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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att utreda rättsläget kring en arbetstagares brottslighet utanför 

tjänsten, samt ett avtjänande av fängelsestraff, som saklig grund för uppsägning eller laga grund 

för avsked. För ett avsked krävs ett grovt åsidosättande av åligganden gentemot arbetsgivaren, 

medan en uppsägning kan bli aktuell vid ringa företeelser. 

 

Jag har använt mig av den traditionella rättsdogmatiska metoden i denna uppsats för att tolka, 

utreda och fastställa gällande rätt inom mitt ämnesval. 

 

För att slippa göra allt för stora generaliseringar och få fram ett ändamålsenligt resultat som 

besvarar min frågeställning på bästa möjliga sätt, har jag valt att inrikta mig på brott inom 

kategorierna våldsbrott, sexualbrott och narkotikabrott. 

 

Brott utanför tjänsten kan utgöra både saklig grund för uppsägning och laga grund för avsked. Det 

krävs emellertid att vissa faktorer är uppfyllda för att brottet ska kunna läggas som grund för 

uppsägning eller avsked. Faktorer som arbetstagarens position på företaget, yrket, vem brottet är 

riktat emot och den fortsatta lämpligheten är faktorer som AD tar hänsyn till vid våldsbrott. 

Positionen på företaget och yrket är omständigheter som AD ofta tar hänsyn till. 

Förtroendepositioner på företag samt yrken som kräver allmänhetens förtroende, till exempel 

präster, har betydligt lägre toleransnivå vid brott utanför tjänsten än andra yrken. 

 

Gällande sexualbrott är det extra allvarligt om brottet är riktat mot någon annan arbetstagare på 

arbetsplatsen, även om det sker utanför tjänsten. Vad gäller narkotikabrott går det att identifiera 

att AD tar hänsyn till andra faktorer, såsom arbetstagarens psykiska hälsa, ålder och 

levnadsförhållanden med mera. Vissa narkotikabrott bli därmed till en viss grad ursäktade med 

hänsyn till arbetstagarens personliga omständigheter, och ett starkare anställningsskydd vid 

narkotikabrott gentemot vålds- och sexualbrott kan fastställas. 

 

Även fängelsestraff kan utgöra saklig grund för uppsägning eller laga grund för avsked. 

Omständigheter som AD tar hänsyn till och utreder är bland annat arbetstagarens person, 

arbetsuppgifter, hur grovt brottet varit, återfallsrisken för brottsligheten samt arbetsgivarens 

möjligheter att ersätta dennes tjänst under avtjänandet av fängelsestraffet. 

 

 

Nyckelord: Arbetsrätt, uppsägning, avsked, brott, utanför tjänsten, fängelse. 
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Abstract 

The purpose of this essay is to investigate the legal situation regarding an employee’s crime 

outside the service and an imprisonment, as legal grounds for termination or dismissal of the 

employment contract. For a dismissal it requires a serious breach of the duties, while a 

termination may be applicable even for minor violations of the employee.  

 

Furthermore, I have used the law of dogmatic approach to identify and investigate my subject, 

but also to answer my questions asked in this essay in an appropriate way. 

 

To avoid generalizations and to come to conclusions regarding crime outside the service as a 

termination or dismissal, I have chosen to focus on crimes in the categories of violence, sex 

and drug-related offenses. 

 

Offences outside the service may constitute both termination and dismissal of the employee. 

However, it requires that certain circumstances are met for that the offence can be classified 

as grounds for either termination or dismissal. These factors are the employee’s positions in 

the company, the employees profession, whom the crime is directed against and the continued 

suitability of the employee. The position, or the profession the employee has, is something 

that the labour court often takes into account. Positions of trust or professions that require 

“public trust”, such as priest, have a lower level of tolerance compared to other professions. 

 

Regarding sex-crimes, it is especially serious if the crime is directed against any other 

employee in the workplace. As for drug offenses, the labour court takes other factors into 

account, such as the employee’s mental health, age and living conditions. Therefore, some 

drug-related crimes are excused and a stronger protection of employee’s that commit a drug 

related crime can be identified, compared to violence- and sexual crimes. 

 

Imprisonment may constitute legal grounds for both termination and dismissal of the 

employee. Circumstances that the labour court takes into account are, for instance, the 

employee’s personal, the job, how serious the offense was, the risk of recidivism, but also the 

employer’s opportunity to resolve the employee’s absence from work. 

 

Keywords: Labour law, termination, dismissal, outside service, crime, prison. 
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1. Inledning 

Brott och straff är något som existerar i alla samhällen. Ett brott innebär vanligen en 

överträdelse av samhällets regler, medan straffet är en påföljd som den som begått brottet 

tillfogas, ofta i form av ett lidande eller obehag.1 I brottsbalken står det att påföljder av brott 

som ingår i brottsbalken är böter, fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande 

till särskild vård.2 Det står emellertid inget om att man kan komma att skiljas från sin 

anställning om ett brott begås, som i vissa fall säkerligen anses som ett värre lidande än 

ovanstående straff. Men är det möjligt att skiljas från sin anställning för ett brott som begås 

utanför tjänsten? Arbetsdomstolen har fastslagit i ett flertal domar att ett brott som begås 

utanför tjänsten ”normalt” inte ska kunna leda till en uppsägning eller ett avsked av en 

arbetstagare. Samtidigt som de i andra domar fastställer att brott utanför tjänsten kan komma 

att utgöra både saklig grund för uppsägning och laga grund för avsked om arbetsgivaren har 

starka skäl för det.3 Det finns således en otydlig bild av vad som gäller och bedömningen om 

huruvida saklig grund för uppsägning eller laga grund för avsked kan uppstå genom ett brott 

som begås utanför tjänsten ter sig mer diffust än vad både förarbetena till LAS och 

Arbetsdomstolen vill erkänna. 

 

En annan omständighet, som ofta kommer på tal i doktrinen i och med en arbetstagares 

brottslighet, är om ett avtjänande av fängelsestraff kan utgöra grunder för uppsägning eller 

avsked. Det uppstår en intressekonflikt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Denna 

utspelar sig mellan arbetsgivarens vilja att bli av med den berörda arbetstagaren och 

arbetstagarens vilja och rättigheter att kvarstå i anställningen. Även i detta fall uppstår det 

frågetecken och stora utrymmen för vilkens intressen som bör väga tyngst, då flera av de 

traditionella rättskällorna är oense om vad som bör gälla. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Som jag belyste i inledningen finns det svårigheter och stora tolkningsutrymmen för att 

avgöra när ett brott utanför tjänsten, eller ett avtjänande av fängelsestraff, utgör uppsägnings- 

eller avskedsgrunder. Syftet med denna uppsats är således att göra en rättslig utredning kring 

huruvida en arbetstagares brottslighet utanför tjänsten samt ett avtjänande av fängelsestraff 

kan utgöra saklig grund för uppsägning eller laga grund för avsked. Uppsatsen kommer även 

                                                
1 Jareborg (2010), Straffrättens påföljdslära, s. 13. 
2 BrB 3 § 
3 Åhnberg (2004), LAS Handboken, s. 224. 
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att innehålla två bisyften. Det ena kommer att vara att identifiera om arbetstagarens yrke eller 

position på arbetsplatsen har någon inverkan, eller om alla arbetstagare döms efter samma 

regler och lagar. Det andra bisyftet är att, utifrån ett genusperspektiv, undersöka ifall 

uppsägnings- och avskedsmöjligheter för brott som begås utanför tjänsten särskilt missgynnar 

något av könen. 

 

Frågeställningarna som jag kommer att utgå från för att lösa syftet med uppsatsen kommer 

därför att vara följande: 

 

• Kan en arbetstagares brottslighet utanför tjänsten utgöra saklig grund för uppsägning 

och/eller laga grund för avsked? 

• Vad krävs i så fall för att en arbetstagares brottslighet utanför tjänsten ska innebära 

saklig grund för uppsägning eller laga grund för avsked? 

• Har en arbetstagares yrke eller position på företaget någon inverkan på ifall brottet kan 

leda till uppsägning eller avsked? 

• Hur påverkar ett fängelsestraff möjligheterna för en arbetstagare att kvarstå i 

anställningen? 

• Kan det enligt Diskrimineringslagen ses som könsdiskriminering ifall uppsägningar 

och avsked för brott utanför tjänsten möjliggörs? 

 

1.2 Metod 

Den mest traditionella metoden för juridiska studier kallas för den rättsdogmatiska metoden. 

Den rättsdogmatiska metoden grundar sig på de traditionella rättskällorna, såsom lag, 

förarbeten, rättspraxis, doktrin och sedvänja. Dessa rangordnas sedan efter juridisk dignitet 

och används för att fastställa gällande rätt.4 Den rättsdogmatiska metoden används alltså för 

att fastställa hur gällande rätt ser ut, snarare än att fastställa varför den ser ut som den gör.5 

Eftersom de traditionella rättskällorna finns att tillgå inom mitt ämnesval kommer jag att 

använda mig av den rättsdogmatiska metoden i denna uppsats, vilket innebär att jag kommer 

att använda mig av de traditionella rättskällorna för att redogöra, tolka och fastställa gällande 

rätt. 

 

                                                
4 Henriksson (2009), Sakrättsliga moment, s. 34. 
5 Glavå (1999), Arbetsbrist, s. 23. 
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Den deskriptiva delen, som bland annat syftar till att ge en förståelse och bakgrund till 

uppsägningar och avsked, kommer till stor grad bottna i lagrum, förarbeten och doktrin. 

Fastställandet av rättsläget kommer också att innehålla de traditionella rättskällorna, men 

domineras av rättspraxis inom det aktuella området. 

 

Gällande urvalet av rättspraxis inom vålds- och sexualbrott, kommer ett urval att göras 

sporadiskt, utan någon intention till att vinkla rättsläget åt något håll. Anledningen till detta är 

att mängden rättspraxis inom dessa områden är omfattande, och att redogöra för samtliga 

domar är inte möjligt. Inom narkotikaklassad brottslighet, kommer samtliga domar 

publicerade på infotorg6 att användas, då mängden rättspraxis inte är lika omfattande som de 

andra kategorierna. 

 

1.3 Avgränsningar 

Det finns åtskilliga brott som en arbetstagare kan begå. Därför har jag valt att begränsa och 

inrikta mig på våldsbrott, sexualbrott och narkotikabrott inom arbetsrättsliga tvister. 

Anledningen till detta är att praxis är omfattande inom dessa brottskategorier, och de kan 

således anses som några av de vanligaste brotten av grövre karaktär som får en arbetsrättslig 

prövning. En annan anledning till begränsningen av brottskategorier är att en undersökning av 

samtliga brott skulle innebära en allt för stor generalisering av vad brottslighet utanför 

tjänsten är. Detta skulle i sin tur kunna leda till en missvisande bild vid besvarning av mina 

frågeställningar, vilket jag vill undvika. 

 

1.4 Disposition 

Den första delen av uppsatsen utgörs av en deskriptiv del där en redogörelse för förarbeten, 

aktuella lagrum, doktrin, övriga begrepp samt rättspraxis görs. I den andra delen görs en 

analys av den deskriptiva delen och av rättspraxis, som följs upp av de slutsatser jag kan dra, 

samt ett eget ställningstagande med mina egna tankar och reflektioner. 

 

2. Uppsägning 

En anställnings upphörande är beroende av anställningsformen.7 En tidsbegränsad anställning 

upphör till exempel när arbetet är slutfört eller när sista dagen i anställningsavtalet infinner 

                                                
6 www.infotorg.se 
7 Glavå (1999), Arbetsbrist, s. 279. 
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sig.8 Den vanligaste upphörandeformen av en anställning är dock uppsägning.9 En uppsägning 

innebär att en anställning upphör efter en viss uppsägningstid. Uppsägningen kan göras både 

från arbetstagar- och arbetsgivarsidan. Arbetstagaren har inga skyldigheter utan bestämmer 

själv ifall denne vill att anställningen skall upphöra, medan arbetsgivarsidan har vissa 

förpliktelser att följa vid en uppsägning.10 

 

En uppsägning från arbetsgivarens sida kan grunda sig på antingen arbetsbrist eller personliga 

skäl.11 Arbetsbrist innefattar främst ekonomiska och organisatoriska skäl där en 

driftinskränkning kan komma att bli aktuell. Personliga skäl grundar sig på förhållanden som 

hänför sig till arbetstagaren personligen.12 Mer om detta i 2.2 och 2.2.1. 

 

Vidare anses arbetsbrist i princip alltid utgöra saklig grund för uppsägning. En arbetsgivare 

ska aldrig behöva behålla arbetskraft ifall företagsekonomiska skäl pekar mot en nedskärning 

av personalen, det hade enligt Adlercreutz och Mulder varit ”… ett avsteg från 

marknadsekonomin.”
13 Arbetsgivaren behöver dock ange skälen till uppsägningen, och dessa 

måste vara ”acceptabla”, vilket en driftinskränkning/nedskärning av personal på grund av 

ekonomiska skäl oftast anses vara.14 AD ifrågasätter sällan en arbetsgivares organisatoriska 

beslut såsom nedskärningar, utan försöker i största möjliga mån lämna arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt okränkt. I vissa uppenbara fall, eller i de fall där stor ovishet råder, kan AD 

dock göra en prövning huruvida det faktiskt föreligger arbetsbrist.15 Det är emellertid inte 

ovanligt att en arbetsgivare uppger företagsekonomiska skäl när denne vill bli av med en 

arbetstagare där det egentligen handlar om personliga förhållanden, en så kallad fingerad 

arbetsbrist.16 Detta sker på grund av att personliga skäl inte är en lika självklar 

uppsägningsgrund som arbetsbrist, och anses av många svårare att komma igenom med. En 

uppsägning på grund av personliga skäl blir snarare en bedömningsfråga om huruvida 

uppsägningen kan anses utgöra saklig grund eller inte, och i det fallet är AD inte lika 

främmande för att göra en rättslig prövning.  

