofredande utom sin tjänst där påföljden blivit till åttio dagsböter.  Arbetsgivaren 
hävdade att de inte ansåg att det var lämpligt att ha kvar arbetstagaren, då det är en verksamhet 
där hjälpsökande människor söker sig till. Många av patienterna kunde tidigare ha varit utsatta 
för sexualbrott och därför skulle det vara olämpligt att låta arbetstagaren behålla sin anställning. 
Arbetstagaren menade att hen inte skulle ha begått en handling som skulle ha varit ett sexuellt 
ofredande. Arbetsgivaren menade istället att tingsrättens dom var riktig och lade brottmålsdomen 
som grund för uppsägningen. Utöver den brottmålsdomen lade arbetsgivaren till att arbetstagaren 
haft ett olämpligt förhållningssätt mot kvinnor. Arbetsgivaren åberopade olika situationer där 
arbetstagaren handlat olämpligt, såväl inom som utanför arbetet. Det var bl.a. en situation där en 
patient blivit inlagd på avdelningen på grund av ett självmordsförsök. Den kvinnliga patienten 
hade varit granne till arbetstagaren och berättade detta för en överläkare och sjuksköterska på 
avdelningen. Den kvinnliga patienten berättade även att hon förut suttit barnvakt åt 
arbetstagarens familj och att hon från åtta till sexton års ålder blivit utsatt för sexuella övergrepp 
av arbetstagaren. Vid ett annat tillfälle hade arbetstagaren svarat i telefon och erbjudit sexuella 
tjänster till en tidigare kvinnlig patient som brukade ringa till avdelningen. Arbetsdomstolen 
angav i sina domskäl att arbetsgivaren hade hänvisat till den skriftliga underrättelsen som grund 
för uppsägningen. Den skriftliga underrättelsen grundade sig på arbetstagarens brottmålsdom. På 
grund av brottmålsdomen ansåg arbetsgivaren att arbetstagaren inte skulle vara lämplig för att 
behålla sin anställning. Vidare anfördes det att arbetsgivaren hade åberopat olika situationer där 
arbetstagaren uppvisat ett olämpligt beteende och att hans handlande inte passat med dessa krav 
som arbetet ställer. Arbetsdomstolen anförde i sina domskäl att de inte fann någon anledning att 
ifrågasätta brottmålsdomen från tingsrätten.69 
 

“Vad gäller domen för sexuellt ofredande har, som ovan nämnts, förbundet endast gjort den 
invändningen att gärningen inte är straffbar som sexuellt ofredande, och landstinget har 

motsatt uppfattning. Arbetsdomstolen finner inte anledning att göra en annan bedömning än 
den som framgår av den lagakraftvunna brottmålsdomen”70 

 
Arbetsdomstolen hänvisade till tingsrättens domskäl som ansåg att saklig grund för uppsägning 
förelåg. Det angavs vidare i arbetsdomstolens domskäl att arbetsgivaren inte hade angett i sin 
underrättelse om uppsägning de situationer eller händelser som åberopades i arbetsdomstolen. 
Trots detta kunde de påståenden som arbetsgivaren åberopat bestyrkas av vittnen. Det situationer 
och händelser som kunde bestyrkas av vittnen kunde därmed ligga som grund i arbetsdomstolens 
bedömning. Arbetsdomstolen anförde vidare i sina domskäl att en anställning som skötare 
innebär krav på hur man beter sig som anställd. Det är ett viktigt arbete där patienter måste ha 
personal som kan behandla dem med hänsyn och respekt. Därutav är det av vikt att den som söker 
vård ska kunna få ett professionellt bemötande. En arbetstagare som gjort sig skyldig till brott 
utom tjänst kan skada såväl arbetsgivarens förtroende som allmänhetens. Arbetsdomstolen angav 
                                                        
68 AD 2006 nr 52. 
69 AD 2001 nr 70. 
70 AD 2001 nr 70. 



   
 

 
 

15 

i sina domskäl att det kunde ses som tillräckligt att arbetstagaren blivit dömd för sexuellt 
ofredande för att arbetstagarens ska anses som olämplig som skötare inom psykiatrin. 
Arbetsdomstolen tillade att de beaktar de omständigheter som finns i det enskilda fallet för att 
göra en helhetsbedömning. Arbetsdomstolen uttalade i sina domskäl att en arbetsgivare måste 
kunna ställa höga krav på den som har en anställning som skötare inom psykiatrisk vård.71 
 

