
2006:081 

C - U P P S A T S

Avskedande eller uppsägning vid
misshandel på arbetsplatsen?

 Sara Eriksson
 Veronica Rautio

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Rättsvetenskap 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Samhällsvetenskap

2006:081  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--06/081--SE



Abstract 
For notice of employment of personal reasons it’s required” objective grounds” and for 

firing requires that the employee has to “serious disregarded his obligations”. 

The law of employment protection contains no specified explanation of these terms 

meaning, that has been left to the legislation to decide. 

Our purpose with this essay was therefore to first explain the concepts of notice of 

employment and firing. And after that examine the cases were notice or firing has 

existed because of maltreatment at work or in association to the place of work. We also 

wanted to show in which situations the terms are applicable and which differences they 

have.  

We have chosen not to write about the public sector or maltreatment with no connection 

to work or no association to the place of work. 

To reach a very thoroughly result we have used a traditional legal method where law, 

preparatory work, practice and doctrine has been examined.  

There are no definite answers regarding how the concepts of “objective ground” and 

“serious disregard of obligations” should be applied on criminal legal acts of 

maltreatment at work. Although, we have tried to show upon some guiding principles to 

regard in situations of maltreatment at work. 

 



Sammanfattning 

För uppsägning på grund av personliga skäl krävs saklig grund och vid avskedande skall 

arbetstagaren ”grovt åsidosatt sina åligganden”. Lagen om anställningsskydd innehåller 

dock inga preciseringar av vad dessa rekvisit innebär, utan detta har lämnats till 

rättstillämpningen att avgöra. Vårt syfte med denna uppsats var därför att först och 

främst klargöra begreppen, uppsägning på grund av personliga skäl och avskedande, 

och därefter undersöka de fall där uppsägning eller avskedande har förelegat på grund 

av misshandel, som skett på eller i anslutning till arbetsplatsen. Vi ville också visa på i 

vilka situationer som begreppen är tillämpliga och vad som skiljer dem åt. Vi har dock 

ej berört den offentliga sektorn och ej heller fall där misshandeln ej skett på eller i 

anslutning till arbetsplatsen. Vi har använt oss av en traditionell juridisk metod där 

samtliga rättskällor studerats. Vi fann att vissa riktlinjer gick att dra vad gäller gränsen 

mellan uppsägning av personliga skäl och avskedande när det gäller misshandel på 

arbetsplatsen. Det gick dock inte att hitta specifika svar på var gränsen går eftersom alla 

fall bedöms individuellt där olika faktorer spelar in.  
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 1. Inledning 

 
För uppsägning på grund av personliga skäl krävs saklig grund och vid avskedande skall 

arbetstagaren ”grovt åsidosatt sina åligganden”. 

Lagen om anställningsskydd innehåller dock inga preciseringar av vad dessa rekvisit 

innebär. Detta har överlämnats till rättstillämpningen att avgöra.  

Vid tidigare studier av praxis väcktes ett intresse av att veta var det kan dras en 

skiljelinje mellan dessa två begrepp eftersom det i många fall funnits saklig grund för 

uppsägning men ej giltig grund för avskedande. Vart dras gränsen och vad innebär det 

uppställda rekvisitet i 18§, att arbetstagaren ”grovt åsidosatt sina åligganden” gentemot 

arbetsgivaren i förhållande till kravet i 7§ om saklig grund? 

 Misshandel är ett brott som varken arbetsgivaren eller arbetstagarna på arbetsplatsen 

skall behöva tolerera. Vid ett sådant brott torde förtroendet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare, men även arbetstagare emellan, gå förlorat och ett avskedande kan lätt ses 

som det enda alternativet. Så det dock inte, i många av fallen får gärningsmannen arbeta 

kvar under uppsägningstid. Detta kan upplevas som paradoxalt då LAS som är till för 

att ”skydda” arbetstagarna i detta fall även ”skyddar” gärningsmannen gentemot de 

andra arbetstagarna. En viktig fråga är därför: Vart går gränsen för vad arbetsgivaren 

och de andra arbetstagarna skall behöva tolerera? 

 

 1.1 Syfte 

Vårt syfte är att klargöra begreppen uppsägning på grund av personliga skäl och 

avskedande, samt att visa på när begreppen är tillämpliga samt vad som skiljer dem åt 

när det gäller misshandel på eller i anslutning till arbetsplatsen. 

Vårt syfte är även att undersöka fall där uppsägning eller avskedande har förelegat på 

grund av misshandel som skett på arbetsplatsen eller i anslutning till denna för att få en 

uppfattning om vilka typer av misshandel som leder till uppsägning respektive 

avskedande. 

