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Sammanfattning 

I mitt arbete vill jag dels genom inledningen belysa hur förhållandet mellan arbetsgivare 

och arbetstagare förändrats genom tiden. LAS omfattar samarbetet mellan arbetsgivare 

och arbetstagare, inte bara på arbetsplatsen utan även hur arbetstagaren uppträder på 

fritiden mot arbetsgivare och övriga personer med anknytning till företaget, exempelvis 

kunder och kollegor. Det är det som är mitt syfte, att undersöka när en arbetstagare kan 

bli uppsagd för något som arbetstagaren har gjort på sin fritid. Genom att beskriva 

gällande rätt och den huvudfråga ur LAS som jag behandlar i arbetet är när det gäller 

tillsvidare anställning och under vilka förutsättningar ett avtal får brytas, detta är den 

mer allmänna delen. Jag går sedan igenom ett kapitel lite mer inriktad mot mitt syfte, 

under vilka förutsättningar som handlingar som utförs på fritiden leder till uppsägning 

eller avsked. Delen med rättsfallsanalysen d.v.s. praxis, belyser de faktorer som har 

betydelse vid en eventuell bedömning om grund för uppsägning respektive avsked 

föreligger i det olika fallen. Det som ganska snabbt växte fram var att en generell 

bedömning av fallen var omöjlig. Man var tvungen att bedöma varje enskilt fall från 

dess egna förutsättningar. Samt det stora sociala ansvaret som arbetsdomstolen tog på 

sig i varje fall. 
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1. Inledning 

Under århundraden har vårt lands styrande stiftat lagar som reglerat medborgarnas 

skyldigheter samt angivit de påföljder i form av straff som kunde utmätas med lagen 

som reglerande verktyg. 

 

Många arbetstagare har i dagens samhälle ingen koll på vilka skyldigheter de har mot 

deras arbetsgivare och arbetskollegor. Skyldigheter som kan ställa till enorma problem 

för arbetsgivaren och den enskilda arbetstagaren om de inte respekteras och följs. 

Efterföljs inte skyldigheterna kan de i värsta fall leda till uppsägning eller avsked.  

 

Risken för uppsägning och avsked finns även om en brottslig handling skulle utförts på 

fritiden och i samband med ett fängelsestraff kan det bli ödesdigert för en arbetstagare. 

Att en brottslig handling kan leda till uppsägning eller avsked är en ganska uppenbar 

konsekvens, men att risken ökar beroende på vilken ställning man har inom företaget är 

inte lika uppenbart.  

 

Den snabba utvecklingen av tekniken har lett till nya vägar att uttrycka sig, exempelvis 

via sociala medier. Det har medfört att det blivit lättare att på sin fritid uttrycka sina 

åsikter om sin arbetsgivare och arbetskollegor med en snabb spridning som resultat. 

Även om det kan ske helt oavsiktligt, så har arbetstagaren skyldigheter även på sin 

fritid.  

 

Har en arbetstagare ingen koll på sina skyldigheter, kan det bli svårt att veta var gränsen 

går, Vad man får göra på sin fritid utan att behöva riskera att bryta mot sina 

skyldigheter. 

 

Jag tror att det är viktigt att arbetstagarna har koll på hur långt deras skyldigheter 

sträcker sig på fritiden när det gäller brottsliga handlingar och illojala handlingar för att 

undvika risken att bli uppsagd eller avskedad.  

1.1 Syfte 

Något som ofta diskuteras och som alltid är ett känsligt ämne är uppsägningar på grund 

av personliga skäl, anställda vill inte mista sina jobb och absolut inte på premissen att 

det härrör sig till den enskilda individen i fråga personligen. Att personer förlorar sina 

jobb för en handling som utförts på arbetsplatsen kan få det att kännas lite mindre 

personligt. Många människor går in i en annan roll på arbetet. Men är de verkligen så att 

risken att förlora jobbet på grund av personliga skäl försvinner så fort man kommer 

hem? Var går gränsen för uppsägningar och avsked som grundar sig på handlingar 

utförda på fritiden? 

Syftet är att utreda när en arbetstagare kan bli uppsagd eller avskedad för handlingar 

arbetstagaren gör på sin fritid. För att kunna utreda det, så har jag valt att utgå ifrån två 

stycken huvudpunkter när en uppsägning och avsked för händelser som sker under 

fritiden kan aktualiseras. 

- Brottsliga handlingar 

- Illojalt handlande 
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1.2 Avgränsning                                                                                                           
För att på bästa sätt kunna utreda det valda ämnet och den framarbetade frågeställningen 

har jag valt att göra en avgränsning. Det jag kommer att behandla i denna uppsats är 

alltså handlingar som begås på fritiden. Handlingar som sker under arbetstid kommer 

inte att behandlas. Uppsägning p.g.a. personliga skäl är utgångspunkten i detta arbete, 

när det gäller uppsägning då det gäller arbetsbrist, kommer bara det bara kort att nämnas 

i samband med att jag nämner det två olika typer av uppsägningar som finns. Vidare 

kommer Avsked också att behandlas.    

1.3 Material och metod 

Den metod som använts i detta arbete är traditionell juridisk metod. Jag har valt att 

använda mig av en rättsdogmatisk metod då jag gjort en rättskällestudie eftersom det 

generellt kan sägas att den rättsdogmatiska metodens huvuddrag är att den 

systematiserar och tolkar den gällande rätten. Vidare har jag även använt mig av en 

rättsfallsanalys, där jag går igenom ett antal rättsfall från arbetsdomstolen för att kunna 

utreda den gällande praxis inom det valda ämnet och utifrån dessa två metoder har jag 

sedan dragit min slutsats i en avslutande analys. Det material jag har använt mig av är 

traditionellt juridiskt material såsom databaser, juridisk litteratur osv. 

1.4 Disposition 

Arbetets utformning är upplagd på ett sätt som ska ge läsaren en enkel introduktion till 

det valda ämnet där en förklaring av den gällande rätten ges till en början. Därefter tas 

läsaren med in i aktuella fall som utgör praxis för att sedan ta del av de slutsatser som 

framarbetats. 
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2. Avslutande av anställningsförhållandet 

Lagen om anställningsskydd som förmodligen är mest känd hos de anställda som LAS, 

kom till 1974 efter en statlig utredning. Lagen kan sägas behandla två huvudfrågor.  Hur 

ett anställningsavtal får utformas och när ett avtal får brytas samt under vilka 

förutsättningar det får ske. Huvudregeln för hur ett anställningsavtal får utformas är 

tillsvidare anställning. Vilket allmänheten mer känner till som fast anställning. Vad som 

menas med tillsvidare anställning är att den gäller tills den sägs upp eller genom att 

arbetstagaren går i pension, arbetstagaren frånträder sin tjänst med omedelbar verkan 

eller genom avskedande. Den andra huvudfrågan som behandlas i LAS gäller när ett 

avtal får brytas och under vilka förutsättningar det får brytas. Här skiljer man på 

upphävande, avsked och uppsägning. Den två sistnämnda är vad som kommer att 

behandlas närmare i denna uppsats, inte därmed sagt att det är de viktigaste eller 

vanligaste. Men det är de mest diskuterade och det med all rätt, då det kan uppkomma 

ett antal problem inte bara på grund av handlingar som utförs på arbetet utan också av 

handlingar som utförs på fritiden.
1
 

 

2.1 Lag om anställningsskydd 7§ 
7§ i LAS anses av många jurister vara den mest centrala delen i 

anställningsskyddslagen. Den reglerar uppsägning. 7§ kräver bland annat saklig grund 

vid uppsägning. Uppsägningen kan bero på antingen arbetsbrist eller personliga skäl. I 

det stora hela så tillämpas lagen på samma sätt när det gäller personliga skäl kontra 

arbetsbrist. Men i många viktiga avseenden tillämpas skilda regler. I 7§ 4st LAS så 

benämns uppsägningar på grund av personliga skäl vara sådana uppsägningar som rör 

arbetstagaren personligen. När det gäller arbetsbrist så finner man inte någon liknande 

motsvarighet.
2
 Tyngden i denna uppsats kommer att ligga på uppsägningar som sker på 

grund av personliga skäl, vid uppsägning av personliga skäl utgör den centrala frågan 

om uppsägningen var sakligt grundad. I 7§ LAS finns ingen förklaring på vad begreppet 

saklig grund innebär, diskussioner har förts om hur vidare det finns behov av en 

förklaring av begreppet i 7§. Men man har kommit fram till att det vore omöjligt att få 

med allt som behövs i ett sådant begrepp för att kunna få in det i lag. Det finns inte, 

enligt lagstiftare, utrymme för en uttömmande lagregel som reglerar begreppet saklig 

grund.
3
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Zeteo E-litteratur: Uppsägning av personliga skäl, Tommy Iseskog, åttonde upplagan, Norstedts juridik.  