 

                                                
8 4 § LAS 
9 Glavå (1999), Arbetsbrist, s. 279. 
10 Adlercreutz, Mulder (2007), Svensk arbetsrätt, s. 160. 
11 Källström, Malmberg (2009), Anställningsförhållandet, s. 133. 
12 7 § LAS 
13 Adlercreutz, Mulder (2007), Svensk arbetsrätt, s. 161. 
14 Källström, Malmberg (2009), Anställningsförhållandet, s. 143. 
15 Lunning, Toijer (2010), Anställningsskydd, s. 460. 
16 Källström, Malmberg (2009), Anställningsförhållandet, s. 133. 
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2.1 ILO om anställningsskyddet och uppsägningar 

Anställningsskyddet för arbetstagarna har under en längre tid stärkts, främst i de väletablerade 

industriländerna. Som ett resultat av detta gav ILO 1963 ut en rekommendation17 och 1982 

kom deras anställningsskyddskonvention.18 Till anställningsskyddskonventionen finns även 

en kompletterande rekommendation.19 Dessa uttrycker grundläggande principer samt 

normgivning för anställningsskyddet. ILO:s normgivning har mindre inverkan på till exempel 

länder som Sverige, som redan har ett väletablerat rättssystem, utan är främst till för länder 

med mindre utvecklade arbetsrättssystem. Rekommendationerna kan dock hjälpa länder som 

Sverige genom att ge inspiration till ny lagstiftning samt utveckling av befintliga 

kollektivavtal.20 Vidare uttrycker ILO:s rekommendation nr 119 följande om uppsägning: 

 

“Termination of employment should not take place unless there is a valid reason for 

such termination connected with the capacity or conduct of the worker or based on 

the operational requirements of the undertaking, establishment or service.”21 

 

Rekommendationen uttrycker följaktligen att en uppsägning endast är giltig i den mån den 

går att hänföra till antingen arbetstagaren personligen eller till verksamhetsrelaterade orsaker. 

Detta är ratificerat av Sverige, då även en uppsägning inom svensk lagstiftning endast är 

giltig i den mån den går att hänföra till dessa två omständigheter. Rekommendationen stadgar 

dock inte vad som är att betrakta som verksamhetsrelaterade skäl eller vad en uppsägning av 

personliga skäl innebär, utan säger istället; 

 

“Effect may be given to this Recommendation through national laws or regulations, 

collective agreements, works rules, arbitration awards, or court decisions or in such 

other manner consistent with national practice as may be appropriate under national 

conditions.”22 

  

Även om ILO:s rekommendation inte uttrycker vad som är att betrakta som saklig grund för 

uppsägning, stadgar dem, liksom svensk lagstiftning, vad som inte är att betrakta som saklig 

grund.23 Enligt ILO ska bland annat fackligt medlemskap, ras, hudfärg, kön, graviditet och 

                                                
17 ILO:s rekommendation nr. 119. 
18 ILO:s anställningskonvention nr. 158. 
19 ILO:s rekommendation nr. 166. 
20 Källström (1993), Alkoholpolitik och arbetsrätt, s. 75. 
21 ILO:s anställningskonvention nr 158 artikel 4 
22 ILO:s rekommendation nr. 119 § 1. 
23 Se bl.a. 7 § LAS st 2 samt 3 och 8 §§ MBL om föreningsrätt 
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frånvaro av olika slag inte kunna läggas som grund för en uppsägning.24 Vidare uttrycker 

ILO följande om en arbetstagares rättigheter att erhålla varningar innan en uppsägning kan 

bli aktualiserad: 

“The employment of a worker shall not be terminated for reasons related to the 

worker's conduct or performance before he is provided an opportunity to defend 

himself against the allegations made, unless the employer cannot reasonably be 

expected to provide this opportunity.”25 

Huruvida arbetstagaren ska ges möjlighet att försvara sitt uppförande eller inte är av relevans 

för denna uppsats, då det alltid blir en central fråga när en arbetstagare till exempel begått en 

brottslig handling. Vid ringa överträdelser ska en arbetstagare ges möjligheterna att försvara 

sitt beteende och förbättra sig, medan arbetsgivaren har bestämmanderätten vid överträdelser 

som är av grövre karaktär, där en möjlighet till detta inte anses berättigad. 

För att kunna tolka och få en vägledning när en uppsägning av personliga skäl ska anses som 

giltig eller ogiltig, är det dock inte i första hand ILO:s rekommendationer eller konventioner 

som tillämpas, utan dess effekt ska ske genom svensk lagstiftning, förarbetena till bland 

annat LAS, AD:s domar samt relevant juridisk doktrin.26 

 

2.2 Personliga skäl 

Uppsägning på grund av personliga skäl kan grunda sig på ett stort antal omständigheter. Det 

kan vara bristande kompetens, misskötsamhet på arbetsplatsen, samarbetsproblem, sena 

ankomster, arbetsvägran, stöld, misshandel med mera.27 Listan kan göras lång. Vad som dock 

kan sägas om samtliga uppsägningar är att grunderna för uppsägningen måste vara reella. 

Arbetsgivaren har vanligtvis bevisbördan om denne ämnar säga upp någon av personliga skäl, 

och just brister i bevismaterialet är den vanligaste orsaken till att domstolen ger arbetsgivaren 

fel.28 Mer om bevisbördan i punkt 5. Vid en uppsägning av personliga skäl, oberoende av vad 

som föranlett det, är den centrala frågan om uppsägningen ansetts utgöra saklig grund eller 

inte. 

                                                
24 ILO:s rekommendation nr. 158 artikel 5 
25 ILO:s rekommendation nr. 158 artikel 7 
26 ILO:s rekommendation nr. 119 § 1. 
27 Andersson, Edström (2009), Arbetsrätt s. 117 och Englund (2009), Regler kring anställningen, s. 142. 
28 Källström, Malmberg (2009), Anställningsförhållandet, s. 136. 
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2.2.1 Saklig grund 

Det finns få begrepp inom arbetsrätten som är så omtalade som kravet på saklig grund. En av 

anledningarna till detta är en ryktesspridning om att saklig grund begreppet innebär en 

omöjlighet för småföretagare att göra sig av med oönskade anställda. Detta har i sin tur 

medfört ett minskat intresse för att nyanställa arbetstagare, speciellt för småföretagare.29 Detta 

styrks i propositionen till 1982 års anställningsskyddslag där SAF säger att rättspraxis av vad 

saklig grund innebär har gjort det i princip omöjligt att säga upp en arbetstagare.30 

 

Som tidigare nämnts finns det två olika omständigheter som kan utgöra saklig grund för 

uppsägning. Den ena är vid arbetsbrist och den andra är vid personliga skäl.31 Vad saklig 

grund innebär uttrycks dock inte i lagen. En anledning till detta är att 7 § LAS som berör 

uppsägning och saklig grund tillämpas i princip i alla branscher. Uppsägningsfallen kan därför 

skilja sig åt från bransch till bransch och en generell definition av vad saklig grund innebär 

anses därför inte som möjligt att ha med i någon lagtext.32 Detta beskrivs i förarbetena till 

LAS: 

”Förhållandena inom arbetslivet växlar emellertid i utomordentligt stor utsträckning 

beroende bl. a. på förhållandena i branschen, på arbetsplatsen och på vilket slags 

anställning det är fråga om. Vad som i ett fall kan anses utgöra saklig grund för en 

uppsägning behöver inte i andra fall godtas som sådan grund. Uppsägningsfallen är 

så olika och förhållandena på arbetsplatserna så varierande att det inte är möjligt att 

generellt slå fast vad som kan betraktas som saklig grund.”33 

 

Genom att binda sakliggrundbegreppet och ge det en definition i lagen riskerar man istället att 

rättsutvecklingen binds på ett negativt och olyckligt sätt, snarare än att man underlättar den 

sakliga grundens innebörd.34 Istället skrivs det i propositionen till 1974 års 

anställningsskyddslag att domstolarna ska göra en helhetsbedömning av samtliga 

kringliggande omständigheter.35 En helhetsbedömning tillsammans med det omfattande 

området av praxis ska kunna fastställa om den sakliga grunden är uppfylld i de enskilda 

fallen. Omständigheter som är av betydelse är bland annat arbetsplatsens storlek, 

                                                
29 Glavå (2009), Arbetsrätt, s. 303. 
30 Prop. 1981/82:71 s. 70. 
31 Källström, Malmberg (2009), Anställningsförhållandet, s. 133. 
32 Prop. 1973:129 s. 120. 
33 Ibid 
34 Ibid 
35 Ibid 
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arbetstagarens ställning på arbetsplatsen, anställningstidens längd, arbetsgivarens agerande 

samt hur framtidsprognosen ser ut för den enskilde arbetstagaren.36 

2.2.1.1 Arbetsplatsens storlek 

En av omständigheterna som inverkar på helhetsbedömningen är arbetsplatsens storlek.37 

Anledningarna till detta är att exempelvis konflikter eller samarbetsproblem som uppstår på 

en större arbetsplats ofta kan lösas genom en omplacering, och saklig grund anses då inte 

föreligga.38 Omplaceringsmöjligheterna är mer begränsade på ett mindre företag. Detta kan i 

sin tur leda att en arbetsgivare på ett mindre företag kan anses ha saklig grund för att säga upp 

en arbetstagare, medan en arbetsgivare på en större arbetsplats under samma omständigheter 

inte anses ha saklig grund för sina påståenden.39 Även i utredningar där arbetsgivare haft 

avsikten att säga upp arbetstagare på grund av deras alkoholproblem har arbetsplatsen haft 

betydelse. Detta har i ett antal AD domar, till exempel AD 139/1978, motiverats med att ett 

stort företag har ekonomiska möjligheter att komma till rätta med sådana problem, medan en 

arbetstagares alkoholproblem på en mindre arbetsplats kan få allvarliga konsekvenser för 

arbetsgivaren och dennes fortsatta verksamhet.40 Detta innebär emellertid inte att alla 

småföretagare har rättigheter att säga upp arbetstagare med alkoholproblem, utan att 

arbetsplatsens storlek ska vägas in i bedömningen.41 Förarbetena till LAS tar upp detta i 

samband med samarbetssvårigheter som saklig grund för uppsägning, där de säger följande 

om betydelsen av arbetsplatsens storlek: 

 

”Samarbetssvårigheter bör normalt inte kunna åberopas som grund för uppsägning. 

Här får man emellertid ta hänsyn till skillnaderna mellan större och mindre företag. 

Vid större och medelstora företag bör samarbetssvårigheter regelmässigt i sista hand 

kunna lösas genom att arbetstagaren förflyttas. I ett litet företag däremot kan 

möjligheterna att lösa samarbetssvårigheter vara begränsade.”42 

2.2.1.2 Arbetstagarens ställning 

Arbetstagarens ställning på arbetsplatsen kan också påverka bedömningen om saklig grund 

föreligger. Regeln är att desto högre ställning en arbetstagare har, ju mer frihet finns för 

arbetsgivaren att motivera en uppsägning. Propositionen till lagstiftningen om offentliga 
                                                
36 Andersson, Edström (2009), Arbetsrätt, s. 118 ff. 
37 Prop. 1973:129 s. 125 och s. 178. 
38 7 § 2st LAS 
39 Lunning, Toijer (2010), Anställningsskydd, s. 347. 
40 AD 139/1978 och AD 67/1979 
41 Andersson, Edström (2009), Arbetsrätt, s 118 f 
42 Prop. 1973:129 s. 124. 
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tjänstemän43 bekräftar detta genom att den tar upp att en tjänstemans ställning ska ha 

betydelse i till exempel fall där bristande lämplighet utgör uppsägningsgrunden. Med högre 

ställning ställs således ett högre krav på lämplighet.44 

 

I AD 3/1997 har en verkställande direktör sålt varor på kredit till vissa återförsäljare i strid 

med styrelsens riktlinjer. Förfarandet ledde visserligen till skada för företaget, vilket i sig 

skulle kunna föranleda en uppsägning eller ett avsked, men den verkliga grunden för 

uppsägningen, som bolaget yrkade på, var att den verkställande direktören agerat illojalt mot 

företaget och på så sätt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Dennes ställning som VD 

var en central fråga i fallet. Samma gäller i AD 90/2004 där ett företag ämnar säga upp en 

verkställande direktör. Uppsägningen grundar sig inte i första hand på de handlingar denne 

utfört, utan snarare, med hänsyn till VD:ns ställning, på att bolaget ansett VD:n vara illojal 

mot företaget. Det är emellertid inte enbart positioner av VD-karaktär där ställningen 

betraktas, utan även ”vanliga” arbetstagare med viss förtroendeställning gentemot 

arbetsgivaren. Missbrukar en kassörska, barföreståndare, facklig förtroendeman eller en 

lagerarbetare som har hand om inköp för arbetsgivarens pengar förtroendet de fått från 

arbetsgivaren, kan deras förtroendeposition ses som en försvårad omständighet för en fortsatt 

anställning, och saklig grund för uppsägning kan anses föreligga.45 

2.2.1.3 Anställningstidens längd 

Vid fastställandet av saklig grund är även anställningstidens längd en kringliggande faktor 

som AD tar hänsyn till. I LAS framgår det att den med längre anställningstid besitter ett 

starkare anställningsskydd i jämförelse med en arbetstagare med kortare anställningstid. 22 § 

LAS rörande turordningsregler är ett exempel på detta. En arbetstagare med längre 

anställningstid har företräde framför en arbetstagare med kortare anställningstid vid en 

arbetsbristsituation. Även om längre anställningstid ska innebära ett starkare 

anställningsskydd, blir en lång anställningstid en försvårad omständighet i vissa fall. Detta på 

grund av att det, till exempel, ställs mindre krav på en ung arbetstagare som precis kommit in 

i arbetslivet gentemot en äldre arbetstagare med lång erfarenhet.46 Exempel på detta är AD 

22/2009 där en kommunalanställd blir uppsagd på grund av rattfylleri i tjänsten. Att dennes 

                                                
43 Prop. 1965:60 s. 197. 
44 Lunning, Toijer (2010), Anställningsskydd, s. 348. 
45 Andersson, Edström (2009), Arbetsrätt, s. 119. 
46 Englund (2009), Regler kring anställningen, s. 142. 
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anställningstid var på 44 år var snarare till nackdel än fördel, då det ansågs att arbetstagaren 

borde ha vetat bättre.47 

 

Förarbetena till LAS framhäver dock en grundsyn om att en längre anställningstid bör ge ett 

ökad anställningsskydd, genom att säga att det är: 

 

”… befogat att ta hänsyn till sådana omständigheter som att arbetstagaren har varit 

anställd lång tid, att arbetstagaren inte tidigare har misskött sig eller att vad som har 

inträffat framstår som en tillfällig förlöpning från arbetstagarens sida. Det sägs ligga 

i sakens natur att den som har varit anställd mycket kort tid inte kan göra anspråk på 

samma mått av anställningstrygghet som den som har en flerårig verksamhet hos 

arbetsgivaren bakom sig.”48 

2.2.1.4 Arbetsgivarens agerande 

Även arbetsgivarens agerande har betydelse vid en helhetsbedömning om saklig grund 

föreligger. En uppsägning ska inte vara ett överraskningsmoment, utan arbetsgivaren ska ha 

gjort försök att komma till rätta med problemen innan en uppsägning kan komma att bli 

aktuell.49 Det är även viktigt att dokumentation i form av till exempel varningar har utdelats 

till berörd arbetstagare. Utan dokumentation försvåras möjligheterna att påvisa att saklig 

grund föreligger avsevärt.50 I AD 90/2008 försökte en arbetsgivare säga upp en 

behandlingsassistent som bland annat sovit på arbetstid och på så sätt äventyrat säkerheten. 