“Utöver detta har en bild förmedlats till Arbetsdomstolen genom de berättelser som 
landstingets förhörspersoner lämnat om Peter T:s förhållningssätt mot kvinnor och attityd i 

frågor som gäller sexualitet, en bild som visar avsaknad av den mognad och det omdöme som 
man bör kunna kräva av en skötare inom psykiatrisk vård.” 72 

 
Sammanfattningsvis fann arbetsdomstolen att på grund av arbetstagarens brottmålsdom om 
sexuellt ofredande samt arbetstagaren olämpliga beteende under arbetet leder till att 
arbetsgivarens anseende utåt samt förtroende till arbetstagaren har skadats. Arbetsdomstolen fann 
att det förelåg saklig grund för uppsägning av arbetstagaren.73 
 
4.2.2.2 Rättsfall där saklig grund för uppsägning inte förelegat 
I rättsfallet AD 2008 nr 2 hade en arbetstagare med en yrkesroll som resemontör gjort sig skyldig 
i samband med en affärsresa till köp av sexuella tjänster enligt kinesisk lagstiftning som ledde 
till att arbetstagaren blev frihetsberövad under 15 dagar. När arbetstagaren återvände tillbaka till 
Sverige fick arbetstagaren en skriftlig underrättelse där det framgick att arbetstagaren blivit 
uppsagd från arbetsgivaren. Arbetsgivaren var en stor verksamhet där det fanns cirka 6 700 
anställda. Arbetstagaren hade varit anställd på företaget sedan 18 års ålder och därmed haft en 
anställning på företaget i många år. Arbetsgivaren beskrev arbetstagaren som en av dem bästa. 
Under affärsresan till Kina där arbetstagaren skulle utföra en installation träffade hen två kvinnor 
på kvällen utanför hens arbetstid. En av dessa kvinnor erbjöd arbetstagaren sexuella tjänster. 
Arbetstagaren hävdade senare att hen inte hade förstått att kvinnan varit prostituerad. 
Arbetsdomstolen uttalade i sina domskäl liksom i så många andra domar att i de fall där frågan 
om saklig grund för uppsägning har förelegat ska de göra en helhetsbedömning och 
intresseavvägning. Att arbetstagaren varit frånvarande på grund av att hen varit frihetsberövad 
under 15 dagar i Kina kunde i sig inte utgöra saklig grund för uppsägning enligt arbetsdomstolen. 
För att uppsägning ska anses som sakligt grundad ska det också kunna motiveras av de 
omständigheter som utgör grund för uppsägningen. Arbetsdomstolen ansåg att en 
förtroendeskada kunde ha uppstått på grund av arbetstagarens handlande då de kinesiska 
kunderna som han skulle ha mött underrättades om situationen. Arbetsdomstolen beaktade i sin 
bedömning att arbetstagaren som varit representant för arbetsgivaren i Kina inte hade någon 
högre position i verksamheten och inte heller någon förtroendeställning. Det framgick att 
arbetstagaren varit anställd hos företaget i flera år samt att hen var en uppskattad medarbetare 
och därmed kunde brottet endast ses som en engångsföreteelse. Arbetsdomstolen framhöll att på 
grund av arbetstagarens ålder skulle det drabba arbetstagaren hårt om anställningen upphördes 
och därför fanns det också en risk att arbetstagaren skulle hamna utanför arbetsmarknaden. I 
fråga om de omständigheter som man beaktade i det enskilda fallet menade arbetsdomstolen att 
trots att arbetstagaren representerade företaget så hade hen ingen högre position inom 
verksamheten och inte heller någon förtroendeställning. Arbetsdomstolen menade att de inte 
kunde dela arbetsgivarens synsätt att den som gjort sig skyldig till ett sexualbrott måste skiljas 
från sin anställning. Arbetsdomstolen har genomgående i sin rättspraxis anfört att man måste 
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beakta varje omständighet för att kunna göra en bedömning över det enskilda fallet. 
Arbetsdomstolen fann att det inte förelåg saklig grund för uppsägning.74 
 
4.2.3 Våldsbrott 
I förarbeten till anställningsskyddslagen har man slagit fast att en arbetstagare som agerar genom 
våld och hot kan utgöra skäl för en uppsägning. Detta gäller trots att arbetstagaren begått ett 
våldsbrott utanför sin tjänst, då det bland annat kan påverka en arbetsgivares förtroende till 
arbetstagaren samt allmänhetens förtroende till arbetsgivaren.75 Arbetsdomstolen ser som sagt 
mycket allvarligt på misshandel eller hot som begås inom tjänsten, men även de gångerna där 
arbetstagaren har begått våld eller hot utanför sin tjänst. Arbetsdomstolen beaktar det enskilda 
fallets omständigheter i en helhetsbedömning samt en intresseavvägning för att sedan 
sammanväga om det enskilda fallet kan utgöra saklig grund för uppsägning.76 
 