2
Zeteo E-litteratur: Anställningsskydd, en lagkommentar, Gudmund Toijer och Lars Lunning, tionde 

upplagan, Norstedts juridik.  
3
Zeteo E-litteratur: Anställningsskydd, en lagkommentar, Gudmund Toijer och Lars Lunning, tionde 

upplagan, Norstedts juridik.  
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2.2 Begreppet saklig grund 

Saklig grund inskränker på arbetsgivarens frihet att fritt säga upp en arbetstagare, det är 

också tanken bakom det hela. Enligt förarbetet till 1982 års LAS så tar lagstiftaren upp 

att det viktiga med begreppet saklig grund är att ta tillvara på arbetstagarens rättsliga 

skydd då det gäller dennes anställning. Därför är huvudprincipen att det ska finnas 

saklig grund vid uppsägning.
4
 

 Det fanns många fördelar med att man inte preciserade innebörden av begreppet saklig 

grund i lagtexten. Uppsägningar ser olika ut och omständigheter runt dem är också 

annorlunda från fall till fall. Lagstiftaren ansåg helt enkelt att det skulle bli 

problematiskt om man preciserade innebörden, det skulle även ha riskerat att 

domstolspraxis bundits mer vid lagtext och det skulle i sin tur kunna leda till en oönskad 

rättsutveckling.
5
 

 

2.3 Personliga skäl 

Som tidigare nämnt, så kan en arbetstagare bli uppsagd på grund av två orsaker, 

antingen arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. När det gäller det sistnämnda så 

kan man inte precisera vad som utgör personliga skäl, när det gäller en sådan typ av 

uppsägning är det av yttersta vikt att uppsägningen är sakligt grundad. Dock kan 

exempelvis brottslighet, illojalitet, samarbetssvårigheter och bristande lämplighet ur 

domstolspraxis och förarbeten sägas utgöra typfall när uppsägning på grund av 

personliga skäl kan aktualiseras. När en bedömning görs om det finns saklig grund eller 

inte, så görs en intresseavvägning. Arbetstagarens intresse av att behålla sin anställning 

ställs mot arbetsgivarens intresse av att avsluta anställningen. Vid intresseavvägningen 

bör arbetsgivaren göra en framtidsprognos om arbetstagaren är lämplig att fortsätta sin 

anställning med tanke på de avtalsbrott som denne har begått. Arbetsgivaren bör här 

också ta hänsyn till arbetsplatsens storlek, samt hur länge arbetstagaren varit anställd 

och ställa detta i proportion till avtalsbrottets dignitet.
6
 

När det gäller uppsägning på grund av personliga skäl så är det som tidigare nämnts av 

yttersta vikt att uppsägningen är sakligt grundad. Det har arbetats fram tre kriterier som 

den praktiska tillämpningen utgår ifrån när diskussioner förs huruvida uppsägningen är 

sakligt grundad eller inte. Dessa tre är misskötsel, medvetenhet och skada 
7
 

2.4 Misskötsel 

Misskötsel är när arbetstagaren på något sätt bryter mot anställningsavtalet och på så vis 

missköter sina åtaganden som denne har i anställningsavtalet. En brottslig handling är 

alltid misskötsel oavsett om arbetstagaren begår den brottsliga handlingen med avsikt 

eller inte. Det är relativt enkelt att avgöra om en person missköter sig. Den som 

exempelvis bryter mot ordningsregler, inte följer säkerhetsföreskrifter eller inte utför sitt 

arbete som den ska, bryter då mot anställningsavtalet vilket då medför misskötsel. Men 

det kommer ibland upp situationer, där det kan vara svårt att bedöma om en arbetstagare 

bryter mot någon förpliktelse i sitt anställningsavtal. Exempel på när detta kan vara 

svårt att bedöma, är då arbetstagaren inte utför sitt arbete på ett sätt som tillgodoser 

                                                           
4
Prop 1981/82:71, s. 31   

5
Prop. 1981/82:71, s. 64   

6
Prop. 1973:129 s. 122 och prop. 1981/82:72 s. 65.   

Arbetsrätten en introduktion femte upplagan Håkan gabinus Göransson S. 68 
7
Arbetsrätt för chefer, andra upplagan Norstedts juridik Tommy iseskog. S.51 
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arbetsgivaren och dennes behov eller då arbetstagaren bryter mot sitt 

samarbetsåtagande. När det gäller det fall då arbetsgivaren påstår att en arbetstagare har 

misskött sig, så ligger ansvaret alltid på arbetsgivaren att bevisa att påståendet är 

korrekt. Arbetsgivaren är alltså den som har bevisbördan. En arbetstagare har i och med 

anställningsavtalets accepterande åtagit sig en lojalitetsplikt. Dels affärsmässigt 

lojalitetsåtagande samt socialt lojalitetsåtagande. Det affärsmässiga innebär att 

arbetstagaren inte får bedriva konkurrerande verksamhet mot arbetsgivaren. När det 

gäller det sociala lojalitetsåtagandet så innebär det att arbetstagare måste agera lojalt 

mot arbetsgivaren på ett socialt plan tillexempel inte sprida lögner om arbetsgivaren. 

Om arbetstagaren upplever att det finns problem på arbetsplatsen så är arbetstagaren 

skyldig att först och främst försöka sköta de problemen internt. Har arbetstagaren inte 

tagit upp problemen med arbetsgivaren först, så anses arbetstagaren ha agerat illojalt 

och därmed är misskötselkriteriet uppfyllt.  Detta resonemang gäller för privatanställda. 

Statligt anställda har alltid yttrandefrihet. Eftersom grundlagen garanterar yttrandefrihet 

gentemot ”det allmänna” så kan en statligt anställd i princip säga vad som helst. Men en 

statsanställd måste fortfarande precis som en privatanställd agera lojalt i sitt arbete hos 

arbetsgivaren.
8
 

 

2.5 Medvetenhetskriteriet 

Medvetenhetskriteriet innebär först och främst att en arbetsgivare måste vara 

konsekvent. Det innebär att om en arbetsgivare ställer vissa krav på en arbetstagare, så 

måste det ställas på alla arbetstagare när det gäller den disciplinära biten. Tillåter 

således en arbetsgivare något orätt som en arbetstagare gör, så är detta i praktiken tillåtet 

för alla arbetstagare. Det måste alltså finnas gemensamma normer och riktlinjer på 

arbetsplatsen om hur man exempelvis ser på stölder så att arbetstagaren är medveten om 

dessa normer. Medvetenhet innebär också att en uppsägning som grundar sig på 

personliga skäl aldrig får komma som en överraskning för en arbetstagare. Det ligger 

därför på arbetsgivarens ansvar att medvetandegöra arbetstagaren om att risk för 

uppsägning föreligger på grund av att arbetsgivaren inte tolererar arbetstagarens 

beteende. Arbetsgivaren kan i en sådan situation med personligt medvetandegörande 

med enkelhet använda sig av en s.k. LAS-varning även känd som skriftlig erinran. Detta 

innebär att arbetstagaren tar emot en skriftlig påminnelse om parternas skyldigheter och 

rättigheter mot varandra och att brott mot anställningsavtalet inte accepteras och upphör 

inte beteendet så finns risken att arbetstagaren blir uppsagd. Arbetstagaren ska efter att 

denne tagit del av påminnelsen skriva under den för att visa på att han eller hon förstått 

allvaret. En sådan skriftlig påminnelse bör inte skickas ut innan arbetsgivaren bestämt 

sig för att om beteendet hos arbetstagaren inte förändras inom en snar framtid så är det 

enda aktuella en uppsägning.
9
 

2.6 Rekvisitet skada 

När man diskuterar rekvisitet skada, så är det viktigt att betona att skada inte bara gäller 

ekonomisk skada, utan också sådan skada som kan ha en negativ effekt på arbetsmoral 

eller skadat företagets förtroende hos allmänhet eller viktiga kunder. I de allra flesta fall 

som arbetsgivaren har uppfyllt rekvisiten ”misskötsel och medvetenhet” så är 

sannolikheten stor att det föreligger tillräckligt stor skada för att en arbetstagare ska bli 

uppsagd.
10

 

2.7 Omplaceringsskyldighet 

                                                           
8
T.ex. AD 1982 nr 110 och AD 1993 nr 18 samt AD 2003 nr 84.  

Arbetsrätt för chefer, andra upplagan Norstedts juridik Tommy iseskog.  S.51- 54 
9
Arbetsrätt för chefer, andra upplagan Norstedts juridik Tommy iseskog. S.54-55 

10
Arbetsrätt för chefer, andra upplagan Norstedts juridik Tommy iseskog. S.56 
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En arbetsgivare kan ha en omplaceringsskyldighet och omplaceringsmöjlighet. Lagen 

säger att ”om det skäligen kan krävas” så måste arbetsgivaren omplacera arbetstagaren. 

Det är därför av stor vikt att arbetsgivaren undersöker om det gäller just vid det egna 

fallet. Man kan säga att arbetsgivaren har omplaceringsskyldighet om inte arbetstagaren 

rår för sin egen misskötsamhet. Kan arbetsgivaren bevisa att det är arbetstagarens egna 

fel vid misskötsamheten, så åligger ingen omplaceringsskyldighet för arbetsgivaren. I 

vissa fall kan det vara svårare att bevisa att arbetstagaren rår för sin misskötsamhet, 

exempelvis vid samarbetsproblem och inkompetens. Därför kan man då utgå från att 

arbetsgivaren alltid har en omplaceringsskyldighet. I andra fall, vid exempelvis stöld, är 

sannolikheten stor att arbetsgivaren lyckas bevisa att arbetstagaren rår för sin 

misskötsamhet och då kan man utgå från att arbetsgivaren inte har någon 

omplaceringsskyldighet. Har arbetsgivaren en omplaceringsskyldighet, så är det 

arbetsgivarens ansvar att undersöka om det finns någon omplaceringsmöjlighet. Med 

omplaceringsmöjlighet menas att om det finns något ledigt arbete som denna person har 

kompetens att utföra, då ställs samma krav som vid en nyanställning.
11

 

2.8 Avsked 

2.8.1 Allmänt 

Om en arbetstagare grovt åsidosätter sina plikter gentemot arbetsgivaren, finns en risk 

att anställningsförhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren avslutas utan 

uppsägningstid. Detta innebär att arbetstagaren blir avskedad. För att en arbetstagare ska 

kunna bli avskedad ska det vara en fråga om ett grovt vårdslöst eller avsiktligt beteende 

som arbetsgivaren inte ska behöva tåla.
12

 När en bedömning om avskedandegrund 

föreligger beräknas bl.a. i allmänhet en värdering av misskötsamhetens karaktär, 

arbetstagarens ställning m.m. 