AD fastslog dock att saklig grund inte föreligger på grund av att arbetstagaren inte givits 

någon varning och därför inte kunnat ändra på sig. Även beteende på en arbetsplats som 

tidigare inte ansetts felaktigt går att använda som uppsägningsgrund. Ger arbetsgivaren 

signaler om att ett visst beteende är acceptabelt kan denne inte använda det som ett argument 

för uppsägning eller avsked, även om det i grund och botten är att betrakta som ett 

oacceptabelt förfarande. Detta motiveras återigen med att arbetsgivaren har ett ansvar att ge 

varningar om att misskötsamhet föreligger, innan en avslutning av arbetstagarens anställning 

kan aktualiseras.51 

                                                
47 Lunning, Toijer (2010), Anställningsskydd, s. 356. 
48 Prop. 1981/82:71 s. 65. 
49 Andersson, Edström (2009), Arbetsrätt, s. 120. 
50 Lunning, Toijer (2010), Anställningsskydd, s. 357. 
51 Andersson, Edström (2009), Arbetsrätt, s. 120. 
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2.2.1.5 Arbetstagarens framtidsprognos 

Propositionen till 1974 års anställningsskyddslag52 framhäver att det är viktigt att inte hänga 

upp sig på den enskilda företeelsen, utan att ett vidare perspektiv på arbetstagarens 

framtidsprognos och benägenhet att göra om samma sak igen bör begrundas. I AD 29/1997 

har ett företag sagt upp en arbetstagare som vägrat visa upp innehållet i sin väska för en 

väktare vid en utpasseringskontroll. AD säger i detta fall att;  

 

”Enligt fast praxis gäller att bedömningar av nu ifrågavarande slag inte så mycket 

bör inriktas på vad som förekommit i det särskilda fallet utan på de slutsatser om 

arbetstagarens lämplighet som kan dras av det inträffade. Denna praxis innebär att ett 

enstaka brott mot en bestämmelse av sådan ordningskaraktär som är aktuell i detta 

mål i regel inte anses utgöra saklig grund för uppsägning. Enligt arbetsdomstolens 

mening står det dock klart att en arbetstagare som vid upprepade tillfällen bryter mot 

en ordningsregel genom att vägra underkasta sig denna typ av kontroller trots att han 

uppmärksammats på sin skyldighet och hur allvarligt arbetsgivaren ser på en sådan 

vägran löper stor risk att förlora sin anställning.53 

 

Uppsägningen ansågs i detta fall inte utgöra saklig grund med hänsyn till att arbetstagaren 

aldrig förr vägrat att uppvisa innehållet i väskan, och att det inte heller finns anledning till att 

tro att denne kommer att vägra göra det i framtiden. I detta fall blir framtidsprognosen för 

arbetstagaren, som enligt AD bör betraktas som lovande, den avgörande faktorn för att 

fastställa att saklig grund inte föreligger. 

2.2.1.6 Omplaceringsskyldighet  

Det finns ingen definition i lagen om vad saklig grund för uppsägning innebär, men det finns 

däremot fastställt när saklig grund inte föreligger.  

 

”En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att 

arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig.”54 

 

Omplaceringsskyldigheten föreligger vid både arbetsbrist och uppsägning på grund av 

personliga skäl.55 Omplaceringsskyldigheterna föreligger dock inte vid en företeelse grov nog 

att utgöra laga grund för avsked. Innan en arbetsgivare kan säga upp en arbetstagare måste 

                                                
52 Prop. 1973:129 
53 AD 29/1997 
54 7 § 2st LAS 
55 Åhnberg (2004), LAS Handboken, s. 147. 
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alltså en utredning om huruvida arbetstagaren kan beredas annat arbete hos arbetsgivaren 

göras. AD gör i en dom rörande omplaceringsskyldigheten följande uttalande: 

 

”I denna skyldighet ligger att arbetsgivaren före en uppsägning skall utreda 

omplaceringsmöjligheterna. Uppsägning bör vara den yttersta åtgärd som får sättas 

in först när alla andra möjligheter att undvika en uppsägning har uttömts. I 

omplaceringsskyldigheten ligger att arbetsgivaren skall göra en noggrann 

undersökning i omplaceringsfrågan och anstränga sig för att ta till vara de 

möjligheter som finns att ordna en omplacering (jfr AD 1981 nr 51). 

Omplaceringsskyldigheten är dock begränsad till arbeten som är lediga och som 

arbetstagaren dessutom har tillräckliga kvalifikationer för.”56  

 

Omplaceringsskyldigheten har således vissa begränsningar. Grundpelarna för att en 

arbetsgivare ska anses vara skyldig att omplacera en arbetstagare är att det dels ska vara 

skäligt med hänsyn till omständigheterna, och dels att det ska finnas möjligheter att 

genomföra omplaceringen, ekonomiskt såväl som organisatoriskt.57  Det måste alltså finnas 

både möjliga jobb för arbetstagaren, samtidigt som arbetstagaren måste ha tillräckliga 

kvalifikationer för att ta detta jobb.58 Vidare har en arbetsgivare ingen skyldighet att utbilda 

en arbetstagare så att denne ska uppfylla kvalifikationskraven, men en viss upplärningstid likt 

en nyrekrytering skall dock anses skäligt.59 Även i AD 24/1999 som berör tillräckliga 

kvalifikationer står det att arbetsgivaren måste avsätta en viss tid för att arbetstagaren ska ha 

en möjlighet att komma in i arbetet, men en omskolning av arbetstagaren för att bereda denne 

annat arbete anses inte ändamålsenligt. 

2.2.1.6.1 Tillräckliga kvalifikationer 

Begreppet kvalifikationer innebär, förutom utbildning och erfarenhet, även begreppet 

personlig lämplighet.60 Det är ytterst upp till arbetsgivaren att bestämma vilka kvalifikationer 

och personlig lämplighet en viss tjänst kräver. Det finns dock gränser för vilka kvalifikationer 

en arbetsgivare får anta till en viss tjänst, detta för att förhindra ett kringgående av 

omplaceringsskyldigheten. Det finns ett krav på att kvalifikationerna är sakliga och relevanta 

                                                
56 AD 69/2000 
57 Glavå (2009), Arbetsrätt, s. 307. 
58 Glavå (2009), Arbetsrätt, s. 306 ff. 
59 Prop. 1973:129 s. 121. 
60 Källström, Malmberg (2009), Anställningsförhållandet, s. 148. 
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för utförandet av arbetet. Väcks en tvist om kvalifikationskraven i domstol kan arbetsgivaren 

tvingas att påvisa att de är relevanta för utförandet av arbetsuppgifterna. 61 

2.2.1.7 Verksamhetsövergång 

Den andra omständigheten som inte utgör saklig grund för uppsägning är 

verksamhetsövergång. Vid en övergång av verksamhet följer de som är anställda hos 

arbetsgivaren med till den nya förvärvaren av verksamheten.62 Övergången av verksamheten i 

sig anses alltså inte utgöra saklig grund för uppsägning, utan den nya förvärvaren av 

verksamheten är skyldig att förvärva även de anställda. Detta gäller dock inte om 

företagsekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl föreligger.63   

 

För att kunna avgöra om en verksamhetsövergång har skett finns det omtalade Spijkers-

målet64, som berör en arbetstagares skydd och rättigheter vid en företagsöverlåtelse. Spijkers-

målet återfinns och refereras till i flera AD-domar. De omständigheter som är av betydelse är 

bland annat om arten av det nya företaget liknar det förra. Mängden och värdet av de 

materiella och immateriella tillgångarna som följt med har även en betydande roll. Även ifall 

majoriteten av de anställda följt med till den nya arbetsgivaren samt om kundkretsen 

förvärvats och följt med till den nya verksamheten är faktorer som ska räknas in. 65 

 

3. Avskedande 

Ett annat sätt att avsluta en anställning på är genom avsked. Med avsked avslutas en 

anställning med omedelbar verkan.66 Den väsentliga skillnaden mellan uppsägning och 

avsked är att avsked kräver att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot 

arbetsgivaren.67 Det finns möjligheter för AD att i tvist bedöma att laga grund för avsked inte 

föreligger, utan att det istället föreligger saklig grund för uppsägning, och på så sätt ändra 

arbetsgivarens yrkan om avsked till en uppsägning.68 Liknande avskedsåtgärder finns att vidta 

för arbetstagaren. Det heter då inte avsked utan att arbetstagaren frånträder sin anställning. Ett 

frånträde från anställningen får ske ”… om arbetsgivaren i väsentlig grad åsidosatt sina 

                                                
61 AD 54/1996 
62 77/187/EEG 
63 7 § 3st LAS 
64 Mål C-24/85 
65 Glavå (2009), Arbetsrätt, s. 373 ff. 
66 Adlercreutz, Mulder (2007), Svensk arbetsrätt, s. 160. 
67 18 § LAS 
68 Åhnberg (2004), LAS Handboken s. 307. 



 20 

skyldigheter mot henne eller honom.”
69

 Genom att avsked kräver ett grovt åsidosättande av 

åligganden kan avsked enbart grunda sig på personliga skäl. Ett avsked kan således aldrig 

grunda sig på arbetsbrist. Det existerar dock ingen tydlig gräns mellan uppsägning och 

avsked, förutom att avsked kräver att åsidosättandet är av grövre karaktär. 

 

3.1 Grovt åsidosättande 

Liksom saklig grund finns det ingen definition av vad grovt åsidosättande innebär. I 

förarbetena till LAS framgår det att grund för avsked föreligger om arbetstagaren gjort sig 

skyldig till ett förfarande som är grovt nog att inte behöva tolereras i något rättsförhållande.70 

Vidare framhäver förarbetena att det i första hand gäller handlande som har ett direkt 

samband med anställningen, men även att brott utanför tjänsten i vissa fall kan leda till avsked 

då avsikten varit att skada arbetsgivaren eller dennes verksamhet.71 Vid en företeelse av grov 

karaktär nog att innebära laga grund för avsked har arbetsgivaren inga skyldigheter att ta 

hänsyn till ålder, anställningstid, socialt status eller eventuella handikapp. Det finns dock 

inget hinder för arbetsgivaren att ta hänsyn till ovanstående och exempelvis ge arbetstagaren 

en viss uppsägningstid.72 

 

3.1.1 Exempel på grovt åsidosättande 

Vad som utgör saklig grund för uppsägning utgör i huvudsak laga grund för avsked, med 

skillnaden att, som tidigare nämnts, det krävs en grövre företeelse för att avsked ska kunna 

tillämpas.73 Det finns många exempel på förfaranden som haft laga grund för avsked. Stöld är 

något som ofta utgör laga grund för avsked. I AD 121/1995 avskedas en arbetstagare efter att 

ha stulit fyra kartonger starköl på sin arbetsplats. Ett vårdbiträde blir i AD 83/2002 avskedad 

efter att ha ertappats med att ha stulit pengar från en vårdtagare. Arbetsdomstolen motiverar 

domen med att arbetstagaren missbrukat kommunens förtroende och att stjäla från vårdtagare 

är att anse som att grovt åsidosätta sina åligganden gentemot arbetsgivaren. I AD 32/1979 blir 

en arbetstagare avskedad efter att ha stulit två stötdämpare avsedda för bilar. Arbetstagaren 

var i detta fall även skyddsombud vilket enligt AD försvårade omständigheterna för denne 

och avsked ansågs därför vara motiverat. Själva värdet på stölden är oftast inte av någon 

                                                
69 Adlercreutz, Mulder (2007), Svensk arbetsrätt, s. 160. 
70 Prop. 1973:129, s. 254 f.   
71 Prop. 1973:129, s. 255. 
72 Ibid 
73 Åhnberg (2004), LAS Handboken, s. 307. 
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avgörande betydelse. 17 juiceburkar räckte till exempel för ett avsked av en lagerarbetare i 

AD 6/1996, efter en lång och prickfri tjänstgöring. 