4.2.3.1 Rättsfall där saklig grund för uppsägning förelegat 
I rättsfallet AD 1993 nr 127 hade en arbetstagare en yrkesroll som inköpare gjort sig skyldig till 
misshandel, grov misshandel och övergrepp i rättssak och dömdes till fängelse i ett år och åtta 
månader. Arbetsgivaren ansåg att arbetstagaren som blivit dömd för en synnerligen grov 
brottslighet i två instanser var så pass allvarligt att dennes förtroende till arbetstagaren hade 
skadats. Arbetsgivaren ansåg därför att det förelåg saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren 
åberopade två omständigheter som stöd för uppsägningen av arbetstagaren. Det första var att på 
grund av det allvarliga brott som arbetstagaren blivit dömd till skulle ha skadat arbetsgivarens 
förtroende till arbetstagaren. Den andra omständigheten som arbetsgivaren åberopade var den 
frånvaron som arbetstagaren skulle få på grund av fängelsestraffet som hen blivit dömd till. 
Arbetstagaren tyckte dock att arbetsgivaren inte skulle få åberopa bl.a. fängelsestraffet som 
saklig grund för uppsägning. Arbetsdomstolen ansåg i sina domskäl att det brott som 
arbetstagaren begått utom sin tjänst bör man bedöma efter de omständigheterna som finns i det 
enskilda fallet för att sedan kunna göra en helhetsbedömning. Arbetsdomstolen fann att en 
omplacering inte var möjlig. Arbetstagaren hade en viktig position inom företaget och 
arbetsdomstolen uttalade sig om detta i sina domskäl.77 
 

“Av utredningen framgår sålunda att den inköpsansvarige har en viktig nyckelposition. En 
brist i förtroendet mellan ledningen och den inköpsansvarige måste med hänsyn härtill antas 
medföra särskilt menliga effekter för bolaget. Det kan inte heller helt uteslutas att bolagets 
kontakter med leverantörerna till följd av brottmålsdomen mot arbetstagaren kan påverkas 

negativt, även om risken härför inte får överdrivas.”78 
 
Arbetsdomstolen angav i sina domskäl att brottet i sig inte kunde utgöra saklig grund för 
uppsägning. Arbetsdomstolen tog hänsyn till svårighetsgraden av brottet och risken för de 
problem som kan uppstå då arbetstagarens yrkesroll krävde att hen hade en kundkontakt. Detta 
kunde leda till att allmänhetens förtroende till arbetsgivaren skadas. Arbetsdomstolen ansåg att 
på grund av det skadade förtroendet till arbetstagaren samt med sammanvägningen av brottet 
utgjorde saklig grund för uppsägning.79  
 
4.2.4 Brott begångna av arbetstagare med förtroendeställning 
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En arbetstagare som innehar en yrkesroll där anställningen eller arbetsuppgifterna grundar sig på 
ett särskilt förtroende utgör att en arbetsgivare kan ställa högre krav på denne. En arbetstagare 
som har en förtroendeställning kan ha en viss position inom företagsledningen eller en viktig 
yrkesroll, t.ex. en flygvärdinna som ansvarar för andra människors säkerhet. Yrken såsom 
brevbärare, polis och inom det militära kan vara en särskild omständighet i den 
helhetsbedömning som arbetsdomstolen gör. Om en arbetstagare innehar en förtroendeställning 
i sitt arbete eller arbetsuppgifter ska även det beaktas i den bedömningen som arbetsdomstolen 
gör.80  
 