 

1.2 Avgränsning 

Vi har valt att enbart beröra den privata arbetsmarknaden varav den offentliga sektorn 

inte kommer att beröras. Vi har även valt att inte undersöka fall där misshandeln ej skett 

i anslutning till arbetsplatsen och arbetsgivaren. 

 



1.3 Metod 

Vi har använt oss av en traditionell juridisk metod där lag, förarbeten, praxis och 

doktrin har studerats. Vi har sökt vår litteratur på Luleå universitetsbibliotek, Luleå 

Stadsbibliotek samt använt oss av databaser såsom Rixlex, Infolex och Karnov . Sökord 

som använts är: uppsägning på grund av personliga skäl, uppsägning, avskedande och 

misshandel. 



2. Historik 
Tidigare hade både arbetsgivaren och arbetstagaren en i princip fri rätt att säga upp ett 

anställningsavtal som gällde tills vidare. År 1932 uttalade Arbetsdomstolen i rättsfallet 

AD 1932 nr 100, att ett avtal kunde sägas upp utan något skäl för uppsägningen. Detta 

gällde båda parter. Även om arbetsgivaren i detta fall motiverat uppsägningen ansåg 

domstolen sig förhindrad att pröva skälen från rättsliga utgångspunkter. Dock använde 

sig domstolen av en allmän princip vars innebörd var att uppsägningen inte fick ske i ett 

syfte som stred mot lag och god sed.1 

 

Årtiondena som följde innebar fortlöpande inskränkningar i arbetsgivarens rätt att säga 

upp arbetstagaren. Inskränkningar i form av legala förbud mot uppsägningar som hade 

sin grund i värnpliktstjänstgöring, äktenskap eller graviditet växte fram.2 

 

I förarbetena till 1971 års anställningsskyddslag framkom att rättsutvecklingen gått i 

riktning mot en större begränsning av arbetsgivarens möjligheter att säga upp de 

anställda vid sidan av uttryckliga lag- och avtalsföreskrifter.3 

 

När arbetstagaren brutit mot anställningsavtalet på något sätt gick utvecklingen mot en 

mer nyanserad bedömning, allvaret i förseelsen fick vägas mot arbetstagarens 

anställningstid och situationen i övrigt.4 

 

Den 1 juli 1974 började Lagen om anställningsskydd gälla. Den ersatte 1971 års lag sk 

äldrelagen. Till skillnaden från äldrelagen gällde skyddet i 1974 års lag alla. För att säga 

upp en anställd krävdes saklig grund men även hur en uppsägning skulle gå till 

reglerades i lagen.5 

 

Genom lagen  och dess förarbeten  skedde också en förskjutning av rättsläget där det 

särskilt markerades att jämförelsevis stora krav borde ställas för att det skulle få anses 

föreligga saklig grund för uppsägning. De rättsliga sanktionerna vid bristande 

                                                           
1 SOU 1993:32 s. 332 
2 Ovan not 1 a a s. 333 
3 Ovan not 1 a a s.334 
4 Ovan not 1 a a s. 335 
5 Rydén Kjell, Arbetsdomstolen, s 17 



uppfyllelse av kravet på saklig grund skärptes betydligt, inte minst genom att möjlighet  

infördes att  utverka ogiltighetsförklaring av en uppsägning som saknade saklig grund.6 

 

Under de tre första åren var fem fall som gällde Lagen om anställningsskydd uppe i 

arbetsdomstolen. De anställda och fackförbunden fick rätt i ungefär tre fjärdedelar av 

fallen medan arbetsgivarna fick rätt i vart fjärde fall. Det har även utvecklats en praxis 

som visar hur allvarligt arbetsdomstolen ser på olika brott mot lagen.7 

 

Kritiken mot LAS har varit mycket hård, framförallt från olika 

arbetsgivarorganisationer och en hel del borgerliga politiker. Man har påstått att det inte 

längre ”går” att säga upp en anställd och att detta medför att företagen inte längre vågar 

anställa folk.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
6 Prop. 1981/82:71 s 32 
7 Rydén Kjell, Arbetsdomstolen  s. 17 
8  Ovan not 7 a a s. 17  



3. Uppsägning och Avskedande som rättshandlingar 
 
I anställningsskyddslagens terminologi görs skillnad mellan uppsägning och 

avskedande. Med uppsägning åsyftas ett meddelande från ena parten i ett 

anställningsavtal till den andra parten att avtalet skall upphöra att gälla.  