2.8.2 Avsked p.g.a. handling på fritiden 

Om en arbetstagare begår en brottslig handling utom tjänst eller andra grovt olämpliga 

beteenden som riktar sig mot och som ägnar att skada arbetstagarens kollegor eller 

arbetsgivare, utgör detta normalt sätt grund för avsked. Som exempelvis i fallet AD 

1999 nr 64, då en arbetstagare på sin fritid gjort sig skyldig till våldtäktsförsök på en 

kollega. Om arbetstagaren grovt åsidosätter sitt anställningsavtal medvetet eller grovt 

oaktsamt kan detta också leda till avsked. Exempel på detta utgör fall där arbetstagaren 

grovt åsidosätter sitt anställningsavtal när det gäller illojal konkurrens. Se exempelvis 

AD 1996 nr 15, då arbetstagaren åsidosatt anställningsavtalet genom att ha startat en 

konkurrerande verksamhet. När AD gör sin bedömning tar de hänsyn till hur 

arbetsgivaren har hanterat situationen. Om det till exempel rör sig om ett dröjsmål från 

arbetsgivarens sida till att reagera på händelsen eller om arbetsgivaren låtit 

arbetstagaren tro att denne inte tänkt avsluta anställningsförhållandet mellan dessa två.
13

 

Vid AD:s bedömning om avskedande får ske p.g.a. en viss händelse som härrör sig till 

arbetstagaren, lägger AD störst vikt vid graden av åsidosättandet från arbetstagarens 

sida när det gäller dennes skyldigheter gentemot arbetsgivaren.  

 

När det gäller exempelvis omständigheter som anställningstid, tidigare felfri 

tjänstgöring ges detta ingen betydelse. Detta skiljer sig från uppsägning som är sakligt 

                                                           
11

T.ex. AD 1984 nr 141, AD 1988 nr 82 och AD 2003 nr 14. 

 Arbetsrätt för chefer, andra upplagan Norstedts juridik Tommy Iseskog. S.58-59 
12

Prop. 1973:129 s.149. 
13

AD 2001 nr 32.  
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grundad då även dessa omständigheter utgör en del i AD:s bedömning när det gäller 

uppsägning. 

 

2.9 Tvåmånadersregeln 

En regel som inte får glömmas och en viktig sådan när de gäller uppsägning på grund av 

personliga skäl och avskedande är den s.k. tvåmånadersregeln. Den innebär att 

händelsen som låg till grund för uppsägningen får inte ha skett mer än två månader 

innan arbetsgivaren underrättar arbetstagaren om att en uppsägning av denne är på gång. 

En arbetsgivare kan alltså inte grunda sin uppsägning på en händelse som skedde mer 

än två månader innan underrättandet av uppsägningen. Däremot kan händelser som 

inträffat innan vara en bidragande orsak och av stor betydelse vid en uppsägning, om de 

även sker händelser inom tvåmånadersregeln. När arbetsgivaren får reda på en viss 

misskötsamhet så börjar alltså tidsfristen på två månader. Om misskötsamheten är oklar 

så börjar tidsfristen löpa efter det att man klarat ut oklarheten, även om den kommit till 

arbetsgivarens kännedom. Exempelvis om en arbetstagare är anklagad för stöld, men 

nekar. Då börjar tidsfristen löpa när beslutet är taget att arbetstagaren är skyldig till 

stölden och på så vis misskött sina åtaganden. D.v.s. att domen mot arbetstagaren vunnit 

laga kraft eller arbetstagaren erkänner.
14

 

Vid samarbetsproblem och inkompetens har inte tvåmånadersregeln någon vidare 

betydelse, då det vid ett sådant fall ligger på arbetsgivaren att bevisa att en arbetstagare 

fortfarande har samarbetssvårigheter eller är inkompetent när uppsägningsförfarandet 

inleds.
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

T.ex. AD 2005 nr 72, AD 1999 nr 146 och AD 1998 nr 16.   
15

AD 1999 nr 29 och AD 1989 nr 125. 

 Arbetsrätt för chefer, andra upplagan Norstedts juridik Tommy Iseskog. S.56 
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3. Uppsägning som grundar sig på händelser som  
inträffat under fritiden 

Arbetstagaren kan sägas ha en allmän skyldighet att ta hänsyn till arbetsgivarens 

intressen, dels vid utförandet av sina arbetsuppgifter. Men också när arbetsgivaren inte 

är i tjänst, alltså under sin fritid. Kraven att inte uppträda illojalt skiftar beroende på 

vilken typ av befattning arbetstagaren har i företaget. Kravet ökar beroende på om 

arbetstagarens tjänst har en högre förtroendeställning och en högre befattning inom 

företaget. 

3.1 Illojalitet 

3.1.1 Lojalitetsplikten 

En Arbetstagare har en förpliktelse att inte utföra handlingar som kan skada 

arbetsgivaren. Den allmänna lojalitetsplikten finns inte lagstadgad, men i och med 

anställningsavtalets ingående så accepterar arbetstagaren lojalitetsplikten, eftersom de är 

en grundläggande del och därför underförstått ingår i själva anställningsavtalet. I 

lojalitetsplikten ingår andra plikter, exempelvis en plikt för arbetstagaren att inte begå 

brottsliga handlingar som kan ha en negativ effekt för arbetsgivaren, samt en 

tystnadsplikt.
16

 Huvudregeln är att lojalitetsplikten gäller för alla arbetstagare, men som 

jag tidigare varit inne på, så skiljer sig den åt, framförallt när det gäller offentligt 

anställda kontra privat anställda. Yttrandefriheten ges företräde framför lojalitetsplikten 

när de gäller offentligt anställda. Men inte när det gäller de privatanställda eftersom 

yttrandefriheten inte gäller mellan enskild utan bara mot de allmänna. 

Bryter man mot lojalitetsplikten, så rör det sig om ett avtalsbrott, då kan således 

konsekvensen bli att man förlorar jobbet på ett eller annat sätt. Risken finns att man 

antingen blir avskedad eller uppsagd.
17

 Illojalt handlande kan ske under arbetstid på 

arbetsplatsen eller under fritid. Arbetsdomstolen har i många fall gjort bedömningen att 

bara för att en arbetstagare agerat illojalt, och detta har skett på fritiden, men ändå haft 

negativa effekter för arbetsgivaren så anser arbetsdomstolen i många fall att det kan röra 

sig om förmildrade omständigheter men att arbetstagaren ändå åsidosatt kraven som 

följer av anställningen.
18

 

3.1.2 Kritikrätt 

Det finns inga generella bestämmelser i lag eller avtal som reglerar frågan om 

arbetstagaren har en möjlighet att kritisera sin arbetsgivare. I det i praxis utarbetade 

materialet framkommer att arbetstagaren har en omfattande rätt att ifrågasätta och 

kritisera sin arbetsgivare. Vidare utgör inte lojalitetsplikten i anställningsavtalet något 

hinder för att arbetstagaren ska kunna klaga hos berörda myndigheten på de eventuella 

missförhållanden som finns i verksamhet. Kritikrätten kan därför sägas utgöra en viktig 

del i ett bra arbetsförhållande samt en given omständighet för ett bra resultat i den 

aktuella verksamheten. Det förespråkas alltså en öppen dialog mellan arbetstagare och 

arbetsgivare om det allmännas intresse, utan risk för sanktioner mot arbetstagaren. 

Även inom kritikrätten finns begränsningar. Om en arbetstagare överskrider sin 

kritikrätt, så finns även risken här för arbetsrättsliga påföljder såsom avsked och 

uppsägning. Här kommer vi återigen in på en plikt att handla lojalt.  

                                                           
16

Ang detta stycke se Ds 2002:56 s 302 ff 
17

Prop 1973:129 s 166 
18

Se t .ex. AD 1993 nr 18 samt AD 1993 nr 228 
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Kritikrättens gränser bestäms av om handlingen arbetstagaren utför anses illojal eller 

inte. Exempelvis får inte syftet med ett debattinlägg, blogginlägg eller annat liknande 

vara att skada arbetsgivaren, genom att till exempel ljuga eller hota. Detta anses då inte 

som godtagbar kritik.
19

   

Bedömningen av om arbetstagaren passerat gränsen för sin kritikrätt görs genom en 

helhetsbedömning av domstolen, där en rad olika faktorer spelar in. Arbetstagarens 

befattning hos arbetsgivaren utgör en faktor. Även bakgrunden till kritiken är en faktor, 

desto större och allvarligare missförhållandena är desto större frihet har arbetstagaren att 

kritisera. 

En förutsättning som framgår av rättspraxis är att innan en arbetstagare utövar sin 

kritikrätt oavsett om det är på fritiden eller på arbetstid, så ska arbetstagaren enligt 

arbetsdomstolen ta kontakt med sin arbetsgivare för att på så sätt skapa en lösning i de 

hänseenden arbetstagaren är missnöjd. 