4.2.4.1 Rättsfall där saklig grund för uppsägning förelegat 
I rättsfallet AD 2014 nr 85 hade en arbetstagare som varit anställd som yrkesofficer under en 
längre tid inom försvarsmakten vid Norrbottens flygflottilj gjort sig skyldig till brott utom tjänst. 
Det var av tingsrätten som arbetstagaren dömdes för misshandel och ofredande riktad mot hens 
två minderåriga barn till samhällstjänst på 100 timmar. Arbetsgivaren menade att saklig grund 
för uppsägning förelåg. Det brott som arbetstagaren gjort sig skyldig till hade orsakat att 
förtroendet för denne skadats. Förtroendet för arbetsgivaren och Sverige som land skulle 
påverkas av arbetstagarens brottmålsdom om denne fick behålla sin anställning menade 
arbetsgivaren. En omplacering av arbetstagaren skulle därför inte vara möjlig. Arbetsdomstolen 
angav i sina domskäl att arbetstagarens brott var så allvarligt att trots att gärningarna i sig inte 
förorsakat allvarliga kroppsskador hade de skett vid upprepade tillfällen vilket också måste 
beaktas. Vidare menade arbetsdomstolen att inom försvarsmakten ställer man höga krav på sina 
arbetstagare och därmed också en viss laglydnad. Det är viktigt att de anställda har allmänhetens 
förtroende och med högre tjänsteställning följer ett ännu större ansvar. Arbetsdomstolen 
påpekade att med yrkesrollen som arbetstagaren haft följer krav på laglydnad och integritet som 
inte kan ses förenligt med det begångna brottet, samt att omplacering inte var möjligt då 
arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren skadats. Även allmänhetens förtroende för 
arbetsgivaren skulle skadas om arbetstagaren fick behålla sin anställning. Arbetsdomstolen ansåg 
att det förelåg saklig grund för uppsägning och hänvisade till rättspraxis och förarbeten där det 
framgår att det kan ställas högre krav på arbetstagare med en förtroendeställning. I 
arbetsdomstolens rättspraxis har upprepade gånger framhållits att vid en prövning om saklig 
grund för uppsägning har förelegat ska en helhetsbedömning göras.81  
 
4.2.4.2 Rättsfall där saklig grund för uppsägning inte förelegat 
I rättsfallet AD 1984 nr 112 blev en arbetstagare med yrkesrollen som polis uppsagd då hen efter 
10 månaders anställning gjort sig skyldig till trafiknykterhetsbrott utom sin tjänst. 
Arbetsdomstolen ansåg att brottet kunde ses som en engångsföreteelse och inte i sig var av den 
allvarligare typen som kunde leda till en sakligt grundad uppsägning. Brottet innebar inte att 
arbetstagaren skulle anses som olämplig för sin yrkesroll som polis. Allmänhetens syn på 
arbetsgivaren skulle inte påverkas av att arbetstagaren gjort sig skyldig till ett 
trafiknykterhetsbrott av den mildare karaktären. Arbetsdomstolen ansåg därmed inte att 
uppsägningen varit sakligt grundad. Arbetsdomstolen hänvisade i sina domskäl till AD 1981 nr 
168 där arbetsdomstolen uttalade att som polis finns det villkor att fullfölja sina arbetsuppgifter 
för att få ett allmänt förtroende. Arbetsdomstolen påpekade att förutsättning för att poliser ska få 
ett förtroende är att de är oförvitliga.82 
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I rättsfallet AD 2004 nr 2 hade en arbetstagare med en yrkesroll som vårdare inom 
kriminalvården dömts till misshandel av tingsrätten. Arbetstagaren hade redan från början av sin 
anställning ett alkoholproblem men det var vid ett hembesök som arbetsgivaren gjorde och som 
ledde till att hen förstod allvaret av arbetstagarens alkoholproblem. Arbetsgivaren satte in 
åtgärder för att hjälpa arbetstagaren mot hens alkoholproblem, därefter hade arbetstagaren på 
eget initiativ tagit kontakt med en alkoholmottagning. Arbetstagaren hamnade i ett senare skede 
i ett återfall i sitt alkoholmissbruk. Detta ledde till att arbetstagaren blev frånvarande från jobbet. 
På grund av hens frånvaro började arbetskamraterna tröttna på att de fick utföra hens jobb. 
Arbetstagaren var olovligen frånvarande i 40 dagar och 10 dagar med ett läkarintyg. Detta ledde 
till att arbetstagaren blev uppsagd. Arbetsgivaren åberopade som grund för uppsägningen att 
frånvaron utgjorde en säkerhetsrisk för arbetskollegor. Efter det att arbetstagaren blivit uppsagd 
dömdes han till fängelse i fyra månader för misshandel av sin sambo. Brottet hade skett utom 
arbetstagarens tjänst. Arbetsgivaren hävdade att arbetstagarens alkoholproblem ska ha inneburit 
en säkerhetsrisk. Arbetstagaren jobbade då på ett häkte där arbetsgivaren menade att de ställer 
höga krav på säkerheten på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ansåg således att arbetstagaren som 
blivit dömd till misshandel visade att arbetstagaren faktiskt var våldsbenägen. Arbetsdomstolen 
angav i sina domskäl att den höga frånvaron har varit p.g.a. arbetstagarens sjukdom alkoholism. 
I förarbetena till 1974 års anställningslag anges det att en sjukdom som utgör nedsatt 
prestationsförmåga i sig inte kan utgöra saklig grund för uppsägning. Att arbetstagaren gjort sig 
skyldig till misshandel spelade ingen roll då uppsägningen hade skett innan den fällande 
brottmålsdomen. Arbetsdomstolen uttalade i sina domskäl att brottmålsdomen inte utgjorde 
saklig grund för uppsägning och att det inte fanns stöd för att arbetstagaren skulle vara 
våldsbenägen. Arbetsdomstolen fann därför att saklig grund för uppsägning inte förelåg.83 
 