 

Utöver stöld kan flera brottsliga handlingar leda till avsked. Brottets allvar ligger ofta i om 

brottet är riktat mot arbetsgivaren eller om det förekommit på arbetsplatsen. Även brottslighet 

utanför tjänsten kan dock leda till uppsägning eller avsked. I AD 51/1992 blir en domare 

avskedad efter att ha kört rattfull vid två olika tillfällen. AD ansåg att ett avsked var berättigat 

även om det var utanför tjänsten på grund av allmänhetens förtroende för denne domare i och 

med detta var rubbat. Mer om brott utanför tjänsten i punkt 4.  

 

Illojalitet är även något som kan betraktas som att grovt åsidosätta sina ålägganden gentemot 

arbetsgivaren. Det finns en skyldighet, som återfinns i flertalet kollektivavtal, att en 

arbetstagare ska vara lojal mot sin arbetsgivare. Att starta upp en egen konkurrerande firma 

vid sidan av, engagera sig eller marknadsföra konkurrerande verksamhet kan leda till att laga 

grund för avsked anses föreligga.74 I AD 142/1993 har en arbetstagare vid ett flertal tillfällen 

erbjudit kunder att utföra grävuppdrag med sin egen grävmaskin, vid sidan av grävföretaget 

han var anställd på. AD anser att arbetstagaren gjort sig skyldig till illojal konkurrens genom 

att erbjuda sina egna tjänster för egen vinning, och på så sätt grovt åsidosatt sina åligganden 

gentemot sin arbetsgivare. Avskedet ansågs därför vara berättigat. 

 

Order- eller arbetsvägran betraktas också som ett allvarligt brott mot anställningsavtalet. En 

av anledningarna till detta är att en ordervägran kan medföra en negativ inverkan på de övriga 

arbetstagarna på arbetsplatsen, som i sin tur leder till en generellt försämrad disciplin på 

företaget, vilket en arbetsgivare inte ska behöva acceptera från en enskild arbetstagare. Vid en 

bedömning huruvida uppsägning eller avsked är lämpligast vid ett sådant förfarande bör ett 

antal omständigheter ligga till grund. Tidigare ordervägran, fortsatt lämplighet, arbetstagarens 

ålder med mera är faktorer som AD tar hänsyn till vid avgörandet. 75 Ett exempel på när en 

ordervägran kan anses utgöra laga grund för avsked är i AD 102/1999. Tvisten utspelar sig 

mellan en kommun och en arbetstagare som vägrar att omplaceras till ett annat arbete. I och 

med arbetstagarens ovilja att acceptera sin omplacering uteblev denne olovligt från arbetet i 

fem arbetsdagar. Under dessa dagar inledde arbetstagaren en hungerstrejk på Stora Torg i 

staden för att uppmärksamma befolkningen på de dåliga arbetsförhållanden som rådde på 

                                                
74 Åhnberg (2004), LAS Handboken, s. 203. 
75 Åhnberg (2004), LAS Handboken, s. 214. 
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kommunen. Vid en samlad bedömning ansåg AD att förfarandet innebar ett grovt 

åsidosättande av arbetsuppgifterna och avskedet ansågs därför berättigat. 

 

Vad som dock gäller för både avsked och uppsägning, vid åberopande av brott, illojalt 

förfarande, ordervägran, misskötsamhet med mera, är att arbetsgivaren måste beakta 

tvåmånadersregeln.76  

 

3.2 Tvåmånadersregeln 

Tvåmånadersregeln innebär att en arbetsgivare inte får grunda en uppsägning eller ett avsked 

på omständigheter som denne känt till antingen mer än två månader innan underrättelse 

lämnades enligt 30 § LAS eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två månader före 

tidpunkten för uppsägningen/avskedet.77 Tanken med tvåmånadersregeln är att arbetstagare 

ska slippa oroa sig över sin anställnings upphörande längre än nödvändigt.78 Det finns dock en 

möjlighet för arbetsgivaren att åberopa omständigheter som denne känt till mer än två 

månader. Detta får ske om tidsöverdraget berott på att arbetstagarrens begäran eller med 

dennes medgivande dröjt med underrättelsen av uppsägningen/avskedet eller om synnerliga 

skäl för omständigheterna kan åberopas.79 Denna regel ska göra det i princip omöjligt för en 

arbetsgivare att säga upp en arbetstagare med enda anledning att arbetstagaren gjort sig 

skyldig till något för en lång tid sedan.80  

 

I AD 12/2000 deltar en truckförare för ett bolag på en truckutbildning för ett annat bolag 

under tiden denne är sjukskriven. Bolaget avskedade arbetstagaren med hänvisning till illojalt 

förfarande, men avskedet ogillades med hänsyn till att: 

 

”… bolaget känt till förhållandena mer än två månader före underrättelsen om 

avskedande i slutet av januari 1999, varför arbetsgivarparterna enligt den s.k. 

månadsregeln inte får åberopa dessa förhållanden.”81  

 

Liknande scenario utspelar sig i AD 102/1980 där tre arbetstagare sägs upp efter att ha stulit 

verktyg på ett företag. De tre arbetstagarna blev fällda i tingsrätten men då uppsägningen 

                                                
76 7 § LAS 4st samt 18 § LAS 2st 
77 7 och 18 §§ LAS 
78 Lunning, Toijer (2010), Anställningsskydd, s. 518. 
79 7 och 18 §§ LAS 
80 Lunning, Toijer (2010), Anställningsskydd, s. 517. 
81 AD 12/2000 
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aktualiserats först ett år efter att brotten skett ansågs uppsägningarna ogiltiga med hänsyn till 

tvåmånadersregeln.  

 

I de fall arbetsgivaren inväntar en utredning eller en ikraftträdande brottmålsdom för ett 

allvarligt brott, kan arbetsgivaren anses berättigad att vänta med åberopandet av 

omständigheterna för uppsägningen eller avskedet.82 Även andra omständigheter som är av 

allvarlig karaktär, kan komma att klassas som synnerliga skäl för arbetsgivaren, och får tas i 

konsideration även om de utspelat sig längre bak i tiden.83 

 

3.2.1 Synnerliga skäl 

I propositionen om ändringar i LAS och MBL framhävs det att händelse som utspelat sig 

långt tillbaka i tiden ska ha en liten betydelse eller ingen betydelse alls, inte ens i kombination 

med nyare företeelser.84 Både 7 och 18 §§ LAS uttrycker dock att en möjlighet till detta finns 

ifall synnerliga skäl föranleder det. I detta förarbete säger lagstiftaren följande om att en 

arbetsgivare ska kunna bryta mot tvåmånadersregeln: 

”Lagen måste därför även inrymma ett undantag som gör det möjligt att undvika 

stötande resultat t.ex. om arbetstagaren gjort sig skyldig till mycket allvarlig 

brottslighet. En regel om att tidsfristen även kan brytas igenom om det finns 

synnerliga skäl bör därför införas.”85  

Ett exempel på vad synnerliga skäl är finns i AD 29/1999, där en städledare avskedats för att 

sexuellt trakasserat kvinnliga arbetstagare samt hotat bolaget om att gå till massmedia med 

ofördelaktiga uppgifter ifall vidare arbetsrättsliga åtgärder vidtogs mot honom. Trakasserierna 

inträffade under sommaren 1994, men avskedet aktualiserades först under hösten 1996. 

Tvåmandersfristen hade således löpt ut, vilket arbetstagarparten yrkade på. Arbetsdomstolen 

fastställde dock att arbetstagarens agerande och dess allvarliga karaktär har rubbat det 

fortsatta förtroendet för honom och att tvåmånadsfristen gått ska sakna betydelse i detta fall. 

 

                                                
82 Andersson, Edström (2009), Arbetsrätt, s. 135. 
83 Åhnberg (2004), LAS Handboken, s. 271. 
84 Prop. 1993/94:67 kap 3.5 ”Den s.k. månadsregeln” 
85 Ibid 
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4. Arbetstagarens brottslighet 

Brottsliga gärningar kan kategoriseras till brott som begås inom tjänsten och brott som begås 

utanför tjänsten.86 Brottsliga gärningar som begås inom tjänsten på arbetsplatsen och som har 

för avsikt att skada arbetsgivaren eller andra arbetstagare är något som både förarbetena till 

LAS och AD betraktar som allvarligt.87 Detta motiveras med att anställningen ska bygga på 

ett förtroende mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, och i det fall detta förtroende skadas 

genom exempelvis en brottslig handling, anses även grunden för anställningsförhållandet 

rubbas.88 Med förarbetenas stränga betraktelsesätt och rättspraxis allvarliga syn på brott inom 

tjänsten, anses sådana brott i allmänhet utgöra saklig grund för uppsägning och i vissa fall 

laga grund för avsked, även om omständigheter i det enskilda fallet har en betydelse.89 Brott 

som sker utanför tjänsten har dock inte samma genomslagskraft i det fall arbetsgivaren vill 

genomföra en uppsägning eller ett avsked. 

 

4.1 Brott utanför tjänsten 

I förarbetena till LAS sägs: 

 
”Brottsliga handlingar som saknar anknytning till anställningen anses som 

utgångspunkt inte utgöra ett brott mot anställningsavtalet. I vissa fall kan dock brott 

som har begåtts utom arbetet vara ägnade att allvarligt skada förhållandet mellan 

arbetsgivaren och arbetstagaren och därmed utgöra grund t.o.m. för avskedande.”90 

 

Trots att en brottslig handling saknar anknytning till anställningen förekommer det att 

arbetstagare blir uppsagda på grund av deras utomtjänstliga brottslighet. Begreppet ”allvarlig 

skada” och dess innebörd skapar fog för tolkning och intresse av det enskilda fallet. Utöver 

uttalandet i propositionen finns det ett omfattande antal domar där brott utanför tjänsten 

prövats, som givit riktlinjer om hur brott som begåtts utanför tjänsten ska behandlas i fråga 

om uppsägning eller avsked. Utgångarna kan dock skilja sig åt i flera av fallen, även om 

omständigheterna till synes ter sig väldigt lika. Nedan kommer jag att genomföra en 

genomgång av AD-domar där arbetsgivaren åberopat arbetstagarens brottslighet utanför 

tjänsten som uppsägnings- eller avskedsgrund. De AD-domar som kommer att sammanfattas 

rör sig inom kategorierna våldsbrott, sexualbrott och narkotikabrott. Med våldsbrott avser jag 

                                                
86 Källström, Malmberg  (2009), Anställningsförhållandet, s. 246. 
87 Glavå (2009), Arbetsrätt, s. 319. 
88 Prop. 1981/82:71 s. 72. 
89 Andersson, Edström (2009), Arbetsrätt, s. 126. 
90 Prop. 1973:129, s. 150.  
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brott mot frid och hälsa, det vill säga misshandel samt hot om misshandel.91 Med sexualbrott 

avser jag de brott som finns i BrB 6 kapitel samt kriminalvårdens definition av sexualbrott 

som innefattar bland annat våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande av person i 

beroendeställning och sexuellt utnyttjande av barn.92 Med narkotikabrott avser jag personligt 

bruk samt innehav och försäljning av narkotika.93 

 

4.1.1 Våldsbrott 

Även om förarbeten, AD-domar och en stor mängd doktrin talar för att ett brott som sker 

utanför anställningens ramar inte ska kunna läggas som grund för en uppsägning eller ett 

avskedande gör Glavå följande uttalande: 

 

”Våldsbrott utom tjänsten eller som saknar samband med anställningen har också 

ansetts kunna utgöra grund för uppsägning eller avsked i den mån det allvarligt 

skadar förtroendet eller ger uttryck för att arbetstagaren är olämplig för sin tjänst.”94 

  

Samtidigt som även förarbetena till LAS gör liknande uttalande på vissa ställen; 

 

”Gör arbetstagaren sig uppsåtligen skyldig till brott mot arbetsgivaren torde han 

emellertid oftast kunna avskedas. Detta synes gälla även om brottet begås utom 

arbetet.”95 

 

Även om det sistnämnda citatet betonar att brottet ska ha skett uppsåtligen mot arbetsgivaren, 

är det svårt att avgöra när ett brott som begås utanför tjänsten är riktat mot arbetsgivaren eller 

inte. 

4.1.1.1 Rättsfall där grund för uppsägning eller avsked förelegat 

I AD 127/1993 har en inköpare på ett företag dömts till fängelse i ett år och åtta månader för 

misshandel samt grov misshandel av sin hustru och sitt barn. Brottet har skett helt utom 

tjänsten och är inte riktad mot någon annan arbetstagare eller arbetsgivaren. Arbetstagaren 

hade en fläckfri anställning på tio år och enligt AD en nyckelroll på företaget i och med sin 

tjänst som inköpare. Nyckelrollen innebar enligt AD försvårade omständigheter där ett 

försvunnet förtroende från arbetsgivaren skulle innebära negativa effekter för företaget. En 
                                                
91 http://www.kriminalvarden.se/sv/Statistik/Valdsbrott/  (1) 11-01-31 
92 http://www.kriminalvarden.se/sv/Statistik/Sexualbrott/Begreppsdefinition-sexualbrott/ (2) 11-01-31 
93 http://www.polisen.se/sv/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Olika-typer-av-brott/Narkotikabrott/ (3) 11-01-31 
94 Glavå (2009), Arbetsrätt, s. 323. 
95 Prop. 1973:129 s. 41. 
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brist på fortsatt förtroende för arbetsgivaren i kombination det allvarliga brottet och det långa 

fängelsestraffet ansågs utgöra saklig grund för uppsägning i detta fall. 