Samma princip gäller om en arbetsgivare på något sätt tar del av exempelvis brottsliga 

handlingar en arbetstagare gör på sin fritid via media, då är arbetsgivaren skyldig att 

kontrollera uppgifterna och prata med arbetstagaren.
20

 

3.2 Brottslig handling utförd på fritiden 

När en arbetstagare begår brottsliga handlingar på arbetsplatsen, exempelvis genom 

stöld, eller misshandel, så ser både förarbetet till LAS och AD strängt på det. Men när 

det gäller brottsliga handlingar begångna under fritiden, så har inte arbetsgivaren 

samma stöd varken i förarbeten eller hos AD. Men en del stöd får arbetsgivaren ändå 

anses ha i sådana situationer eftersom de finns lägen då en uppsägning kan aktualiseras 

för brottsliga handlingar under fritid. Detta kan sägas ha sin grund i de uttalande som 

gjordes i Prop. 1973:129, s. 150. Där tar man upp att brottsliga handlingar utan 

anknytning till arbetet inte utgör något brott mot anställningsavtalet mellan arbetstagare 

och arbetsgivare, dock så öppnar lagstiftaren upp för tolkning, då de även säger att 

brottsliga handlingar som inte har anknytning till arbetsplatsen ändå kan utgöra ett brott 

mot anställningsavtalet om arbetstagaren genom sitt brottsliga handlande var ägnat att 

allvarligt skada arbetsgivaren och dennes förhållande till arbetstagaren. Lagstiftaren 

öppnar här för en tolkning av begreppet att allvarligt skada.
21

  

3.3 Illojalt beteende på fritiden 

Ett anställningsförhållande sägs bygga på förtroendet mellan en arbetsgivare och 

arbetstagare. När det gäller illojalt beteende på arbetsplatsen så kan det precis som när 

det gäller brottsliga handlingar vara aktuellt med uppsägning. Enligt AD kan även 

illojalt beteende på fritiden ligga till grund för uppsägning. Arbetstagare anses ha en 

lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren, även på sin fritid. AD anser att man på fritiden är 

”fri i sin livsföring” men att en arbetstagare inte får agera på sin fritid på ett sätt som är 

till skada för arbetsgivaren och man måste sätta arbetsgivarens intresse framför sitt 

eget.
22

 

 

 

                                                           
19

T.ex. AD 1994 nr 79. Malmberg och Källström s.256    
20

T.ex. AD 2005 nr 124 och AD 1982 nr 110. Malmberg och Källström s.257 
21

Prop. 1973:129, s. 150 
22

AD 2012 nr 25  
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4. Praxis 

När det gäller praxis på området arbetsrätt, så är den omfattande. Men när det gäller 

handlingar som illojalitet och brott på fritiden finns det inte alls samma utbud av domar. 

Jag kommer i detta kapitel gå igenom praxis. För att på ett så bra sätt som möjligt 

uppfylla mitt syfte har jag valt att här ställa upp mina två huvudpunkter: 

- Brottsliga handlingar på fritiden 

- Illojalt handlande på fritiden 

 

Jag kommer att undersöka i vilka fall saklig grund för uppsägning föreligger och i vilka 

fall saklig grund inte föreligger. Min tanke är att på detta sätt få en klar bild på var 

gränsen går när de gäller handlingar som utförts på fritiden och när dessa uppfyller 

kriterierna för saklig grund. 

 

4.1 Brottsliga handlingar 

4.1.1 När saklig grund för uppsägning föreligger 

Här kommer ett antal rättsfall att redogöras där en brottslig handling utförd på fritiden 

utgör saklig grund för uppsägning och när handlingen inte utgör saklig grund. 

 

AD 1993 nr 127: En arbetstagare med en tjänst som inköpare vid ett företag har dömts 

för grov misshandel i ett år och åtta månader för att ha misshandlat sin fru och sina 

barn. AD ansåg här att det förelåg saklig grund för uppsägning.  

 

AD uttryckte i sin dom ”att brottet var av sådan grov karaktär att det är rimligt att tro att 

den kan väcka avsky”. Vilket skulle drabba företaget. Eftersom bedömningen görs 

utifrån det enskilda fallet, är det viktigt att ta hänsyn till arbetstagarens arbetsuppgifter, 

vilka var att han ensamt skötte alla inköp åt företaget och i de fallen hade mycket 

kontakt med företagets leverantörer. Därför anses det inte orimligt att anta att företagets 

anseende hos dessa minskar. Arbetstagarens uppgifter i företaget är av sådan art att det 

krävs både kunskap och omdöme. AD anser att man med fog kan ifrågasätta 

arbetstagarens omdöme, med tanke på det brott han begått. AD förstår att brottet som 

begåtts har minskat förtroendet som fanns mellan arbetsgivare och arbetstagare, men 

anser inte att brottet i sig är av sådan karaktär att det utgör saklig grund för uppsägning 

eftersom det skett under fritid och inte är riktat mot företaget i sig. Men 

förtroendeskadan mot leverantörer och ledning på företaget, skulle i framtiden leda till 

sådana samarbetssvårigheter att det är rätt att säga upp arbetstagaren från sin tjänst som 

inköpsansvarig. Därmed föreligger saklig grund för uppsägning av personliga skäl. 

 

AD 2006 nr 109: Här har en arbetstagare med anställning inom posten på en 

godsterminal, dömts till tre års fängelse för rån. Rånet är utfört på fritiden och har 

ingenting med anställningen på posten att göra. Frågan är om detta utgör saklig grund 

för uppsägning. 

 

Brottet arbetstagaren begått och hur vidare det utgör saklig grund för uppsägning kan 

inte generellt sägas. Utan här menar AD att en helhetsbedömning sker utifrån det 

enskilda fallet. Där får en avvägning göras gentemot arbetstagarens intresse av att få 

behålla sin anställning, samt arbetsgivarens intresse av att avsluta densamma. 

Arbetstagarens arbetsuppgifter är självständigt arbete som hanterare av gods på en av 

postens terminaler, vid denna terminal färdas varje dag en stor mängd gods till ett stort 
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värde. AD anser därför att det är av stor vikt att posten har förtroende för arbetstagaren. 

Brottet som arbetstagaren begått är av sådan allvarlig karaktär att posten får med all 

sannolikhet ha förlorat allt förtroende. Arbetstagaren har tidigare även dömts för 

liknande brott, detta får sägas bidra till den sjunkande tilliten. Allmänhetens förtroende 

för postens verksamhet utgör den en stor del. Om arbetstagaren skulle fortsätta sin 

anställning, skulle detta skada postens anseende och förtroende mot det allmänna. I och 

med detta anser AD att saklig grund för uppsägning föreligger på grund av personliga 

skäl. 

 

AD 2011 nr 26: En arbetstagare som arbetar som maskinoperatör på Bolaget 

Norrmejerier i Luleå har blivit dömd för försök till mord på sin sambo. Domen gav fem 

års fängelse och mordförsöket har skett på fritiden d.v.s. utom tjänst. Då är frågan om 

detta utgör saklig grund för uppsägning. 

 

Som AD tidigare varit inne på så kan brottslig handling som skett utom tjänst inte 

generaliseras, varje fall måste bedömas enskilt om de utgör saklig grund för 

uppsägning. Arbetstagarens intresse av att behålla jobbet samt arbetsgivarens intresse av 

att avsluta anställningen måste prövas. Enligt AD kan frånvaro p.g.a. fängelsestraff inte 

jämställas med frånvaro p.g.a. sjukdom. Därför bör en sådan frånvaro bedömas på 

personen och dennes arbetsuppgifter, samt hur arbetstagaren tidigare skött sina uppgifter 

och arbetsgivarens möjlighet att ersätta arbetstagaren. En huvudregel är att ju längre tid 

en arbetstagare är borta i samband med fängelsestraff, desto lättare är det för 

arbetsgivaren att få till en sakligt grundad uppsägning. AD anser att arbetstagaren har ett 

starkt behov av att återkomma till arbetet efter avtjänat straff, samt att inget förtroende 

utåt kan anses skadas eftersom arbetstagaren inte har någon kundkontakt eller annan 

kontakt utanför arbetsplatsen. De kan ändå anses vara så att arbetsgivaren har all 

anledning att vara orolig över arbetsklimatet mellan arbetstagaren och dess kollegor då 

brottet är av grovt och våldsamt slag. Men detta måste vägas mot det samhälleliga 

intresset av att en som avtjänat sitt straff inte helt och hållet stängs ute från 

arbetsmarknaden. AD anser att brottet i sig inte utgör saklig grund för uppsägning. Men 

tillsammans med den tid och kostnader samt andra olägenheter detta åsamkar 

arbetsgivaren när arbetstagaren sitter i fängelse får sägas utgöra grund för uppsägning. 

 

4.1.2 När saklig grund för uppsägning inte föreligger 

AD 2004 nr 30: Posten har här sagt upp en arbetstagare som arbetat som brevbärare. 

Arbetstagaren har blivit dömd för våldtäkt och misshandel till fängelse i 2 år och 8 

månader. Brottet begicks innan arbetstagaren påbörjade sin anställning på posten, och 

det begicks på fritiden. Kan man här säga att saklig grund för uppsägning föreligger. 