4.2.5 Fängelsestraff 
I arbetsdomstolens rättspraxis framgår det att en arbetstagares frånvaro på grund av ett 
fängelsestraff inte kan anses som att arbetstagaren åsidosätter sin arbetsskyldighet. Det kan dock 
inte jämställas med en lagstadgad rätt till ledighet som t.ex. studier eller sjukdom. I 
arbetsdomstolens rättspraxis ska det som tidigare framgått att domstolen måste beakta det 
enskilda fallets omständigheter för att sedan kunna göra en helhetsbedömning. Arbetsdomstolen 
ska i sin bedömning beakta arbetstagarens omständigheter såväl som arbetsgivarens möjlighet 
till att kunna ersätta arbetstagaren under dennes frånvaro. För hänsyn måste tas till arbetsgivaren 
för de eventuella kostnader och olägenheter som kan uppstå för att arbetstagaren avtjänar ett 
fängelsestraff. Arbetsdomstolen har i sin rättspraxis gjort tydligt att om en arbetstagare har dömts 
till långt fängelsestraff ger det desto större möjligheter för arbetsgivaren att kunna skilja 
arbetstagaren från sin anställning.84  
 
4.2.5.1 Rättsfall där saklig grund för uppsägning förelegat 
I rättsfallet AD 2001 nr 2 där en arbetstagare som hade en yrkesroll som brevbärare dömdes av 
tingsrätten till grov våldtäkt mot sin dotter till fängelse i fem år. Brottmålsdomen överklagades 
till hovrätten som sedan fastställde tingsrättens dom. Arbetstagaren anförde i sin talan att hen 
under sin långa tid som anställd hos arbetsgivaren hade skött sitt arbete exemplariskt. Det 
framgick att arbetstagaren hade en roll i verksamheten som kunde beskrivas som en “liten 
chefsposition”. Arbetsgivaren till arbetstagaren var posten i detta fall. De anförde i sin talan att 
inom organisationen hade de genomgått fall där nyanställningar av fast personal inte varit möjlig. 
Arbetsgivaren anförde vidare att man inte kunde ersätta arbetstagaren under den tid hen satt 
frihetsberövad, vilket ledde till att man fick anställa timpersonal. Arbetsgivaren hävdade att 
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frånvaro på grund av ett fängelsestraff inte utgjorde en frånvaro av sådan orsak där de som 
arbetsgivare måste lösa arbetstagarens frånvaro. På grund av driftinskränkningar fann de inte 
heller att en omplacering av arbetstagaren skulle vara möjlig. Tingsrätten angav i sina domskäl 
att det har förelegat saklig grund för uppsägning. Tingsrätten fann att arbetstagaren trots mot 
hens nekande begått ett mycket allvarligt brott som varit riktat mot hens egen dotter. Tingsrätten 
hänvisade i sina domskäl till doktrin där det framgår att en arbetstagare som begår ett brott utom 
sin tjänst där brottet i sig inte är av den allvarligare typen inte kan utgöra saklig grund för 
uppsägning. Om det däremot är ett brott som kan ses som allvarligt där brottet kan påverka 
arbetsgivarens förtroende till arbetstagaren kan det föreligga saklig grund för uppsägning. 
Tingsrätten hänvisade till den bedömning som arbetsdomstolen gör. Att i varje enskilt fall där 
frågan om saklig grund för uppsägning föreligger ska en helhetsbedömning av de omständigheter 
som finns samt en intresseavvägning göras. Tingsrätten fann att brottet som arbetstagaren hade 
begått kunde ha skadat arbetsgivarens förtroende till hen men också arbetsgivarens anseende utåt. 
I tingsrättens domskäl hänvisade de till arbetsdomstolens tidigare rättspraxis där frånvaro på 
grund av fängelsestraff inte ses som en olovlig frånvaro. Vid en arbetstagares frånvaro på grund 
av fängelsestraff ska även arbetsgivarens beredskap för att kunna fylla upp den frånvaron beaktas 
i bedömningen. Tingsrätten uttalade i sina domskäl att på grund av det allvarliga brottet samt 
förtroende som skadats mellan arbetstagaren och arbetsgivaren samt allmänheten förtroende till 
arbetsgivaren skulle utgöra saklig grund för uppsägning. Den långa frånvaron på grund av att 
arbetstagaren ska avtjäna ett fängelsestraff ansåg tingsrätten skapa olägenheter för arbetsgivaren. 
Tingsrätten fann att saklig grund för uppsägning av arbetstagaren förelåg. Arbetsdomstolen 
angav i sina domskäl i målet att man går på tingsrättens linje.85 
 