 

Våld utanför tjänsten som riktats mot kollegor anses det i de flesta fall utgöra saklig grund för 

uppsägning. I AD 35/2005 delar en arbetstagare ut upprepade slag i ansiktet mot en annan 

arbetstagare under en taklagsfest. Festen var inte anordnad av arbetsgivaren och skedde 

utanför arbetstid. Trots detta anser AD att festen haft direkt anknytning till arbetstagarens 

anställning och gav bolaget rätt till att avskeda denne. Även AD 28/2000 behandlar våld 

arbetstagare emellan utanför tjänstgöring. I denna dom misshandlar en arbetstagare en annan 

arbetstagare i företagets gemensamma träningslokal. Misshandeln inträffade efter arbetstid 

och utanför arbetsplatsen, men AD ansåg ändå att händelsen haft anknytning till 

arbetstagarens anställning och ansågs utgöra laga grund för avsked. 

 

I AD 7/1995 och AD 7/1998 har den fortsatta lämpligheten att behålla tjänsten varit den 

avgörande faktorn för att uppsägningarna kunnat anses som sakligt grundade. I AD 7/1995 

har en präst dömts till misshandel i fem fall och fått en villkorlig dom. Trots 20 års prickfri 

anställning gör AD en samlad bedömning av brottens allvarliga karaktär tillsammans med den 

fortsatta lämpligheten att arbeta som präst. Arbetsdomstolen ansåg att laga grund för avsked 

förelåg. I AD 7/1998 har en präst misshandlat och ofredat sin hustru. Även i detta fall gör AD 

en helhetsbedömning och bedömer med hänsyn till brottets allvarliga karaktär att prästens 

handlande ”… klart strider mot de värderingar och normer som kyrkan står för och mot de 

krav som måste ställas på innehavare av en prästtjänst”. Prästens långa anställning och att 

denne befunnit sig i en pressad situation ansågs inte vara några förmildrande omständigheter 

och AD fastslog att laga grund för avsked ansågs föreligga. 

4.1.1.2 Rättsfall där grund för uppsägning eller avsked inte förelegat 

I AD 52/1994 har en präst blivit dömd till villkorlig dom av Hovrätten i nedre Norrland för 

misshandel av sin dotter. Två av nämndemännen var skiljaktiga och yrkade på ringa 

misshandel istället för misshandel, och att straffet istället skulle vara dagsböter. Uppsala 

domkapitel avskedade prästen för dennes brottslighet, som skett utanför både tjänsten och 

arbetsplatsen. AD fann dock vid en helhetsbedömning att misshandeln inte varit av den 

allvarliga art utan att kringliggande omständigheter förklarar anledningen till att prästen 

tappade behärskningen, vilket medförde att prästen inte kunde anses som uppenbart olämplig 

för det fortsatta prästyrket. AD fastslog att avskedandet därför skulle ogiltigförklaras. 
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4.1.2 Sexualbrott 

Sexualbrott är något som väcker kraftig anstöt och som de flesta ser med avsky på. Då en 

arbetstagare blir dömd för sexualbrott är det vanligt att arbetsgivaren vill bli av med denne på 

grund av att brott av den kategorin går emot företagets principer och värderingar, samt medför 

negativ publicitet som allvarligt kan skada företaget.96 AD bedömer dock ofta att riskerna för 

att verksamheten skulle bli allvarligt lidande i och med att en sexualbrottslig skulle få fortsätta 

sin anställning på det berörda företaget är överdrivna. Vid ett brott av sexuell karaktär görs en 

intresseavvägning mellan arbetstagarens vilja att fortsätta anställningen och arbetsgivarens 

intresse av att bli av med arbetstagaren. AD har gjort följande uttalande i den frågan; 

 

"Det framstår som främmande att vid denna intresseavvägning ha som utgångspunkt 

en inställning som rent faktiskt innebär att den som dömts och avtjänat straff för i 

målet aktuell brottslighet som innefattar sexualbrott riskerar att utestängas från 

arbetslivet".97 

 

AD stödjer sålunda inte principen om att ett sexualbrott i sig automatiskt ska stänga ute 

arbetstagare som blivit dömda för sexualbrott från arbetslivet, som flera arbetsgivare med 

hänsyn till deras värderingar och rykte yrkar på. 

4.1.2.1 Rättsfall där grund för uppsägning eller avsked förelegat 

Sexualbrott som sker utanför tjänsten anses som särskilt allvarliga i de fall någon annan 

arbetstagare från samma arbetsplats varit offer. I AD 64/1999 har en vaktmästare vid 

Helsingborgs tingsrätt med våld försökt tvinga en arbetskamrat till samlag. Våldtäkten 

fullbordades aldrig, men ansågs ändå hänsynslös med hänsyn till att mannen använt bland 

annat kniv och snara i försöken till våldtäkt. Vaktmästaren hävdade att han befunnit sig i ett 

hypoglykemiskt tillstånd98 under våldtäktsförsöket i och med sin diabetes, och att 

våldtäktsförsöket således saknar uppsåt. Gärningen skedde efter en fest och utanför arbetstid, 

men den skedde på de båda arbetstagarnas arbetsplats. AD fastslår att avskedet är korrekt med 

motiveringen: 

 

”Jan R har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott. Våldtäktsförsöket har begåtts på 

arbetsplatsen och utförts med hjälp av snara och kniv. Målsäganden har upplevt att 

hon befunnit sig i livsfara och hon lider alltjämt av sviterna efter detta övergrepp. 

                                                
96 Dom nr 52/06, mål nr A 130/05, 2006-04-19 
97 Redaktionellt material av Mikael Kindblom från www.infotorg.se (4) 
98 Kan drabba diabetiker vid låg blodsockerhalt. Vanliga symtom är förvirring och aggressivitet. (5) 
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Allvaret i denna gärning kan inte bedömas på annat sätt än i det ovan refererade 

fallet. Tingsrätten finner därför att Jan Rs våldtäktsförsök mot Ingrid S är ägnat att 

allvarligt skada förhållandet mellan Jan R och arbetsgivaren. Gärningen i sig är 

således av sådan art att grund för avsked har förelegat.”99 

 

Liknande scenario utspelar sig i AD 86/1992. Efter en personalfest som anordnats av 

personalen själva har en arbetstagare på ett bolag våldtagit en annan arbetstagare som var 

anställd på samma bolag. Brottet saknar samband med de båda arbetstagarnas tjänster och har 

inte heller skett på deras arbetsplats. Arbetstagarparten påtalade detta varpå AD svarade; 

 

”En arbetstagare som - vare sig det skett inom eller utom tjänsten - begått ett brott av 

detta slag mot en annan arbetstagare hos samma arbetsgivare kan enligt 

arbetsdomstolens mening i allmänhet inte kräva att få kvarstå i sin tjänst hos denne, 

eftersom detta typiskt sett är ägnat att allvarligt störa förhållandena på arbetsplatsen 

och kan medföra svårigheter för den som utsatts för brottet att kvarbli i sin 

anställning hos arbetsgivaren. Saken kan om man så vill också uttryckas så, att till de 

förpliktelser mot arbetsgivaren som följer av ett anställningsavtal hör även en 

skyldighet att inte uppträda så hänsynslöst mot andra anställda hos denne att 

relationerna på arbetsplatsen och andra arbetstagares anspråk på rimligt goda 

arbetsförhållanden allvarligt skadas eller äventyras.”100 

 

Även om gärningen ägt rum på fritiden finner AD att den är ägnad att allvarligt skada 

förhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Laga grund för avsked ansågs därför 

föreligga. 

 

I AD 30/2004 dömdes en brevbärare av Svea hovrätt för våldtäkt och misshandel till fängelse 

i två år och åtta månader. Brevbäraren hade begått dessa handlingar innan han blev anställd av 

posten, och de får därför anses ha inträffat utanför tjänsten. Domen vann dock laga kraft först 

efter att brevbäraren jobbat för posten i tre års tid. AD konstaterar att det långa 

fängelsestraffet i kombination med den relativt korta anställningen och brottets grova karaktär 

måste anses utgöra saklig grund för uppsägning.  Tvåmånadersfristen ansågs inte föreligga 

med hänsyn till de synnerliga skälen i detta fall. 

                                                
99 AD 64/1999 
100 AD 86/1992 
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4.1.2.2 Rättsfall där grund för uppsägning eller avsked inte förelegat 

En skötare inom den psykiatriska vården har vid två olika tillfällen sexuellt ofredat en kvinna 

genom anstötliga förslag samt antastande av denne. Det sexuella ofredandet ägde rum på 

arbetstagarens fritid och har således ingen anknytning till vare sig arbetsgivaren eller tjänsten. 

Arbetstagaren hade förvisso gjort opassande uttalanden och agerat framfusigt mot kvinnor i 

tjänsten, men dessa händelser ansågs ligga långt bak i tiden och skulle därför ha ringa 

betydelse för om uppsägningen ansetts sakligt grundad eller inte. Arbetstagarens sexuella 

ofredande i kombination med de övriga åberopade omständigheterna räckte enligt AD inte för 

att uppsägningen skulle anses vara sakligt grundad. 

 

Vid brott som väcker kraftig anstöt har även det fortsatta förtroendet från kollegorna en viss 

betydelse. I dom nr 52/06, mål nr A 130/05 dömdes en man för sexualbrott mot sina barn. 

Pappersbruket som var mannens arbetsplats hävdade att;  

 

”Brottsligheten går stick i stäv med de företagsprinciper och värderingar som bolaget 

aktivt ger uttryck för både bland anställda och utanför bolaget".101  

 

Arbetstagarorganisationen hävdade dock att brottsligheten inte var kopplad till mannens tjänst 

eftersom händelsen utspelade sig utanför arbetet. Arbetstagaren, vars profession var 

serviceman, innehade inte heller någon förtroende- eller nyckelposition på företaget. Vidare 

hävdade arbetstagarorganisationen att brottsligheten inte påverkade dennes möjlighet att 

fortsatt utföra arbetsuppgifterna. AD fastslog att det var en överdrift att anse att företagets 

rykte skulle rubbas om servicemannen inte blev uppsagd och att det inte föreligger någon 

förtroendebrist från de övriga kollegorna. Uppsägningen ansågs därför inte vara sakligt 

grundad. 

 
4.1.3 Narkotikabrott 

Bruk av narkotika är genom Narkotikastrafflagen klassat som brott enligt svensk lag. Lagen 

stadgar att den som olovligen överlåter, framställer, förvärvar, anskaffar, bearbetar, förpackar, 

transporterar, innehar eller brukar narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för 

narkotikabrott till fängelse i högst tre år.102 AD ser allvarligt på narkotikabrott och framhäver 

att en arbetsgivare har rätt att kräva att en arbetstagare inte brukar narkotika vare sig privat 

                                                
101 Redaktionellt material av Mikael Kindblom från www.infotorg.se (4) 
102 Narkotikastrafflag (1968:64) 
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eller på arbetstid.103 Trots detta uttalande leder narkotikaklassade brott oftare till uppsägning 

än avsked, om de överhuvudtaget anses utgöra saklig grund för uppsägning. 

 

Alkoholrelaterade arbetsrättsliga tvister berörs inte i denna uppsats, då varken innehav eller 

konsumtion av alkohol är brottsligt. Vad som dock kan sägas om alkoholrelaterade problem är 

att de inte ses med lika stort allvar som narkotikarelaterade. Endast i vissa undantagsfall ska 

en arbetsgivare kunna använda alkoholproblem som en uppsägnings- eller avskedsgrund.104 

Inte ens upprepade fall av alkoholproblem ska enligt förarbetena till LAS utgöra saklig grund 

för vare sig uppsägning eller avsked.105 

4.1.3.1 Rättsfall där grund för uppsägning eller avsked förelegat 

Det finns få domar från AD där en arbetstagare blivit uppsagd eller avskedad på grund av 

bruk eller försäljning av narkotika utanför tjänsten. En av domarna som finns är AD 52/1998, 

där en arbetstagare blivit ertappad med att både förvara och bruka marijuana såväl privat som 

på arbetsplatsen. Arbetsgivaren yrkade på avsked, men AD ansåg att endast saklig grund för 

uppsägning förelåg. Detta motiveras med att bolaget visste om arbetstagarens innehav och 

bruk av hasch, både privat och under arbetstid, men att det inte ansetts som ett problem så 

länge denne skötte sina arbetsuppgifter. AD finner att det funnits fog för att arbetstagaren i 

och med detta uppfattat att hans beteende var acceptabelt. 

 

En annan dom som finns rörande narkotika utanför tjänsten som avskedsgrund är AD 

143/1979. Arbetstagaren, som var en socionom, hade en tidsbegränsad anställning på en 

kommun. Efter den tidsbegränsade anställningen bestämde kommunen sig för att anställda 

denne, varpå det framkommer att socionomen dömts för medhjälp till narkotikabrott. 

Kommunen bestämde sig då för att häva beslutet om anställningen och varsla SSR om 

uppsägning på grund av personliga skäl. SSR betraktade dock hävningen av anställningen 

som ett avsked, och hävdade att kommunen saknade laga grund för detta. AD fann dock att de 

brott socionomen begått allvarligt skadat förhållandet mellan henne och kommunen och att en 

socionom måste vara en person som kommunen och dess invånare kan lita på. Laga grund för 

avsked ansågs föreligga. 

 

                                                
103 Åhnberg (2004), LAS Handboken, s. 224. 
104 Källström (1993), Alkoholpolitik och arbetsrätt, s. 84. 
105 Prop. 1973:129 s. 150. 
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4.1.3.2 Rättsfall där grund för uppsägning eller avsked inte förelegat 

Efter en lagakraftvunnen dom för narkotika- och dopingbrott har en kriminalvårdare blivit 

avskedad från sin tjänst i AD 86/2005. Kriminalvårdsmyndigheten yrkade på att den 

brottslighet som arbetstagaren gjort sig skyldig till inte är förenlig med fortsatt anställning 

inom kriminalvården och bör därför avskedas. Kriminalvårdarens bruk och innehav av 

narkotika hade skett utanför tjänsten och under en begränsad tidsperiod då arbetstagaren 

befann sig i en psykiskt svår situation. Arbetstagaren hade haft en låg befattningsposition, 

varit en uppskattad medarbetare med en lång anmärkningsfri tjänst. AD bedömde även att 

risken för återfall var liten. AD kom fram till, med ovanstående motivering, att 

kriminalvårdaren inte grovt åsidosatt sina åliggande mot arbetsgivaren och att förfarandet 

varken utgjort saklig grund för uppsägning eller laga grund för avsked. 