 

Ett generellt svar på frågan om brottet utgör saklig grund för uppsägning kan inte ges 

enligt tidigare AD domar. Precis som i tidigare praxis så måste en bedömning göras på 

det enskilda fallet, där arbetstagarintresset måste ställas mot arbetsgivarintresset när det 

gäller anställningsförhållandet. Eftersom frågan här rör sig om ett brott som begicks på 

fritiden så anser AD att arbetsgivarens skäl måste vara tungt vägande för att anses vara 

sakligt grundad samt att en omplacering är omöjlig. Det finns omständigheter som i 

detta fall talar för att saklig grund för att en uppsägning föreligger anser AD. En 

förtroendeskada eftersom brottet är av ett så pass allvarligt slag. Med tanke på att 

arbetstagaren dömts för liknande brott tidigare så har posten fog att anse att deras 

verksamhets anseende skadats gentemot andra arbetstagare på arbetsplatsen, samt att 

anseendet skadats hos postens kunder. Det som skulle tala emot att omständigheter 

föreligger för uppsägning anser AD, är att det i tidigare domar har uttalats att förtroende 
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och anseendeskadan ska det inte läggas för stor vikt vid. Särskilt inte när det rör sig om 

en sådan arbetsplats som posten eller ett sådant yrke som brevbärare i ett 

storstadsdistrikt. Något som också bör beaktas är att brottet arbetstagaren begick, 

utfördes innan arbetstagaren blev anställd hos posten. Arbetstagaren har skött sina 

arbetsuppgifter som brevbärare oklanderligt. I och med hans arbetsuppgifter som 

brevbärare anses han inte ha några större arbetsuppgifter som kräver extra mycket 

förtroende. Brottet i sig uttalar arbetsdomstolen, utgör inte saklig grund för uppsägning. 

En arbetsgivare av postens storlek måste ha beredskap att ersätta en sådan typ av 

kategori som brevbärare. Då inte krävs någon speciell extrautbildning för posten, så 

måste detta yrke anses enkelt att ersätta. Extra kostnader och oegentligheter som 

eventuellt uppkommer anses inte uppväga mot arbetstagarens oklanderliga förflutna 

med posten som arbetsgivare och det faktum att yrkesrollen inte är tillräckligt svår att 

ersätta. AD anser att brottet och tiden som arbetstagaren spenderar i fängelse 

tillsammans inte utgör någon saklig grund för uppsägning. 

 

AD 1986 nr 21: Ett varuhus har här sagt upp en arbetstagare som arbetat som dekoratör 

p.g.a. att arbetstagaren blivit dömd för narkotikabrottslighet till fängelse i två år. Brotten 

begicks på fritiden. 

 

Det första som AD för diskussioner kring, är betydelsen av att en arbetstagare är borta 

från anställningen under den tid som arbetstagaren är frihetsberövad. Arbetsgivaren 

anser att det är att likställa med olovlig frånvaro på grund av att situationen är 

självförvållande. AD anser att det rör sig om en viss självförvållad situation, men att den 

inte kan likställas med olovlig frånvaro i den meningen att en arbetstagare uteblir från 

arbetet utan anledning. Arbetstagaren har inte åsidosatt sin arbetsskyldighet. När en 

arbetstagare blir frihetsberövad anser AD att det inte rör sig om någon ”extra ordinär 

situation” eftersom en arbetsgivare oftast bör ha en beredskap vad gäller exempelvis en 

längre tids sjukfrånvaro etc. eftersom en arbetsgivare bör planera för att detta kan 

hända. Men detta är naturligtvis inte att likställas med en sjukfrånvaro som är 

lagstadgad frånvaro. Men arbetsgivaren har eller bör ha en beredskap som kan sättas in i 

sådana situationer i form av en vikarie. I bedömningen som görs när det gäller frånvaro 

p.g.a. fängelsetid, bör arbetstagarens bakgrund, person och arbetsuppgifter beaktas. 

Arbetstagaren har i detta fall arbetat prickfritt under 16 år i tjänsten, Arbetstagarens 

arbetsuppgifter under dennes frånvaro har skett av övrig personal på arbetsplatsen, så 

inga nämnvärda problem har uppstått och ingen vikarie har behövts. Strafftiden i sig 

bedömer AD inte vara tillräcklig grund för uppsägning. Arbetstagarens brottslighet har 

inte haft någon anknytning till arbetsplatsen. Den har skett utom tjänst. Arbetsgivaren 

bedöms inte ha förlorat ett särskilt betydande anseende och förtroendet för arbetstagaren 

anses inte ha gått förlorat, arbetstagaren jobbar i en detaljaffär och kommer i kontakt 

med kunder vilket kan påverkas om de vet att arbetstagaren dömts för narkotikabrott, 

men denna påverkan ska inte överdrivas anser AD. Påståendet att arbetskamrater ska ha 

förlorat förtroendet för arbetstagaren ställer sig inte AD bakom. Efter undersökningar 

som gjorts framkommer det snarare som att kollegor ställer sig positiva till en återkomst 

av arbetstagaren. AD gör bedömningen att det inte finns saklig grund för uppsägning 

när man gör en helhetsbedömning av brottets art och straffets längd. 
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AD 1984 nr 112: En arbetstagare med polis som yrke har blivit uppsagd, eftersom 

arbetstagaren dömts för trafikonykterhetsbrott efter en anställning som varat i tio 

månader. Arbetstagaren dömdes till 60 dagsböter för denna förseelse. Frågan är om 

uppsägningen var sakligt grundad. 

 

Här finns inget fängelsestraff att ta ställning till. Här blir frågan om brottet är av sådan 

grov art att det finns skäl till uppsägning. Arbetstagarens yrke som polisman, kräver 

extra omdöme. I detta fall anser AD att arbetstagaren utan tvekan visat prov på bristande 

omdöme, men gärningen har begåtts på fritiden utom tjänst. AD kan inte dra slutsatsen 

att det bristande omdömet och brottet är av sådan grov karaktär att det finns anledning 

att tro att arbetstagaren skulle vara olämplig som polis. Brottet i sig kan inte heller 

utgöra saklig grund för uppsägning. AD tar ingen hänsyn till att arbetstagaren endast har 

10 månader av tjänstgöring bakom sig, då domstolen anser att det saknar relevans i detta 

fall. Bedömningen i detta fall blir då att det saknas saklig grund för uppsägning 

 

4.1.3 När grund för avsked föreligger 

Här kommer sex stycken nya rättsfall, som belyser när grund för avsked föreligger 

respektive när grund för avsked inte föreligger p.g.a. brottsliga handlingar. 

 

AD 1999 nr 64: En arbetstagare har gjort sig skyldig till försök till våldtäkt på en 

kollega, domen har vunnit laga kraft. Våldtäktsförsöket utfördes utanför arbetstid men i 

arbetsplatsens lokaler. 

 

Arbetstagaren anser att han inte begått något brott, samt hävdat att han under tiden för 

gärningen befunnit sig i ett hypoglykemiskt tillstånd (diabetes, lågt blodsocker, kan leda 

till minskad omdömesförmåga) och därför saknat uppsåt. Arbetstagaren vet att enligt 

tidigare praxis, så är brottmålsdomen av stor vikt när det handlar om bevisbörda i AD. 

Frågan är om det funnits laga skäl för avsked. 

Har arbetstagaren grovt åsidosatt sina förpliktelser gentemot arbetsgivaren, så kan detta 

vara grund för avsked. Brott som arbetstagaren begått utom tjänst kan leda till 

avskedande om brottet är ägnat att allvarligt skada relationen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. AD anser att brottet är av sådan typ, att grund för avsked anses föreligga. 

 

AD 2002 nr 80: En polis har dömts för barnpornografibrott till åttio dagsböter och har 

sedan blivit avskedad av rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd. Frågan blir om det 

fanns grund för avskedet. 

 

När det gäller offentligt anställda så som exempelvis en polis, så har det uttalats i praxis 

att 18§ i LAS som reglerar avsked, kan man vid tolkning av 18§ söka vägledning i den 

tidigare lagstiftningen från 1976 års lag om offentlig anställning 11 kapitlet 1§. Vilket i 

sin tur kan leda till att vissa offentligt anställda anses grovt åsidosätta sina åtaganden i 

större utsträckning än andra offentligt anställda. AD har i tidigare domar framhållit 

vikten av att polismän uppehåller sina uppgifter om att förebygga brott och utreda redan 

begångna brott, därför anser AD att det även är av stor betydelse att poliser med sådana 

arbetsuppgifter inte själva begår brott. Detta p.g.a. att poliser ofta ingriper med 

tvångsmedel i sin dagliga tjänst och för att poliser ska kunna uträtta denna tjänst krävs 

det att poliskåren har allmänhetens förtroende. Men detta innebär inte att alla poliser 

som begår brott ska bli tvungna att avsluta sin anställning, utan varje brott ska beaktas i 

vilken grad den åsidosätter arbetstagarens skyldigheter gentemot arbetsgivaren, 

eftersom detta brott begåtts utom tjänst och den allmänna principen är att brott som 
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begåtts inom tjänst ska bedömas allvarligare än brott utom tjänst. Men avsked kan ändå 

aktualiseras när det gäller brott begånget utom tjänst. AD utgår från tingsrättens dom att 

arbetstagaren är skyldig till barnpornografiskt brott och anser att ett sådant brott inte är 

acceptabelt i sammanhanget som polis. En polis med sådan brottslig last kan inte anses 

kunna upprätthålla allmänhetens förtroende. Därför bedömer AD att grund för avsked 

föreligger. 

 

AD 2005 nr 35: En taklagsfest som var anordnad utanför arbetstid och som inte var 

arrangerad av arbetsgivaren där en arbetstagare misshandlade en annan person som var 

knuten till en av arbetsgivarens underentreprenör. Om huruvida det funnits sådan 

anknytning till anställningen som legat till grund för avsked är frågan. 