“Om en anställd begår brott utom tjänsten vilket brott inte är av alltför allvarlig karaktär och 

där brottsligheten inte kan sägas påverka själva anställningsförhållandet ligger det närmast till 
hans att anta att saklig grund för uppsägningen inte föreligger. Om anställningen däremot har 

en sådan karaktär att brottet menligt kan inverka på förtroendet för den anställde eller 
företagets anseende utåt eller i förhållande till övrig personal kan omständigheterna vara 

sådana att uppsägning får ske (jfr Lunning, Anställningsskydd, 7 uppl., s. 217).”86 
 
Arbetsdomstolen ansåg dock att en arbetsgivare som posten måste ha beredskap att kunna ersätta 
anställda när de under en längre tid är frånvarande på grund av sjukdom eller annan lagstadgad 
rätt till ledighet. Arbetsdomstolen menade att frånvaro p.g.a. fängelse i sig inte kan utgöra saklig 
grund utan det är upp till arbetsgivaren att försöka lösa det trots de kostnader som kan uppstå. 
Arbetsdomstolen tillade också i sina domskäl att ju längre en arbetstagare är frånvarande för att 
avtjäna ett fängelsestraff desto större möjligheter ska det finnas för arbetsgivaren att kunna säga 
upp arbetstagaren från anställningen. Det som kan bli svårare för arbetsgivaren är efter att 
arbetstagaren suttit av sitt fängelsestraff att kunna se över personalbehovet i verksamheten. I 
arbetsdomstolens domskäl angavs de att det grova brottet som arbetstagaren blivit dömd till och 
det långa fängelsestraffet utgör saklig grund för uppsägning.87  
 
I rättsfallet AD 2008 nr 20 var det en arbetstagare som hade yrkesrollen som processoperatör vid 
ett massa- och pappersbruk. Arbetstagaren var duktig på sitt arbete och hade varit anställd hos 
arbetsgivaren i över 25 år. Arbetstagaren häktades för misshandel av sin sambo men släpptes 
sedan ut. Arbetsgivaren beslutade att arbetstagaren skulle få återgå till sin tjänst då hen släppts 
fri. Kort därefter avled sambon som följd av misshandeln och arbetstagaren dömdes av 
tingsrätten till dråp samt åtta års fängelse. Tingsrättens dom överklagades och arbetstagaren 
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anförde i sin talan att hen endast gjort sig skyldig till grov misshandel och vållande till annans 
död. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Arbetstagaren anförde att uppsägningen inte varit 
sakligt grundad och att brottet samt fängelsestraffet i sig inte kunde utgöra saklig grund för 
uppsägning. Det var av vikt enligt arbetstagaren att arbetsgivaren inte ens beaktat sin 
omplaceringsskyldighet då det inte ens övervägt möjligheten till en omplacering. Arbetsgivaren 
bestred arbetstagarens yrkande och menade att brottets karaktär och fängelsestraffets längd 
tillsammans utgör saklig grund för uppsägning. Därför har man inte heller gjort en utredning 
kring att omplacera arbetstagaren.  Arbetsdomstolen hänvisade i sina domskäl till rättspraxis. En 
arbetstagare som avtjänar ett fängelsestraff anses inte åsidosätta sin arbetsskyldighet, det kan inte 
heller jämställas med en lagstadgad rätt till ledighet.88 
 

“Arbetsdomstolen tidigare uttalat anses frånvaro på grund av avtjänande av fängelsestraff 
visserligen inte innebära att arbetstagaren utan giltig anledning åsidosätter sin 

arbetsskyldighet men kan ändå inte jämställas med frånvaro på grund av sjukdom eller 
lagstadgad rätt till ledighet. Frånvaro för att avtjäna ett fängelsestraff ska därför bedömas mot 

bakgrund av den allmänna beredskap som arbetsgivaren har för att bemästra arbetstagares 
frånvaro på grund av sjukdom eller sådan rätt till ledighet i olika situationer som följer av lag. 