 

Bruk och innehav av narkotika är även föremål för om en uppsägning ansetts sakligt grundad i 

AD 47/1999. En arbetstagare vid SJ blir efter ett narkotikabrott dömd till tio månaders 

fängelse och SJ ansåg därför att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden gentemot sin 

arbetsgivare. Till omständigheterna hör att bruket samt försäljningen av den narkotikaklassade 

substansen har skett utanför tjänsten och att arbetstagaren haft en 25 årig prickfri tjänstgöring. 

Arbetstagaren, som brukade och sålde hasch, började med detta i samband med smärtlindring 

av sitt diskbrock, och hamnade senare i ett beroende. AD framhäver i AD 52/1998 följande:  

 

”… utgångspunkten måste vara att det skall kunna krävas att en arbetstagare inte gör 

sig skyldig till någon typ av narkotikabrott på eller i samband med arbetet. Till detta 

kan tilläggas att även narkotikabrott som begås utan någon anknytning till arbetet 

många gånger kan vara ägnade att skada arbetsgivarens förtroende för den anställde 

och göra en fortsatt anställning osäker eller till och med omöjlig.” 

 

Detta fastslår dock inte att en arbetstagare alltid kan skiljas från sin anställning i och med en 

lagakraftvunnen dom för narkotikabrott.106 En av anledningarna till detta, som AD 47/1999 

framhäver, är att: 

 

”Arbetstagarens personliga förhållanden, såsom ålder, anställningstid, levnads-

förhållanden m.m., måste också vägas in.” 

 

                                                
106 AD 47/1999 
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Vid en samlad bedömning av ovanstående kommer AD fram till att arbetstagarens handlande 

varken utgör saklig grund för uppsägning eller laga grund för avsked. 

 

Ett liknande scenario utspelar sig i AD 21/1986, där en varuhusdekoratör blivit dömd för 

grovt narkotikabrott, narkotikabrott och narkotikaförseelse till fängelse i två år. 

Arbetsgivarparten yrkar på att förtroendet för arbetstagaren är brutet, vilket AD anser vara en 

överdrift med hänsyn till bland annat arbetstagarens kundkontakt, som varit näst intill 

obefintlig. Vidare säger AD att den som avtjänat ett straff för narkotikabrottslighet inte skall 

utestängas från arbetslivet, och att det inte heller är varuhusets kunders önskan. Uppsägningen 

ansågs inte vara sakligt grundad. 

 

5. Bevisbördan 

Vid en uppsägning av personliga skäl är det arbetsgivaren som har bevisbördan för de 

omständigheter som denne hävdar utgör grunderna för uppsägningen.107 En arbetsgivare som 

ämnar säga upp en arbetstagare för något brottsligt denne begått, måste kunna påvisa att 

brottet faktiskt har skett. Uppsägningar eller avsked får således inte grunda sig på figurerande 

rykten eller dylikt.108 Exempel på där brister i bevisbördan lett till att en uppsägning inte 

ansetts sakligt grundad är AD 70/1993. Landstinget, där arbetstagaren var anställd, får 

”uppgifter” om att arbetstagaren haft sexuellt umgänge med en vårdtagare. I och med ryktena 

tillsätts en polisutredning, som snabbt läggs ner av distriktsåklagaren i brist på bevis. 

Landstinget vidhöll dock uppsägningsgrunderna men uppsägningen ogiltigförklarades av AD 

i brist på bevis. Den nerlagda polisutredningen stärkte arbetstagarens yrkan om oskyldighet. 

Arbetstagaren fick även skadeståndsersättning för de kränkande påståenden denne fått. Detta 

är något man ser med kritiska ögon på i förarbetena till LAS:  

”… lagen lägger ett för stort ansvar och för stora risker på den arbetsgivare som 

tvingas överväga uppsägning av en arbetstagare. //…// Arbetsgivaren borde genom 

något slags förprövningssystem beredas möjlighet att få uppsägningsfrågan avgjord 

utan att löpa risk att åläggas ett högt skadestånd för ett felaktigt beslut och i varje fall 

borde skadeståndsmätningen genomföras med ett bättre beaktande än hittills av de 

svårigheter som lagen försätter arbetsgivaren i. Den i praxis strängt upprätthållna 

                                                
107 Glavå (2009), Arbetsrätt, s. 313. 
108 Källström, Malmberg (2009), Anställningsförhållandet, s. 136. 
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principen att det är arbetsgivaren som skall bevisa att det finns saklig grund för ett 

uppsägningsbeslut borde kunna nyanseras…”109 

Förarbetena och AD anser självklart att bevis måste kunna uppvisas, men hävdar samtidigt att 

arbetsgivaren inte ska löpa risker att betala skadeståndsbelopp om bevisningen inte håller. 

Anledningarna till detta är främst att arbetsgivare inte ska avskräckas från att vidta 

uppsägningar och avsked mot brottsliga arbetstagare, enbart för att de tvivlar på ifall 

bevisföringen räcker och oroas av eventuella skadestånd.110  

Slutligen, vad gäller arbetstagarens brottslighet utanför tjänsten som uppsägning- eller 

avskedsgrund, avgörs skuldfrågan i de flesta fall i brottmålet. Trots detta räcker inte alltid en 

lagakraftvunnen dom i sig som grund för en uppsägning eller ett avsked, utan flera 

omständigheter spelar in.111 

5.1 Skuldfrågan 

Ett brott som vunnit laga kraft i en allmän domstol väger givetvis tungt i en arbetsgivares 

bevisföring vid en uppsägning eller ett avsked. AD gör normalt sett ingen egen prövning av 

skuldfrågan, utan brukar utgå från de domar tingsrätten, hovrätten och högsta domstolen givit. 

Det finns dock undantagsfall där AD ifrågasatt vissa domar och arbetstagare som blivit fällda 

av allmänna domstolar blivit friade i AD. På samma sätt finns det arbetstagare som blivit 

friade i allmänna domstolar som blivit fällda i AD. Att per automatik förmoda att en 

arbetsgivare har saklig grund för uppsägning eller laga grund för avsked i och med en 

lagakraftvunnen dom är således inte korrekt, även om skuldfrågan normalt avgörs i 

brottmålet.112 

 

Exempel på när AD ifrågasatt skuldfrågan och gjort en egen bedömning är AD 82/1992 där en 

vaktkonstapel blivit dömd för två misshandelsbrott av Göteborgs tingsrätt och hovrätten för 

västra Sverige. Vaktkonstapeln blev avskedad efter att dessa domar vunnit laga kraft. AD 

godtog dock inte tingsrättens och hovrättens bedömning och ansåg inte att den berörda 

vaktkonstapeln gjort sig skyldig till brotten, och avskedandet ogillades därför.  

 

                                                
109 Prop. 1981/82:71 s. 68. 
110 Ibid 
111 Åhnberg (2004), LAS Handboken, s. 225. 
112 Ibid 
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5.1.1 Skuldfrågan vid narkotikabrott, drogtester m.m. 

Vid misstanke om narkotikamissbruk är det inte ovanligt att ett företag begär urinprov för att 

få svar på misstankarna. En underkastelse att utföra tester som dessa på arbetsgivarens 

begäran kan dock stå i strid med den personliga integriteten.113 I AD 45/1991 har två 

montörer blivit misstänka för bruk av cannabis, varpå arbetsgivaren kräver ett urinprov. 

Arbetstagarna vägrar att utföra testet med hänsyn till den personliga integriteten och blir 

därför uppsagda av arbetsgivaren. Arbetsdomstolen fastslår att det inte funnits tillräckliga 

underlag för att misstänka att deras vägran om att utföra urinprov går att härleda till 

misstankar om att deras resultat skulle visas positiva. AD fastslår att saklig grund inte 

föreligger varpå ledamoten Inge Janerus säger; 

 

”Jag finner således att saklig grund för uppsägningarna inte förelegat redan av den 

anledningen att arbetstagarna inte kan anses ha en rättsligt grundad skyldighet att 

underkasta sig provtagningen.”114 

 
Även i AD 97/1998 vägrar en arbetstagare att underkasta sig ett urinprov vid misstankar av 

narkotikamissbruk. AD fastslår även där att det inte finns någon lagstiftad rättighet för 

arbetsgivaren att kräva drogtester och att arbetstagaren inte är skyldig att utföra några 

drogtester. 

 

6. Frånvaro på grund av fängelsestraff 

Det finns flera lagstadgade regler som berättigar en arbetsgivare att vara ledig eller 

frånvarande från arbetet. Exempel på detta är semesterlagen som ger en arbetstagare rätt till 

semester i tjugofem arbetsdagar varje semesterår.115 Även vid sjukdom har en arbetstagare rätt 

att vara ledig från arbetet och behålla lön och andra anställningsförmåner.116 Vad som gäller 

för ledighet eller frånvaro från jobbet i och med ett avtjänande av fängelsestraff finns dock 

inte reglerat i någon lagstiftning. Till skillnad från frånvaro på grund av semester eller 

sjukdom, som i regel inte ska kunna utgöra saklig grund för uppsägning, blir det en 

bedömningsfråga huruvida fängelsestraffet kan läggas som grund för en uppsägning eller ett 

avsked.117 Utgångspunkten är dock att frånvaro på grund av fängelsestraff normalt inte ska 

                                                
113 AD 45/1991 
114 Ibid 
115 Semesterlag (1977:480) 4 § 
116 Lag (1991:1047) om sjuklön 1 § 
117 Källström, Malmberg (2009), Anställningsförhållandet, s. 233. 
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dömas som olovlig frånvaro och utgöra saklig grund för uppsägning.118 Arbetsdomstolen har 

gjort ett flertal uttalande om fängelsestraff som uppsägningsgrund. 

 

”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. En allmän 

utgångspunkt har ansetts vara att ju längre tid en arbetstagare är frånvarande för att 

avtjäna frihetsstraff, desto större möjlighet bör det finnas för arbetsgivaren att säga 

upp arbetstagaren.”119 

 

6.1 Rättsfall där grund för uppsägning eller avsked inte förelegat 

En dom som styrker tesen om att ett fängelsestraff normalt inte ska utgöra saklig grund för 

uppsägning är AD 94/2001. Domen förkunnar dock inte brottets art mer än att det har varit av 

allvarlig karaktär. Ett fängelsestraff på 6 år innebär dock automatiskt att brottet måste varit av 

grov karaktär. AD finner dock att uppsägningen på grund av det 6 år långa fängelsestraffet 

inte utgjort saklig grund för uppsägning. Detta motiveras bland annat med arbetstagarens 

långa prickfria tjänstgöring och att arbetsplatsen gjort ett flertal nerskärningar på 

personalstyrkan den senaste tiden, vilket talar för att arbetstagarens frånvaro inte utgjort några 

större problem för arbetsgivaren och dennes verksamhet. 

 

Även i AD 21/1986, där en varuhusdekoratör dömts till fängelse i två år för 

narkotikabrottslighet, anses inte fängelsestraffet utgöra saklig grund för uppsägning. 

Frihetsstraffets längd och brottslighetens art ligger till grund för AD:s beslut även i detta fall. 

Även om arbetstagaren dömts till 2 års fängelse anses brottet, som bestått av förvaring och 

försäljning av narkotika till kamratkretsen, inte allvarligt nog för att i en kombination med 

fängelsestraffet utgöra saklig grund för uppsägning.  

 

6.2 Rättsfall där grund för uppsägning eller avsked förelegat 

Det finns dock flertalet domar där fängelsestraffet, samt fängelsestraffet i kombination med 

brottets art, utgjort saklig grund för uppsägning. I AD 30/2004 har en brevbärare dömts till 

fängelse i två år och åtta månader på grund av våldtäkt och misshandel. Brotten var begångna 

av brevbäraren innan denne började arbeta på arbetsplatsen. Med hänsyn till en möjlig 

tidigare frigivning bedömer AD att arbetstagaren kommer vara borta minst 21 månader från 
                                                
118 Åhnberg (2004), LAS Handboken, s. 226. 
119 AD 20/2008 
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arbetet. Vid en sammanfattning av de kringliggande omständigheterna bedömer AD att 

uppsägningen måste anses vara sakligt grundad, med hänsyn till de grova brotten och det 

långa fängelsestraffet som blivit fastställt. 

 

I AD 20/2008 har en arbetstagare först blivit häktad för misshandel av sin sambo. När sambon 

sedan avled väckte åklagaren nytt åtal och yrkade på dråp istället för misshandel. 

Arbetstagaren medgav den grova misshandeln men bestred dråp. Hovrättens dom om dråp 

vann dock laga kraft och arbetstagaren dömdes till åtta års fängelse. Tvisten i själva AD 

domen handlade om huruvida bolaget haft rätt att säga upp arbetstagaren med hänsyn till 

fängelsestraffet. Vid en samlad bedömning kommer AD fram till att det allvarliga brottet ihop 

med det långa fängelsestraffet utgör saklig grund för uppsägning.  

 
Vidare är AD och tingsrätten i AD 2/2001 ense om att det allvarliga brottet en arbetstagare 

begått inte i sig utgör saklig grund för uppsägning, då det hade begåtts utanför tjänsten. I 

kombination med det 5 år långa fängelsestraffet som blev påföljden på brottet, ansågs 

uppsägningen dock sakligt grundad vid en samlad bedömning. 