 

Tingsrätten gjorde i sin bedömning gällande att arbetstagaren inte handlat i självförsvar 

och detta fastslog även AD i sin bedömning. AD har gjort gällande, att utredningen visar 

att arbetstagaren inte har blivit provocerad utan utdelat slag i ansiktet i en situation då 

den misshandlade personen inte varit beredd och omöjligt kunnat försvara sig. AD anser 

att det inte är av någon vidare betydelse att arbetstagaren och den misshandlade hamnat 

i ordväxling tidigare under kvällen och att det skulle vara den avgörande faktorn till 

misshandeln. AD bedömer händelsen vara av sådant slag att det i normala fall skulle 

utgöra grund för avsked. Frågan blir då, som arbetstagaren påpekar, huruvida 

misshandeln har tillräckligt stark anknytning till anställningen. Taklagsfesten var 

anordnad av byggherren, inga personer som inte arbetat på ett specifikt projekt åt 

byggherren var inbjudna. Det står alltså klart att arbetstagaren och den misshandlade 

arbetat på samma arbetsplats under en tid med samma byggprojekt åt två olika 

arbetsgivare. AD konstaterar att taklagsfesten inte har anordnats av arbetstagarens 

arbetsgivare eller den misshandlades arbetsgivare, men festen har haft direkt anknytning 

till det arbete som utförts på byggprojektet. Det föreligger därför grund för avsked 

eftersom AD anser att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åtaganden gentemot 

arbetsgivaren. 

4.1.4 När grund för avsked inte föreligger 

AD 2011 nr 56: Här är frågan om en dom om misshandel ligger till grund för avsked. 

Det är en arbetstagare som arbetat på en civil tjänst inom polisen med kontorsuppgifter 

och har alltså inte varit anställd som polis med polisiära befogenheter. Denna 

arbetstagare har dömts för misshandel till villkorlig dom. Misshandeln ägde rum på ett 

café under fritid. 

 

AD klargör att domen vunnit laga kraft i hovrätten, men AD har i tidigare domar 

förklarat att en sådan dom inte är bindande i AD när det gäller betydelsen vid en fråga 

om avsked eller uppsägning, men att en sådan dom utgör betydande bevisverkan i 

domstolens bedömning. AD finner inte att göra någon annan bedömning än vad både 

tingsrätten och hovrätten gjort angående om arbetstagaren misshandlat personen eller 

inte. Tidigare praxis lyfter fram att när det gäller offentligt anställda så anses deras 

brottsliga handlingar i större utsträckning än det privat anställda leda till att dem grovt 

åsidosätter sina åtaganden gentemot arbetsgivaren. I detta fall är arbetstagaren inte polis 

och sysslar inte med myndighetsutövning. Misshandeln ägde inte rum i samband med 

arbete och saknar vidare anknytning till arbetsgivaren. Visserligen har arbetsgivaren rätt 

att kräva att arbetstagaren är pålitlig och har gott omdöme, men inte mer än normalt och 

arbetstagaren i detta fall kan inte likställas med kraven på en polis. AD beaktar även att 

arbetstagaren inte har arbetat åt arbetsgivaren på över tio år p.g.a. arbetstagarens 

sjukdom. AD anser att det inte förelegat grund för avsked och på frågan om det 

förelegat grund för uppsägning anser AD att grund för uppsägning inte föreligger. 
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AD 1994 nr 52: En Präst har blivit dömd till villkorlig dom för att ha misshandlat sin 

dotter vid ett antal tillfällen, misshandeln bedömdes som ringa. Kan detta utgöra grund 

för avsked? 

 

Om en offentligt anställd person begår brott som visar att personen är olämplig att 

inneha sin anställning, så får den arbetstagaren avskedas, detta framgår av 11 kap 1§ 

LOA. I förarbetet till denna lag ansågs det att avsked skulle bli aktuellt i fall där 

”beroende på brottets art och anställningens typ” skulle en arbetstagare avskedats om 

det vore omöjligt för denna att återvända och det skulle verka stötande i de fall 

arbetstagaren fick behålla sin tjänst.
23

 AD framhöll det tingsrätten fastställt att en präst 

måste ha allmänhetens förtroende för att kunna verka i sin tjänst. Det måste ställas höga 

krav på en präst när det gäller omdöme och pålitlighet. En arbetstagare kan inte anses 

uppfylla det krav som ställs på ett yrke som präst om denne uppsåtligen misshandlar sin 

dotter vid ett antal tillfällen. Vid prövningen om det förelegat grund för avsked måste en 

helhetsbedömning göras i det enskilda fallet. De fall då arbetstagaren misshandlat sin 

dotter har enligt både dottern och arbetstagaren varit i de fall då arbetstagaren mist sin 

fattning p.g.a. dotterns provocerande och risk för att skada både sig själv och sina 

syskon. Arbetstagaren uttrycker även sin ånger och menar att det aldrig var hans uppsåt 

att skada dottern. Arbetstagaren och dottern har i grund och botten en bra och 

kärleksfullt förhållande till varandra. Arbetstagaren har i övrigt skött sin tjänst som präst 

utan anmärkning. Som AD tidigare varit inne på så anser dem inte att våld och yrke 

präst hör ihop. Men de anser också att man måste beakta omständigheterna bakom 

brottet. Han har enligt tingsrättens dom använt våld i de fallen då han försökt avstyra 

våld mellan dottern och hennes syskon, då han bedömt att de varit farligt för de 

inblandade. AD anser att arbetstagarens beteende inte är acceptabelt, men inte heller 

oförståeligt.  

AD anser precis som tingsrätten att brottet inte är särskilt allvarligt och att arbetstagaren 

tappat behärskningen i speciellt utsatta situationer. AD noterar även att dottern bor kvar 

hos arbetstagaren även fast föräldrarna separerat. Efter en samlad bedömning och 

beaktandet att arbetstagarens har fullgjort sina uppgifter som präst även efter 

misshandelsdomen utan klagomål, samt att han verkar ha kvar förtroende hos större del 

av de medlemmar som regelbundet besöker församlingen, så drar AD slutsatsen att det 

inte finns grund för avsked av arbetstagaren. 
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AD 1999 nr 47: En arbetstagare har blivit dömd för narkotikabrott till fängelse i tio 

månader. Narkotikabrottet har ingen anknytning till arbetsplatsen. Frågan är om detta 

kan utgöra grund för avsked. 

 

AD har tidigare gjort gällande att det ska kunna krävas att en arbetstagare inte gör sig 

skyldig till narkotikabrott på arbetsplatsen, även utanför arbetsplatsen kan 

narkotikabrott leda till skadat förtroende för den anställde och uppsägning eller rent av 

avsked kan aktualiseras. Men det innebär inte att alla narkotikabrott som inte har 

anknytning till arbetsplatsen leder till att anställningen avslutas, utan AD framhåller att 

det alltid måste göras en helhetsbedömning av det enskilda fallet. Det finns en hel del 

faktorer som AD väger in i sin bedömning. Hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ser ut, 

hur narkotikabrottet sett ut, samt hur narkotika användningen ser ut på arbetsplatsen och 

på den aktuella orten. Arbetstagarens personliga förhållanden ligger också till grund för 

helhetsbedömningen, exempelvis anställningstid, ålder och levnadsförhållande. I 

bedömningen som gjorts så framkommer det att arbetstagaren brukat narkotikan i 

hemmet och sålt till närstående vänner för att finansiera sitt eget missbruk. Detta 

missbruk har börjat med att arbetstagaren försökt att få bort den värk som han lidit av i 

samband med ett diskbråck. Narkotikan har fungerat och har således lett till ett 

missbruk. Arbetstagaren har varit fri från droger i nästan 15 månader. Arbetstagaren har 

arbetat åt arbetsgivaren i ca 25 år och varit helt prickfri. Det bör även noteras att det var 

arbetstagaren själv som upplyste om sitt missbruk och det narkotikabrott han begått. 

Ingenting talar för att han kommer att återfalla i missbruk och framtidsprognosen ser 

god ut då han lever under ordnade sociala förhållanden. Arbetsgivaren har inte gjort 

gällande att det uppkommit någon skada efter arbetstagarens brottsliga handling. 

Arbetsgivaren hävdar endast att det finns en risk för skada genom att kunder reagerar 

negativt på att det finns en anställd med tidigare drogproblem och då riskerar kunderna 

att välja andra konkurrenter framför arbetsgivaren. AD anser emellertid att 

arbetsgivarens oro för detta är överdrivet och utredningen visar att ingen negativ 

publicitet har fallit över arbetsgivaren. Det huvudskäl som arbetsgivaren har angett som 

grund för avsked är att man tappat förtroendet för arbetstagaren i och med hans 

drogproblem och att det funnits droger på arbetsplatsen inlåst i en jacka i ett skåp. Här 

har AD fastslagit att inga droger använts eller sålts på arbetsplatsen. Alltså är det 

konstaterat att det endast handlat om användning på fritiden. Arbetsgivaren påstår också 

att det brott arbetstagaren begått är skäl för avsked, och hänvisar till sin alkohol och 

narkotika policy, som hävdar att all hantering av detta är kriminellt och kan inte 

accepteras av arbetsgivaren. Arbetstagaren har i sin tur hänvisat till samma policy där 

det förklaras att den som är beredd att avsluta sitt missbruk kommer arbetsgivaren att 

hjälpa och stödja. Det framkommer i utredningen att ingen kollega på arbetsplatsen 

verkar ha förlorat sitt förtroende till den arbetstagaren. 