Frånvaro för avtjänande av frihetsstraff bör bedömas med hänsyn till bl.a. Arbetstagarens 
person och arbetsuppgifter, till hur han har skött sitt arbete och till arbetsgivarens möjligheter 

att ersätta arbetstagaren under dennes frånvaro.” 89 
 
Arbetsdomstolen ansåg i sin bedömning trots att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i 
många år och skött sitt arbete väl kunde det inte anses som skäligt att låta arbetsgivaren ersätta 
arbetstagaren under så många år. Angående möjligheten att arbetstagaren skulle kunna bli 
frigiven tidigare uttalade sig arbetsdomstolen följande i sina domskäl.90 
 

“Det förhållandet att A. H. Måhända kan komma att någon tid före en villkorlig frigivning få 
möjlighet till frigång för att arbeta ändrar inte denna bedömning. Arbetsdomstolen vill också, 
mot bakgrund av att förbundet synes mena att den frånvaro som ska beaktas endast är den som 

ligger i tiden efter uppsägningen, framhålla att självfallet måste hela den aktuella frånvaron 
beaktas även om delar av den, till följd av att arbetsgivaren haft rätt att avvakta den 

straffrättsliga processen, redan förflutit vid tiden för uppsägningen”91 
 
I arbetsdomstolens domskäl yttrade man att det långa fängelsestraffet som arbetstagaren dömts 
till utgör saklig grund för uppsägning och att det inte anses som skäligt att kunna kräva att 
arbetsgivaren skulle omplacera arbetstagaren till ett annat arbete inom verksamheten.92  
 
4.2.5.1 Rättsfall där saklig grund för uppsägning inte förelegat 
I rättsfallet AD 2006 nr 52 hade en arbetstagare med en yrkesroll som serviceman dömts för grov 
fridskränkning och misshandel till fängelse ett år. Efter hovrättens dom valde arbetsgivaren att 
säga upp arbetstagarens anställning. Arbetsgivaren angav som grund för sin talan i 
arbetsdomstolen att arbetstagarens brottslighet strider mot bolagets allmänna handlingsregler och 
de bestämmelserna i det kollektivavtal som fanns. En omplacering av arbetstagaren var inte 
möjlig då arbetsgivaren hävdade att det inte fanns någon ledig tjänst att omplacera arbetstagaren 
till inom bolaget. De anförde vidare i sin talan att det inte heller förelåg någon skyldighet till att 
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omplacera arbetstagaren. Arbetsgivaren menade att på grund av arbetstagarens fängelsestraff 
skapas de olägenheter för bolaget och det i sig kunde anses utgöra saklig grund för uppsägning. 
Arbetstagaren anförde i sin talan att denne hade arbetsuppgifter som innebar mycket ensamarbete 
och därmed kunde inte detta skada allmänhetens eller arbetskamraternas förtroende till 
arbetsgivaren om arbetstagaren fick behålla sin anställning. Vidare menade arbetstagaren att det 
visst fanns en tillgänglig tjänst som arbetstagaren kunde omplaceras till. Arbetsdomstolen angav 
i sina domskäl i målet att frågan om det föreligger saklig grund för uppsägning i de fall där 
arbetstagaren har begått brott utanför sin tjänst är något som inte går att besvaras generellt. I 
arbetsdomstolens domskäl hänvisade man till tidigare praxis. Arbetsdomstolen måste beakta 
varje omständighet i det enskilda fallet för att kunna göra en helhetsbedömning samt 
intresseavvägning. Gällande detta rättsfall anförde arbetsdomstolen att på grund av det brott som 
arbetstagarens dömts för kan detta givetvis skada arbetsgivarens förtroende till denne. 
Arbetsdomstolen konstaterade att arbetstagarens anställning inte hade någon förtroendeställning 
och inte heller några särskilda krav på samarbete. Av den utredning som lades fram i 
arbetsdomstolen angav dem i sina domskäl att det inte skulle finnas problem från arbetskamrater 
ifall arbetstagaren fick återgå till sitt arbete. Efter en samlad bedömning fann arbetsdomstolen att 
brotten i sig inte utgjorde saklig grund för uppsägning. Arbetsdomstolen angav i sina domskäl 
att när det gäller en arbetstagares fängelsestraff ska man ta hänsyn till de omständigheter som 
finns i det enskilda fallet samt vilka olägenheter som kan tänkas bli för arbetsgivaren. 93 
 