 
Även kortare fängelsestraff kan i kombination med allvarliga brott utgöra saklig grund för 

uppsägning. I AD 127/1993 har en arbetstagare blivit dömd till fängelse i ett år och åtta 

månader för misshandel, grov misshandel samt övergrepp i rättssak. Arbetstagaren hade en 

viktig position i form av inköpsansvarig på bolaget, vilket innebar att bolaget omgående var 

tvungna att ersätta denne i och med fängelsestraffets början. Även om 

rekryteringskostnaderna inte bör betraktas i sammanhanget, har behovet av nyanställning och 

ersättning av en arbetstagare i fängelse en betydelse. Vidare anses bolaget ha rätt att säga upp 

arbetstagaren med hänsyn till dennes grova brott, fängelsestraff och position på företaget. 

  

7. Analys och slutdiskussion 

Möjligheterna till en uppsägning för en brottslig handling som begåtts utan någon anknytning 

till tjänsten, ska enligt förarbetena till LAS vara begränsad. En av anledningarna till detta är 

en utgångspunkt om att ett brott utanför tjänsten inte ska ses som ett brott mot 

anställningsavtalet.120 Vid en överblick och sammanfattning över den rättspraxis denna 

uppsats behandlat finns det dock fog för att se med kritiska ögon på denna utgångspunkt, 

eftersom en uppenbar möjlighet för uppsägning och avsked finns när en arbetstagare begått en 

                                                
120 Prop. 1973:129, s. 150.  
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brottslig handling utanför tjänsten.121 Det går dock ändå inte att hävda att utgångspunkten inte 

stämmer, då enbart en brottslig handling i ett fall där omständigheterna förmildrar och pekar 

åt arbetstagarens håll, inte innebär saklig grund för vare sig uppsägning eller avsked.122 Vid 

en bedömning huruvida saklig eller laga grund i och med arbetstagarens brottslighet anses 

föreligga, görs en helhetsbedömning där flera faktorer vägs in, för att sedan få en samlad 

bedömning som mynnar ut i en dom. Den gemensamma nämnaren som ofta går att identifiera 

är brottets karaktär, det vill säga hur allvarligt det är att betrakta med hänsyn till 

omständigheterna. 

 

7.1 Våldsbrott 

Vad gäller våldsbrott utanför tjänsten väger AD in flera faktorer och låter dem gemensamt 

avgöra om brottet utgjort saklig grund. Även här är grunden, som de andra omständigheterna 

hänger på, brottets allvar och dess konsekvenser. Exempel på brott som betraktas som grova 

är misshandel och grov misshandel som är riktad mot bland annat fru och barn och övriga 

arbetskamrater. 123 Andra faktorer som AD tar hänsyn till, och som är återkommande i flera 

domar, är arbetstagarens position på företaget, yrket, vem brottet är riktat mot, fortsatta 

lämpligheten att behålla tjänsten samt ett avtjänande av fängelsestraff. 

 

Positionen på företaget blir, tillsammans med brottets karaktär och ett fängelsestraff, 

faktorerna som innebär ett förlorat förtroende från arbetsgivaren, och därför anses utgöra 

saklig grund för uppsägning i AD 127/1993124. Desto högre position en arbetstagare har på 

företaget, ju högre krav får denne på sig att till exempel inte begå en brottslig handling. 

Samtidigt, bör tilläggas, sjunker arbetsgivarens krav på saklig grund när det handlar om en 

arbetstagare med en högre position på företaget.125  

 

AD ser särskilt allvarligt på om ett våldsbrott är riktat mot övriga kollegor, istället för någon 

helt utomstående. Detta blir den avgörande omständigheten i bland annat AD 35/2005126 och 

                                                
121 Se bl.a. AD 127/1993, AD 35/2005, AD 7/1995, AD 7/1998, AD 64/1999, AD 86/1992, AD 52/1998, AD 
143/1979 
122 Se bl.a. Dom nr 52/06, mål nr A 130/05 
123 AD 127/1993, AD 35/2005, AD 7/1995 och AD 7/1998 
124 Inköparen. Parter: Nejib B i Älvsjö mot Aktiebolaget Hällde-Maskiner i Kista. 
125 Andersson, Edström, Arbetsrätt (2009), s. 117 och Englund, Regler kring anställningen, s. 142. 
126 Taklagsfesten. Parter: M.H. i Bålsta mot Ramiret Aktiebolag i Hisings Kärra. 
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AD 28/2000127. En av anledningarna till detta är att ett våldsbrott riktat mot en arbetskamrat 

anses, även om det skett utanför tjänsten, som en anknytning till tjänsten och arbetstagarens 

anställning, och utgör därför i flera fall både uppsägnings- och avskedsgrunder.128 

 

Vidare tar AD hänsyn till arbetstagarens fortsatta lämplighet att utöva tjänsten i flera fall. I 

både AD 7/1995129 och AD 7/1998130 har brottets allvarliga art tillsammans med att 

arbetstagarna, som var präster, inte ansetts lämpliga att fortsatt utöva prästyrket spelat en 

avgörande roll. Även fall där poliser som begått våldsbrott blivit uppsagda på grund av att de 

inte anses fortsatt lämpliga för polisyrket finns.131 Detta medför en automatisk konstatering av 

att även yrket spelar roll, då AD tydligt konstaterar i AD 7/1995: 

 

”Arbetsdomstolen finner vid en samlad bedömning att den brottslighet Sven Erik W 

gjort sig skyldig till visar att han uppenbarligen är olämplig att inneha sin anställning 

som präst.”  

 

I AD 52/1994132 blir dock en präst friad i AD med hänsyn till att brottet inte ansetts vara av 

tillräckligt allvarlig art. I och med det ansågs prästen inte uppenbart olämplig för att fortsätta 

utöva prästyrket, och avskedandet ogillades. Att brottets karaktär är av stor betydelse blir i 

och med den domen styrkt, då scenariot är väldigt likt både AD 7/1995 och AD 7/1998. 

 

Våldsbrott som begåtts utanför tjänsten kan således utgöra både saklig grund för uppsägning 

och laga grund för avsked. Jag finner dock att AD är relativt konsekventa vad gäller praxis 

inom våldbrottskategorin. Det går att följa en röd tråd genom deras domar och vilka faktorer 

som är av relevans vid avgörandet är enkla att identifiera, vilket underlättar framtida 

bedömningar och tvister. 

 

Jag tycker att AD har ett sunt och rimligt förhållandesätt till våldsbrott som sker utanför 

tjänsten. Att lagfästa en regel om att utomtjänstliga våldsbrott inte ska ses som ett brott mot 

anställningskontraktet och såldes aldrig kunna utgöra saklig grund för uppsägning anser jag, 

                                                
127 Misshandlaren med diabetes. Parter: Industrifacket mot ALMEGA Industri och Kemiförbundet och Astra 
Pharmaceutical Production Aktiebolag i Södertälje. 
128 AD 35/2005 och AD 28/2000. 
129 Misshandlande präst. Parter: Svenska Kyrkans Personalförbund mot Stockholms Domkapitel i Stockholm. 
130 Hustrumisshandlande präst. Parter: Jan L i Kälarne mot Domkapitlet i Härnösands stift. 
131 AD 2/2004 
132 Dottermisshandlande präst. Parter: Uppsala domkapitel mot Olof D i Torsåker. 
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liksom AD, inte vara rimligt. En bedömning i det enskilda fallet där en möjlighet till 

uppsägning eller avsked i och med brottsligheten finns, anser jag vara rimligt och rättvist både 

ur ett arbetstagar- och arbetsgivarperspektiv. 

 

7.2 Sexualbrott 

Utgångspunkten, som förarbetena till LAS uttrycker, om att en brottslig handling utanför 

tjänsten inte ska kunna utgöra saklig grund för uppsägning eller laga grund för avsked, gäller 

även vid sexualbrott.133 Sexualbrott anses dock, i vissa fall, vara särskilt känsliga och väcker 

ofta kraftig anstöt hos arbetsgivare och samhället i övrigt.134 Arbetsgivare hävdar inte sällan 

att en sexualbrottsling innebär negativ publicitet för företaget, och måste med hänsyn av den 

fortsatta verksamheten sägas upp eller avskedas, på grund av omständigheterna. Detta 

dementeras ofta av AD, som hävdar att det är en överdrift att anse att en enskild anställd som 

begått ett brott av sexuell karaktär kan medföra några negativa konsekvenser, åtminstone inte 

för ett större företag.135 

 

En gemensam faktor som går att identifiera gällande när sexualbrott kan innebära saklig grund 

för uppsägning eller laga grund för avsked är om en annan arbetstagare på arbetsplatsen varit 

offer. Denna faktor har motiverat avsked i både AD 64/1999136 och AD 86/1992137. Ett 

sexualbrott mot en annan arbetstagare anses av AD skada förhållandet mellan arbetstagaren 

och arbetsgivaren så allvarligt att en uppsägning eller ett avsked måste vara tillämpbart.138 

Detta motiveras med att ett anställningsavtal medför vissa förpliktelser gentemot 

arbetsgivaren och andra arbetskamrater, som inkluderar att en arbetstagare inte uppträder 

hänsynslöst mot andra anställda på arbetsplatsen.139 

 

Vidare tillämpas utgångspunkten om att ett brott som begåtts utan anknytning till tjänsten inte 

ska utgöra saklig grund för uppsägning eller laga grund för avsked i vissa fall där brottet är av 

sexuell karaktär. Dom nr 52/06, mål nr A 130/05140 är en vägledande dom som bekräftar 

detta. Anledningen till att detta brott inte ansågs utgöra vare sig saklig grund för uppsägning 

                                                
133 Prop. 1973:129 s. 150. 
134 Dom nr 52/06, mål nr A 130/05 
135 Se bl.a. AD 127/1993, AD 30/2004 och Dom nr 52/06, mål nr A 130/05 
136 Våldtäkt mot arbetskamrat. Parter: Jan R i Landskrona mot Staten genom Domstolsverket. 
137 Våldtäkt mot arbetskamrat. Parter: Sven-Erik S i Älvdalen mot Wasatrafik Aktiebolag i Falun. 
138 AD 64/1999 och AD 86/1992 
139 AD 86/1992 
140 Sexualbrott mot barn. Parter: Svenska Pappersindustriarbetareförbundet mot Föreningen Sveriges 
Skogsindustrier och Mondi Packaging Dynäs AB 



 40 

eller laga grund för avsked var att handlingarna inte på något sätt var kopplat till mannens 

tjänst. Arbetstagaren hade inte någon förtroendeställning på företaget, saknade kundkontakt 

samt hade ett fortsatt förtroende från kollegorna, vilka var omständigheter som talade för 

arbetstagaren och en möjlighet att fortsätta anställningen. Denna dom innebär att, om 

omständigheterna är förmildrande för arbetstagaren, ett sexualbrott utanför tjänsten inte ska 

kunna läggas som grund för en uppsägning eller ett avsked. Med det sagt utesluts dock inte 

möjligheterna för en arbetsgivare att vare sig säga upp eller avskeda en arbetstagare på grund 

av liknande brott, utan det blir en bedömningsfråga i det enskilda fallet. 

 

Jag tycker mig se ett tydligt mönster i AD:s bedömning gällande sexualbrott. Är brottet riktat 

mot en annan arbetstagare är möjligheterna till att skilja berörd arbetstagare från dennes tjänst 

relativt goda, vilket jag finner både logiskt och rimligt med hänsyn till det fortsatta 

arbetsklimatet på arbetsplatsen. Även att en betraktning av det enskilda fallet görs i fall av 

sexuell karaktär anser jag vara rimligt. Ett sexualbrott som begåtts av en viss arbetstagare 

behöver emellertid inte nödvändigtvis ses med lika stort allvar som en annan arbetstagare, 

med hänsyn till dennes yrke och position på företaget med mera. 

 

7.3 Narkotikabrott 

Gällande narkotikabrott ska en arbetsgivare kunna kräva att en arbetstagare inte brukar 

narkotika vare sig privat eller inom tjänsten.141 Trots detta finns det inte många fall där en 

arbetstagare blivit uppsagd eller avskedad på grund av brott som stadgas i 

Narkotikastrafflagen. Fler är de domar där arbetstagare blivit friade och uppsägningen inte 

ansetts sakligt grundad. I AD 52/1998142 blir en arbetstagare ertappad med att förvara 

marijuana både privat och på arbetsplatsen. Arbetsgivarparten yrkade på avsked, men 

grunderna räckte bara till uppsägning. Vidare går det, såsom i vålds- och sexualbrott, att 

urskilja att en arbetstagares yrke och position på företaget har en särskild betydelse även vid 

narkotikabrott. I AD 143/1979143 blir en socionom avskedad då det framkommer att denne 

varit inblandad i ett narkotikabrott. AD förklarade att med hänsyn till yrkets beskaffenhet och 

att arbetsgivaren måste kunna åtnjuta ett förtroende för en sådan yrkeskategori, att laga grund 

för till och med avsked ansågs föreligga. 

 

                                                
141 Åhnberg (2004), LAS Handboken, s. 224. 
142 Bruk av marijuana. Parter: Adolescent S.R. Aktiebolag i Stockholm mot Jonas Wiehager i Täby. 
143 Socionomen. Parter: Sveriges Socionomers Riksförbund mot Ödeshögs kommun. 
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Inom narkotikaklassad brottslighet kan AD ta hänsyn till faktorer som de inom vålds- och 

sexualbrott vanligen inte tar hänsyn till. I AD 86/2005144 tar AD till exempel hänsyn till hur 

arbetstagarens psykiska situation under narkotikabruket samt hur stor återfallsrisken var. 

Detta styrks även i AD 47/1999145 där narkotikabrottet får en mildare syn av AD eftersom det 

uppstod i samband med smärtlindring av ett svårt diskbrock. Vidare i samma dom framhäver 

AD att ”…arbetstagarens personliga förhållanden, såsom ålder, anställningstid, 

levnadsförhållanden m.m., måste också vägas in”
146

 Det framgår tydligt genom AD:s 

yttranden att narkotikabrott utanför tjänsten inte ska ses med lika allvarliga ögon som 

förarbetena till LAS och doktrinen hävdar. En tillbakablick på vad som föranlett 

narkotikabruket/narkotikaförsäljningen i samband med återfallsrisken görs i de flesta fall, 

vilket jag tycker är ett sunt förhållandesätt. Vidare framhävs i AD 21/1986 att en person som 

hamnat i ett narkotikamissbruk inte ska utestängas från arbetslivet i och med detta, utan att 

samtliga parter ska sträva efter att denne ska komma tillbaka. Detta är enligt mig en rimlig 

och nödvändig syn som måste beaktas, då det är negativt både för den enskilda individen samt 

ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, om arbetstagare som begått narkotikabrott utestängs 

från arbetslivet. 