AD anser i och med detta att grund för avsked inte föreligger, inte heller saklig grund 

för uppsägning föreligger. 
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4.2 Illojalt handlande 

Hur mycket kritik eller kritiska uttalanden behöver en arbetsgivare tåla? När kan en 

arbetstagare bli avskedad eller uppsagd för sitt illojala handlande? Det ska jag försöka 

bringa lite klarhet i. Nedan går jag igenom ett antal rättsfall där avsked och uppsägning 

förelegat p.g.a. illojalt handlande och när det inte förelegat. 

 

4.2.1 När grund för uppsägning eller avsked föreligger 

AD 1993 nr 18: Här har en arbetstagare som arbetar som frisör, klippt personer på sin 

fritid, utgör detta saklig grund för avsked eller uppsägning? 

 

En arbetstagare ska agera lojalt mot sin arbetsgivare, arbetstagaren får inte utföra 

åtgärder som syftar till att skada arbetsgivaren eller dennes verksamhet. Vilka krav som 

kan ställas på arbetstagaren när det gäller en plikt att vara lojal är beroende av bland 

annat arbetstagarens ställning inom företaget, arbetsuppgifter samt övriga förhållanden 

inom branschen eller om arbetstagaren på något sätt äventyrat den kundrelation som 

företaget har. En huvudregel i ”normalfallet” som arbetstagaren kan försöka sträva efter 

är att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget och försöka undvika en 

pliktkollision. Med detta menas alltså att en generell gräns inte kan dras, utan varje fall 

måste bedömas enskilt. Om en anställd på sin fritid bedriver konkurrerande verksamhet 

måste det anses vara ett brott mot lojalitetsplikten som arbetstagaren har gentemot 

arbetsgivaren. I tidigare AD domar framkommer att konkurrerande verksamhet inte 

alltid utgör brott mot lojalitetsplikten, frågan är enligt AD om den konkurrerade 

verksamheten åsamkar mer skada eller är att uppfattas som illojalt handlande gentemot 

arbetsgivaren.
24

 Frågan i detta mål blir i vilken betydelse det får att arbetstagaren på sin 

fritid utför hårklippningar samt i vilken omfattning hon klippt på fritiden och om hon 

tagit emot någon ersättning, eftersom det enligt branschpraxis finns ett förbud mot detta. 

Klippning i hemmet på exempelvis familjemedlemmar är parterna överens om är 

tillåtet. Klippningen måste således vara en verksamhet med större omfattning än en 

ringa ekonomisk skada för arbetsgivaren eller att den anställda agerar på något sätt 

illojalt mot sin arbetsgivare genom sitt agerande. Av AD:s utredning framgår att 

arbetstagaren klippt en familj i minst 6 månader mot ersättning och det är av stor 

betydelse att denna familj tidigare var kund hos bolaget. Utredningen påvisar även att 

kunder i salongen fått förslag av arbetstagaren att denne klipper till ett bra pris hemma 

hos sig. I och med det framkomna i utredningen menar AD att arbetstagaren brutit mot 

lojalitetsplikten gentemot arbetsgivaren. AD anser därför att det funnits skäl att skilja 

arbetstagaren från sin anställning. 

 

AD 2011 nr 57: En arbetstagare anställd som lokförare, har avskedats p.g.a. sitt illojala 

beteende. Arbetstagaren har i personliga brev samt i inlägg på företagets öppna hemsida 

skrivit hotfulla och kränkande kommentarer mot sina kollegor. 

 

Varje fall måste bedömas enskilt. Men enligt tidigare praxis framkommer det att man 

tidigare sett allvarligt på brott som sker på arbetsplatsen eller som riktar sig mot 

arbetsgivaren. Samma sak gäller för våld och hot om våld som AD anser inte höra 

hemma på en arbetsplats. När AD bedömer detta fall ser man till helheten. Man tar 

hänsyn både till hoten som riktat sig mot kollegorna i form av skrivna e-post, samt i 

form av de kränkande kommentarerna som förekommit i e-post och på företagets 

hemsida. Av utredningen framgår det att arbetstagaren hotat och kränkt personal inom 

företagets ledning. Arbetsgivaren har påtalat att språkbruket arbetstagaren använt inte 
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varit acceptabelt vid minst två tillfällen och hoten samt att de kränkande kommentarerna 

har pågått under en längre tid och fortsatt trots upprepade påminnelser. AD konstaterar 

att hård jargong förekom mellan vissa lokförare, men inte mellan ledningen och 

lokförarna. Snarare tvärtom då ledningen svarat på vissa av mailen genom att påpeka att 

ett sådant språk inte accepteras och en sådan stil inte uppskattas. Arbetstagaren gör 

gällande att han tycker sig ha blivit illa behandlad och dåligt bemött och anser sig ha 

framfört saklig kritik mot arbetsgivaren. Men det nu sagda menar AD ska inte anses 

göra att arbetstagarens agerande genom hot om våld och kränkande kommentarer ska 

vara försvarligt och godtagbart. 

AD anser att arbetstagaren har i en samlad bedömning agerat på ett sätt som inte ska 

behöva tålas i ett anställningsförhållande genom att grovt åsidosätta sina förpliktelser. 

Dock klargör AD att arbetsgivaren måste, på ett bättre sätt, klargöra att ett sådant 

beteende som arbetstagaren har haft inte varit acceptabelt och för att få fortsätta sin 

anställning så måste arbetstagaren ändra sitt beteende. Därför anser AD att i detta 

hänseende har arbetsgivaren misslyckats. Men AD framhåller ändå att grund för avsked 

föreligger. 

4.2.2 När grund för uppsägning eller avsked inte föreligger 

AD 2011 nr 74: En arbetstagare med yrke som polis har blivit avskedad när han har 

bloggat om bl. a. polisen på sin fritid. Frågan blir om grund för avsked föreligger när 

arbetstagaren har använt sig av sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. 

 

Arbetstagaren har haft en aktiv blogg där han haft ett fiktivt namn som syftar på polisen. 

Arbetstagaren har mestadels skrivit om polisarbetet och blev känd i kvällspressen efter 

att ha skrivit en del uppmärksammade texter. I samband med skriverierna i 

kvällspressen tog arbetstagaren beslutet att stänga ner bloggen och det blev då känt vem 

som skrivit bloggen. 

Staten hävdade att samarbetssvårigheter uppkommit p.g.a. arbetstagarens bloggande 

samt att det som skrivits i bloggen inte speglar polisens värdegrund eller människosyn. 

AD fastslår att även om arbetstagaren använt ett märke som kan kopplas samman med 

polisen, samt skrivit om polisarbetet, har man ändå klarlagt att han inte skrivit inläggen 

i tjänsten eller försökt få det att framstå som så.  Det är inte som staten gör gällande att 

det är bloggandet i sig och det som skrivits som utgjort saklig grund för avsked eftersom 

kollegor känt sig kränkta och allmänheten anses ha tappat förtroende för polisen och 

dess arbete. AD anser att genom bloggandet har arbetstagaren använt sig av sin 

grundlagsskyddade yttrandefrihet. Precis som staten framhåller så kan en anställd bli 

avskedad eller uppsagd när denne har framfört yttranden på fritiden med hänsyn till det 

förtroendeskador som användning av yttrandefriheten har fört med sig samt det brott 

mot lojalitetsplikten som arbetstagaren gör sig skyldig till. AD har dock i tidigare praxis 

uttalat att avsked samt uppsägning praktiskt taget aldrig uppkommer när det gäller en 

anställd vid en myndighet p.g.a. det nyss framförda. Det kan hända i yttersta fall när det 

rör sig om en högt uppsatt arbetstagare i förtroendeposition och som har direkt 

avgörande ställning när det gäller myndighetens beslut. Arbetstagaren i detta fall har 

inte någon sådan avgörande position som tidigare nämnts inom polismyndigheten. Han 

anses inte ha uttryckt egna åsikter i eget namn via bloggen, utan använt sig av en fiktiv 

karaktär. I den utsträckning detta medför konsekvenser av kränkta kollegor samt förlorat 

anseende hos polisen anser AD att staten får tåla. AD anser också att det inte förelegat 

några samarbetssvårigheter av större betydelse samt att samarbetssvårigheter först och 

främst borde leda till något annat än avsked eller uppsägning.   

AD ogiltigförklarar i och med det ovan nämnda skälen därmed avskedandet och anser 

att inte heller grund för uppsägning förelegat. 
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AD 2012 nr 25: En rektor på en gymnasieskola har blivit uppsagd efter att ha ansetts 

agerat olämpligt på facebook. 

 

På sin facebook sida har rektorn haft bilder som anspelat på sex samt varit med i olika 

grupper som också anspelar på sex. På en elevblogg har rektorn poserat iklädd en t-shirt 

med en text som syftar på sex. Som ett led i anställningsavtalet ingår en s.k. 

lojalitetsplikt där arbetstagaren ska anses vara lojal mot arbetsgivaren där det 

grundläggande kravet är att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. Olika krav ställs 

beroende på verksamheten, förhållanden inom branschen, arbetsuppgifter och 

arbetstagarens ställning inom företaget. Det finns ingen klar bild på vilka krav som 

ställs på en arbetstagares lojalitet, utan varje fall måste bedömas enskilt. Dock finns det 

en enkelt förklarad huvudprincip där kravet i ”normalfallet” är att arbetstagaren ska 

sätta arbetsgivarens intresse före sitt eget.  När det gäller arbetstagarens fritid som inte 

har en klar anknytning till anställningen, så anses han vara fri i sin livsföring. Eftersom 

arbetstagaren har en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren så finns det en gräns, men var 

den gränsen går kan inte besvaras generellt, detta beror som sagt på arbetsgivarens 

ställning m.m. 