”Frånvaro för avtjänande av frihetsstraff bör, som Arbetsdomstolen tidigare uttalat (se 
t.ex. AD 1978 nr 86, 1993 nr 127 och 2004 nr 30) bedömas med hänsyn till bl.a. arbetstagarens 

person och arbetsuppgifter, till hur han eller hon skött arbetet och till arbetsgivarens 
möjligheter att ersätta arbetstagaren under hans eller hennes frånvaro. En allmän 

utgångspunkt har ansetts vara att ju längre en arbetstagare är frånvarande för att avtjäna ett 
frihetsstraff, desto större möjligheter bör det finnas för arbetsgivaren att säga upp 

arbetstagaren. I den tidigare nämnda domen från år 2004 fann Arbetsdomstolen att den 
frånvaro som skulle bli följden av det i det fallet utdömda fängelsestraffet om två år och åtta 

månader inte, ens i förening med de grova brott som arbetstagaren dömts för, 
utgjorde saklig grund för uppsägning.”94 

 
Arbetsdomstolen angav i sina domskäl att de beaktat sådana omständigheter som att 
arbetstagaren varit anställd för bolaget i 17 år och skött sin anställning utan någon anmärkning. 
Arbetstagaren frigavs villkorligt efter att ha avtjänat 8 månader av sitt fängelsestraff. Detta 
beaktade arbetsdomstolen som fann att arbetstagarens frånvaro på grund av avtjänat 
fängelsestraff inte utgjorde saklig grund för uppsägning.95 
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5. Analys  
En uppsägning av en arbetstagare måste vara sakligt grundad. Begreppet saklig grund är ett 
svårdefinierat begrepp där en generell definition inte kan fastställas. Arbetsdomstolen måste 
därför beakta det enskilda fallets omständigheter för att avgöra om saklig grund för uppsägning 
föreligger. Arbetsdomstolen gör därför en helhetsbedömning och intresseavvägning i varje 
enskilt fall. På grund av svårigheterna med att precisera begreppet saklig grund kan det råda stora 
frågetecken för den arbetsgivare som vill säga upp en arbetstagare. De svårigheter som kan 
uppstå för en arbetsgivare som vill säga upp en arbetstagare som har begått ett brott utanför sin 
tjänst är främst att det inte finns direkta kopplingar mellan brottet och anställningen. 
Arbetsdomstolens praxis har dock visat att det kan finnas saklig grund för uppsägning för den 
arbetstagare som begått ett brott utanför sin tjänst. I vissa fall behöver brottet i sig inte utgöra 
saklig grund, utan kan vägas upp med andra omständigheter och innebära att saklig grund anses 
föreligga. När en arbetstagare har blivit uppsagd för att denne har begått ett brott utanför sin tjänst 
beaktar arbetsdomstolen brottets karaktär och art. Brott, såsom narkotikabrott, sexualbrott och 
våldsbrott bedöms på liknande sätt. Brottets allvarlighet och karaktär ligger till grund för 
arbetsdomstolens bedömning. Av arbetsdomstolens praxis framgår dock att ett brott inte alltid 
behöver utgöra saklig grund för uppsägning. Brottet kan, tillsammans med en annan 
omständighet t.ex. att allmänhetens förtroende till arbetsgivaren har skadats, utgöra saklig grund 
för uppsägning. Ett brott begånget utanför tjänsten leder inte automatiskt till uppsägning. 
Undersökningen visar vidare att det finns möjligheter för en arbetsgivare att säga upp en 
arbetstagare för att denne har begått ett brott utanför sin tjänst. I de situationer där en arbetstagare 
dömts till ett fängelsestraff måste arbetsdomstolen i sin bedömning ta hänsyn till arbetsgivaren 
eftersom arbetsgivare kan ha olika möjligheter att ersätta arbetstagaren under den tid hen avtjänar 
sitt fängelsestraff. Detsamma gäller för den arbetstagare som har en förtroendeställning. Då kan 
en arbetsgivare ställa högre krav.  
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