 

Jag tycker det är rimligt att ta hänsyn till vad som föranlett narkotikabrottet innan en 

uppsägning eller ett avsked kan komma på fråga. Det finns flera fall där narkotikabruk har 

uppstått i och med fysisk smärta eller psykisk ohälsa, vilket enligt mig måste tas i beaktning. 

Samtidigt måste en utredning av arbetsgivarens insatser att komma till rätta med problemet 

göras. En uppsägning eller ett avsked ska inte komma som en överraskning. Jag tycker 

således att det är rimligt att göra en viss åtskiljning i allvarsgrad mellan narkotikabrott och 

sexual- och våldsbrott, även om narkotikabrott måste tas på fullaste allvar och självklart aldrig 

accepteras. 

  

7.4 Avtjänande av fängelsestraff 

En annan fråga denna uppsats ämnade besvara var huruvida ett avtjänande av fängelsestraff 

kan innebära saklig grund för uppsägning eller laga grund för avsked. Jag tycker det är 

förståeligt i flera fall, att en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare som blivit dömd till ett 

fängelsestraff. Ett fängelsestraff kan, beroende av bland annat företagets storlek, medföra en 
                                                
144 Kriminalvårdaren, doping. Parter: SEKO - Facket för Service och Kommunikation mot Staten genom 
Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköping. 
145 SJ narkotikabrottet. Parter: Statstjänstemannaförbundet mot Staten genom Statens järnvägar. 
146 AD 47/1999 
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administrativ och ekonomisk börda, som en arbetsgivare sällan är intresserad av att betala för 

en arbetstagare som denne tappat förtroendet för. Även i detta fall finns det dock stadgat en 

”grundregel” om att fängelsestraff inte ska ses som olovlig frånvaro och därför inte innebära 

saklig grund för uppsägning eller avsked.147 Vidare stadgar AD att även vid ett fängelsestraff 

bör en helhetsbild beaktas ifall arbetsgivaren ska ha rätt till att säga upp arbetstagaren i 

fråga.148 De faktorer som bör tas hänsyn till är bland annat arbetstagarens person, 

arbetsuppgifter, hur denne tidigare skött sitt arbete samt arbetsgivarens möjligheter till att 

ersätta arbetstagaren medan fängelsestraffet avtjänas.149 Den allmänna utgångspunkten är att 

desto längre fängelsestraffet är, desto större möjligheter ska det finnas för arbetsgivaren att 

säga upp arbetstagaren. 150 Vid en överblick av rättspraxis finner jag AD ibland som 

inkonsekventa i frågan om fängelsestraff som uppsägningsgrund. I AD 94/2001151 anses ett 

fängelsestraff på sex år inte utgöra saklig grund för uppsägning. Anledningarna till detta var 

enligt AD att arbetstagaren haft en lång prickfri tjänst, och att arbetsgivaren inte skulle ha 

några problem med de administrativa sysslorna som uppstod i och med dennes frånvaro. Även 

i AD 21/1986152 anses ett fängelsestraff på två år inte utgöra saklig grund för uppsägning med 

hänsyn till att brottet inte varit av grövre karaktär. Det finns samtidigt flertalet fall där 

avtjänande av fängelsestraff kunnat läggas till grund för en uppsägning. I AD 30/2004153 

räcker ett fängelsestraff på två år och åtta månader för att utgöra saklig grund för uppsägning. 

Detta motiveras med att brottet varit av den grova karaktär, att det i kombination med 

fängelsestraffet måste anses vara av försvårade omständigheter att kvarstå i anställningen. 

Även i AD 2/2001154 och AD 127/1993155 anses fängelsestraffen utgöra saklig grund för 

uppsägning. De slutsatser jag kan dra av detta är att ett fängelsestraff i sig inte automatiskt 

innebär saklig grund för uppsägning, men i kombination med ett grovt brott, till exempel 

misshandel eller våldtäkt, anses ett fängelsestraff i flera fall kunna vägas in och utgöra en 

grund för en uppsägning eller ett avsked. Vad en arbetsgivare anser vara ett grovt brott 

innebär dock inte automatiskt ett långt fängelsestraff, vilket innebär att ett långt fängelsestraff 

inte alltid kan läggas som grund för en uppsägning eller ett avsked. Ett exempel på detta är 

                                                
147 Åhnberg (2004), LAS Handboken, s 226 
148 AD 20/2008 
149 Ibid 
150 Ibid 
151 Parter: Posten Sverige Aktiebolag mot O.R. i Askim. 
152 Varuhusdekoratören. Parter: Handelsanställdas Förbund mot Konsumentföreningen Västerbotten i Umeå och 
Kooperationens Förhandlingsorganisation. 
153 Fängelse i två år och åtta månader. Parter: S EKO - Facket för Service och Kommunikation mot ALMEGA 
Tjänsteförbundet och Posten Sverige Aktiebolag i Stockholm. 
154 Fängelse i fem år. Parter: Kjell S i Norrtälje mot Posten Sverige Aktiebolag i Stockholm. 
155 Fängelse i ett år och åtta månader. Parter: Nejib B i Älvsjö mot Aktiebolaget Hällde-Maskiner i Kista. 
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sexualbrott, som inte alltid utmynnar i långa fängelsestraff. Trots korta fängelsestraff hävdar 

arbetsgivare ofta att sexualbrott är grovt nog för avsked. Samtidigt som till exempel vålds- 

och narkotikabrott, som i vissa fall kan innebära längre straff än sexualbrott, inte lika ofta 

framhävs som lika allvarliga för verksamheten som sexualbrott.  

 

Jag finner det som naturligt att ta hänsyn till både brottets karaktär och fängelsestraffets längd, 

samtidigt som det är viktigt att ta utreda arbetsgivarens möjligheter att ersätta den berörda 

arbetstagaren. Jag tycker att en arbetstagare med ett yrke eller position på ett företag som 

innebär att denne omedelbart måste ersättas, inte kan kräva att kvarstå i anställningen och 

förväntas komma tillbaka till samma position efter avtjänandet av fängelsestraffet. Innebär 

fängelsestraffet däremot inga problem eller hinder för arbetsgivarens verksamhet tycker jag 

dock inte nödvändigtvis att ett fängelsestraff måste vara synonymt med en uppsägning, i de 

fall ett fortsatt förtroende finns från kollegor och arbetsgivaren. 

 

7.5 Uppsägning eller avsked? 

Det är emellertid komplicerat att dra slutsatser om när ett brott är en uppsägnings- eller 

avskedsgrund. Det är väldigt beroende av det enskilda fallet och kringliggande 

omständigheter. Utgångspunkten för vålds-, sexual-, och narkotikabrott är dock densamma 

som för samtliga områden, det vill säga att ett avsked, till skillnad från en uppsägning, kräver 

ett grovt åsidosättande av åligganden gentemot arbetsgivaren. Vad som dock kan sägas om de 

två olika sätten att avsluta en anställning på är att AD tar hänsyn till flera faktorer, såsom 

anställningens längd, arbetstagarens ålder med mera, vid en uppsägning. Vid ett grövre brott, 

som anses utgöra grunder för avsked, tas det inte hänsyn till omständigheter som det vid en 

uppsägningstvist tas hänsyn till. Brottets karaktär är därför av en stor betydelse, då allvaret i 

brottet avgör om AD ska ta hänsyn till arbetstagarens personliga förhållanden eller inte, som i 

flera fall kan innebära en annan utgång på tvisten.156 Även förarbetena till LAS poängterar 

detta: 

 

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

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

anställningstid, är handikappad etc…”157  

 

                                                
156 Åhnberg (2004), Las Handboken, s. 306. 
157 Prop. 1973:129 s. 255. 
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Detta är omständigheter som AD mycket väl hade kunnat ta hänsyn till om företeelsen inte 

hade varit av den grova art att det istället hade varit fråga om en uppsägning istället för ett 

avsked. 

 

7.6 Brott utanför tjänsten utifrån ett genusperspektiv 

Vid ett genusperspektiv på brott utanför tjänsten som saklig grund för uppsägning eller laga 

grund för avsked är det rimligt att börja med en överblick av brottsstatistiken i Sverige. Det 

framgår tydligt att män är överrepresenterade i samtliga brottskategorier denna uppsats berör. 

Den 1 oktober 2010 satt 1,310 män och 73 kvinnor i fängelse för våldsbrott. Detta innebär en 

fördelning på 95 procent män och fem procent kvinnor.158 Även vid sexualbrott är männen 

starkt överrepresenterade. Det har varit mellan en och fyra kvinnor som suttit i fängelse 

mellan åren 2004 och 2010 för sexualbrott medan det totalt varit i genomsnitt 440 personer 

som suttit i fängelse för sexualbrott under denna tid. Detta innebär att knappt en procent av 

dem som dömts till fängelsestraff för sexualbrott varit kvinnor.159 Under åren 2000-2009 var 

det totalt 13,435 lagföringsbeslut där narkotikabrott ingick. Av dessa var 1,944 kvinnor och 

11,491 män. Detta innebär att 14 procent var kvinnor och 86 procent var män.160 Även om det 

förekommer fler kvinnor i denna brottskategori, är männen även här starkt över-

representerade. 

 

Genom att samtliga brottskategorier är överrepresenterade av män innebär det självklart att 

andelen som tas in i fängelse för dessa brott är överrepresenterad av män. 2009 var 93 procent 

av de nyintagna män medan sju procent var kvinnor. Även vid en överblick av hur det ser ut i 

Sveriges fängelse idag är männen klart överrepresenterade med ca 95 procent mot kvinnornas 

fem procent. Likaså de längre fängelsestraffen och livstidsstraffen är överrepresenterade av 

män. Den 10 februari 2011 var bara sex av de 161 livstidsdömda kvinnor. 

 

Diskrimineringslagen161 uttrycker i 4 § andra punkten om indirekt diskriminering följande: 

 

”Att någon missgynnas genom tillämpning av bestämmelse, ett kriterium eller ett 

förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna 

                                                
158 Statistik från Kriminalvården http://www.kvv.se/sv/Statistik/Valdsbrott/ (6) 
159 Statistik från Kriminalvården http://www.kvv.se/sv/Statistik/Sexualbrott/ (7) 
160 Statistik från Brottsförebyggande rådet 
http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=307&module_instance=21 (8) 
161 Diskrimineringslag (2008:567) 
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personer av visst kön //…// såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet 

har ett berättigat syfte och de medel som används är nödvändiga för att uppnå 

syftet.” 

 

Eftersom en möjlighet att säga upp eller avskeda en arbetstagare för deras brottslighet utanför 

tjänsten faktiskt finns, skulle man kunna tolka det som att det är ett förfaringssätt som 

framstår som neutralt, men som särskilt kan komma att missgynnar personer av ett visst kön, 

i detta fall män. Även vid slutsatser om att längre brott oftare leder till uppsägning eller 

avsked av en arbetstagare, skulle utfallet bli detsamma, då en stark majoritet av dem som 

dömts till längre fängelsestraff, och kan komma att förlora anställningen på grund av detta, är 

män. 

 

Det kan tolkas som en aning kontroversiellt att hävda att en man som frivilligt och 

uppsåtligen begår ett brott kan komma att missgynnas genom att denne kan komma att skiljas 

från sin anställning. Det handlar emellertid inte om att försvara män som begår brott, utan 

snarare att påvisa att uppsägningar som bottnar i utomtjänstlig brottslighet kan komma att 

innebär ett förminskat anställningsskydd, som i det fall skulle kunna missgynna det kön som 

är starkt överrepresenterat i detta fall. 

 

I och med detta påstående uppstår frågan om detta förfaringssätt har ett berättigat syfte och 

ifall de medel som används är nödvändiga för att uppnå syftet.162 Det uppstår således en 

intressekonflikt mellan arbetsgivarens rätt att säga upp en arbetstagare för dennes brottslighet 

och att inte missgynna ett visst kön. Här får, enligt mig, detta förfaringssätt anses berättigat 

och en arbetsgivares intresse väga tyngre. Ska AD eller lagstiftaren tolka in kön i denna 

fråga, hade det medfört att det i princip skulle bli omöjligt att säga upp en arbetstagare som 

begår en brottslig handling, eftersom de som begår dessa handlingar till stor grad går att 

hänföra till samma kön. En inskränkning på arbetsgivares arbetsledningsrätt hade i detta fall 

förmodligen varit mer olyckligt och problematiskt än att upprätthålla jämställdheten i detta 

fall, om den frågan överhuvudtaget bör tas i beaktning.  

 

                                                
162 4 § 2p DL 



 46 

7.7 Nya frågor 

Vid en vidare studie hade det varit intressant att även fördjupa sig i brott som begåtts inom 

tjänsten, för att sedan jämföra om det finns någon skillnad i toleransnivå i AD:s bedömande 

gentemot brott som inte har någon anknytning till tjänsten. Även ett vidare genusperspektiv 

hade varit intressant att inta, för att försöka identifiera om det görs några skillnader i 

bedömningen om brottet utgör saklig grund för uppsägning eller laga grund för avsked när 

det är en man eller en kvinna som begått brottet. Slutligen hade en rättsekonomisk studie 

varit intressant att göra inom detta område, för att bland annat se om och hur ett företag 

påverkas, dels ekonomiskt och dels genom negativ ryktesspridning, som en brottmålsdömd 

arbetstagare kan komma att innebära. 
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