AD anser att de kontakter arbetstagaren haft med elever på sin facebook sida samt 

poserande iklädd t-shirt med sexuella anspelningar som gjorts i och med ett elevprojekt, 

inte utgör någon särskild betydelse i bedömningen. När AD gör sin bedömning tar man 

hänsyn till den ställning som arbetstagaren haft i sin roll som rektor vid en 

gymnasieskola samt agerandet på facebook och de bilder som lagts ut med sexuella 

anspelningar. I sin roll som rektor har han suttit med i ledningsgruppen och får anses ha 

haft en särskild förtroendeställning inom företaget. Även om kravet på saklig grund 

tunnas ut eftersom arbetstagaren har en särskild förtroendeställning, måste det beaktas 

att även en sådan arbetstagare har i grunden rätt till yttrandefrihet i de frågor som inte 

har en direkt anknytning till arbetet. Det har inte framkommit att arbetstagarens 

agerande på facebook haft negativ inverkan på elever, kollegor eller företaget. Skolans 

agerande att snabbt säga upp arbetstagaren när denne började florera i massmedia är 

förståeligt men utgör sällan saklig grund för uppsägning. AD har konstaterat att 

facebook sidan inte på något sätt kopplats samman med skolan eller arbetstagarens 

anställning på skolan, men att bolaget har rätt att kräva att arbetstagaren tar bort bilden 

som tydligt anspelar på sex. 

AD anser att användandet av facebook sidan i egenskap av privatperson samt hur 

arbetstagaren agerat inte utgör saklig grund för uppsägning. 
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5. Analys 

De slutsatser som kan dras utifrån detta arbete och den praxis arbetsdomstolen arbetat 

fram är först och främst att lagstiftaren lämnat över det mesta av ansvaret på 

arbetsdomstolen när det gäller bedömningar i fall som rör uppsägningar och avsked. 

Lagtexten i 7§ LAS är inte konkret utan mer av allmän karaktär, den inskränker inte på 

anställningsförhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare i någon större 

utsträckning. Det är därför nödvändigt med en tolkning från arbetsdomstolens sida. AD 

kan inte göra en generell bedömning, utan en helhetsbedömning i det enskilda fallet 

måste göras. När en arbetstagare kan bli uppsagd för något arbetstagaren gjort på sin 

fritid varierar alltså i stor utsträckning och många faktorer måste vägas in. Något som 

kan konstateras är att brottets karaktär oftast inte ensamt leder till uppsägning eller 

avsked. AD gör här en kontroll om brottet har en anknytning till tjänsten, arbetsplatsen, 

arbetsgivaren eller arbetstagarens kollegor. Brottet bedöms oftast hårdare då en sådan 

anknytning finns än om brottet helt och hållet saknar anknytning. AD tar även hänsyn 

till vilken typ av tjänst arbetstagaren innehar. En regel som framkommit i praxis är att ju 

högre uppsatt, dvs. har arbetstagaren högre förtroendeposition bedöms denna 

arbetstagare ha ett större ansvar gentemot arbetsgivaren och risken för att en uppsägning 

eller ett avsked ska vara sakligt grundad ökar. När det gäller frågor om en uppsägning är 

sakligt grundad gör AD först en undersökning, där man bl.a. kontrollerar bakgrund, om 

arbetstagaren tidigare begått liknande brott. Detta tas sedan med i den fortsatta 

helhetsbedömningen som kontrollerar arbetstagarens arbetsuppgifter och position inom 

företaget. AD konstaterar sedan i vilken omfattning företaget skadats i och med brottet, 

anseendeskada på företaget samt förtroendeskada från arbetsgivarens sida mot 

arbetstagaren och det minskade förtroendet allmänheten fått för företaget. Arbetsgivare 

tenderar ofta att överdriva dessa anseendeminskningar och förtroendeskador. Det som 

märks i praxis är att viss försiktighet iakttas när arbetsdomstolen gör sin tolkning av 

anseende- och förtroendeskadorna. Detta grundar sig i att om en arbetsgivare överdriver 

skadorna och domstolen går på arbetsgivarens linje, så stänger den bedömningen ut 

arbetstagaren från arbetsmarknaden. Anses brottet skada företaget så pass mycket att 

bedömningen blir att allmänheten förlorar förtroendet för företaget och detta utgör 

saklig grund för uppsägning, leder det i sin tur till att nästa företag som funderar på att 

anställa arbetstagaren och får reda på brottet och gör samma bedömning, leder det 

sannolikt till att arbetstagaren inte blir anställd och därmed utestängd från 

arbetsmarknaden. Arbetstagarens intresse att behålla anställningen ställs mot 

arbetsgivarens intresse att säga upp densamma. Dessa faktorer utgör sedan en 

helhetsbedömning som ligger till grund för arbetsdomstolens avgörande.  

 

När det gäller Illojala handlingar återkommer vi till att varje fall måste bedömas enskilt 

och att en helhets bedömning görs. Det går inte att dra en generell gräns för att 

exempelvis varje konkurrerande verksamhet utgör brott mot lojalitetsplikten. Övriga 

omständigheter är minst lika viktiga. Slutsatsen som här kan dras är att i ju större mån 

illojaliteten orsakat skada för arbetsgivaren, desto större är risken att grund för avsked 

och uppsägning föreligger. Huvudregeln är att arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens 

intresse framför sitt eget och gör man inte det anses arbetstagaren ha brutit mot 

lojalitetsplikten.     

 

Diskussioner kan föras huruvida en helhetsbedömning eller om en tolkning av det 

enskilda fallet är det bästa sättet att kontrollera om saklig grund föreligger eller inte.  
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En konkret lagtext skulle leda till att den ”vanliga” arbetstagaren skulle kunna läsa och 

förstå sin plikt gentemot arbetsgivaren och ur det räkna ut när dennes anställning är i 

fara. Detta skulle även förkorta handläggningstider hos arbetsdomstolen, då en klar 

lagtext inte skulle behöva tolkas. Skulle möjligheten till tolkning å andra sidan 

försvinna, försvinner även helhetsbedömningen. Ingen hänsyn tas till omständigheterna 

runt omkring arbetstagaren.  

 

Ett exempel skulle kunna vara det fall jag tidigare redovisat AD 1984 nr 12, där en polis 

döms för rattonykterhetsbrott. Skulle lagtexten konkret ange exakta promillehalt då en 

polis blir av med anställningen för ett sådant brott, och polisen i detta fall skulle kört 

strax över promille över gränsen. Därför blir han då av med anställningen trots tio års 

tidigare prickfri tjänst och andra omständigheter som talar till polisens fördel. Detta 

skulle leda till orimliga bedömningar. Ett annat exempel, om en konkret lagregel skulle 

ange att en förskingring på 100 000 kr utgör saklig grund för uppsägning och en 

arbetstagare förskingrar 100 000 kr från ett multimiljard företag där han har sin tjänst. 

Dessa pengar är företaget skyldig honom. Han bestämmer sig för att ta saken i egna 

händer. En annan arbetstagare på företaget tvingar en kollega att förskingra 80 000 kr 

med grovt våld. Om man här skulle utesluta en helhetsbedömning och strunta 

fullständigt i omkringliggande omständigheter skulle detta leda till att arbetstagaren 

som förskingrat 100 000 kr blir uppsagd, när den andra arbetstagaren som förskingrat 

80 000 kr med våld inte skulle bli uppsagd. Detta skulle kunna anses ur 

rättssäkerhetssynpunkt vara bra, men det skulle troligen inte fungera.  

 

P.g.a. alla faktorer runt omkring är det alltså omöjligt att dra en slutsats att ett illojalt 

handlande eller ett visst brott och viss strafftid skulle kunna leda till en uppsägning eller 

avsked, däremot kan man se ett visst mönster vad gäller brott och strafftid. Strafftid 

under 3 år tillsammans med en brottslig handling är betydligt svårare att få till en sakligt 

grundad uppsägning. Desto längre frånvaro från arbetsplatsen för att sitta av sin 

strafftid, ju större är risken för att uppsägningen är sakligt grundad.  

 

Illojalt handlande bedöms olika beroende på vilken sektor arbetstagaren arbetar inom. 

Lojalitetsplikten har företräde framför kritikerrätten inom den privata sektorn. I 

offentlig sektor har arbetstagaren en större kritikerrätt i och med stödet från 

yttrandefriheten. För arbetstagaren gäller det att hålla sig inom kritikerrätten för att inte 

bryta mot lojalitetsplikten och därmed riskera uppsägning av personliga skäl. En gräns 

när arbetstagaren bryter mot lojalitetsplikten är oerhört svår att dra när det gäller denna 

balansgång. 

 

Dessa två typer av handlingar som sker på fritiden, brottsliga handlingar och illojala 

handlingar har ungefär samma helhetsbedömning. Dessa två typer är ändå så olika. Det 

kan konstateras att en generell bedömning inte kan göras vilken typ av handling man än 

begår, om det är illojal eller brottslig.  

 

En mycket intressant iakttagelse som jag kommer fram till när jag gick igenom praxis, 

var det betydande sociala ansvaret som jag anser AD lägger in i sitt resonemang. 

I fall efter fall bedömer AD att arbetstagarens enskilda situation och tanken på att 

behålla sin anställning som viktiga för arbetstagarens framtid. 

En social dimension finns med i fallen vilket är mycket positivt. 

Som fallet med arbetstagaren som dömts för narkotikabrott, Hur hade hans framtid 

kunnat bli? Nu stöttas han av ett domstolsbeslut och visshet att arbetskamraterna stöttar 

honom.  
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