LAS åsyftar med termen avskedande fallet att arbetsgivaren genom ett meddelande till 

arbetstagaren bringar avtalet att upphöra på grund av ett grovt kontraktsbrott från 

dennes sida. Här är det således fråga om hävning från arbetsgivarens sida9 

Hävningsrätt förutsätter att motparten har gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott 

och att det borde ha stått klart för den prestationsskyldige att det var fråga om ett sådant 

kontraktsbrott (synbarhetsrekvisitet). Den allmänna kontraktsrättsliga regeln om 

hävning syftar till att skapa balans mellan parternas prestationer och ofta görs 

väsentlighetsbedömningen utan hänsyn till kontraktsbrottets bakomliggande orsaker. 

Anställningsavtalet tillhör gruppen varaktiga avtal och ifråga om avtal som tillhör denna 

grupp sker väsentlighetsbedömningen främst utifrån risken för nya kontraktsbrott och 

utifrån storleken av de värden som står på spel. Vis bedömningen av risken för nya 

kontraktsbrott ligger det nära till hands att ta hänsyn till bakgrunden till 

kontraktsbrottet,. Risken för framtida kontraktsbrott eller en prognos för hur 

arbetstagaren kan komma att fungera vid fortsatt anställning är ett viktigt inslag i 

prövningen om saklig grund föreligger. I fråga om anställningsavtal innebär LAS att 

rätten att säga upp en arbetstagare förutsätter att en sådan situation föreligger som 

medför hävningsrätt i andra kontraktsförhållanden.10 

Meddelande om uppsägning eller avskedande sätter en rad rättsregler i funktion. 

Uppsägning och avskedande är ensidiga viljeförklaringar vilket innebär att samtycke av 

motparten ej förutsätts för deras giltighet.11 

Uppsägning liksom avskedande är att bedöma enligt tillitsprincipen där det avgörande 

är hur rättshandlingen uppfattas av motparten. En handling kan därför komma att gälla 

som en uppsägning även om en sådan inte var åsyftad.12 
 
 
 
 
                                                           
9 Schmidt F, Löntagarrätt, s 182 
10Schmidt F, Löntagarrätt, s 192 
11 Ovan not 9 a a, s 184 
12 Ovan not 9 a a, s 184 



3.1 Förhållandet mellan de arbetsrättsliga och straffrättsliga reglerna 
 
Brott som begåtts i tjänsten eller som har betydelse för denna kan få arbetsrättsliga 

följder i form av uppsägning eller avskedande. I brottsbalken finnsregler om hur 

påföljdsbestämningen berörs av det arbetsrättsliga regelsystemet. Det finns också 

förarbetsuttalanden och rättsfall som vittnar om den straffrättsliga synen på brott som 

begås inom ramen för ett anställningsförhållande. I 29 kapitlet 2 § fjärde punkten 

brottsbalken säga att det är en försvårande omständighet vid bedömningen av ett brotts 

straffvärde att den tilltalade har grovt utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett 

särskilt förtroende. I förarbetena till detta lagrum (prop. 1987/88:120, s 83) anförs att 

det ofta finns anledning att se strängare på att en anställd stjäl saker från sin arbetsplats 

än att motsvarande egendom stjäls av en utomstående.13 Liknande kan även tänkas gälla 

när det kommer till misshandel. Man torde se strängare på att en arbetstagare 

misshandlar en arbetsgivare eller en annan arbetstagare, än om misshandeln utförts av 

en helt utomstående.14  

Vid påföljdvalet och vid straffmätningen skall domstolen i skälig omfattning beakta om 

den tilltalade till följd av brottet har drabbats av avskedande eller uppsägning eller om 

det finns grundad anledning att anta att den tilltalade kommer att drabbas av detta (30 

Kap. 4§ 1 st och 29 Kap. 5§ 5p Brb). Enligt 29 kap. 5§ 8p Brb kan också andra 

omständigheter medföra strafflindring.  

                                                           
13 Lunning, Toijer, Anställningsskydd, s 340 
14 Författarnas egen kommentar 



4. Uppsägning på grund av personliga skäl 
4.1 Saklig grundbegreppet 

Uppsägning på grund av förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen rör 

huvudsakligen fall där arbetstagaren inte fullgjort eller på grund av bristande lämplighet 

misslyckats med att fullgöra sina förpliktelser  enligt anställningsavtalet.15 

Anställningsskyddslagen uttrycker i mycket korta ordalag att arbetsgivaren här måste ha 

saklig grund för uppsägningen. Lagen ger dock ingen närmare beskrivning om vad som 

kan vara saklig grund.16 

Kravet på saklig grund i 7 § LAS innebär ett förbud mot godtyckliga uppsägningar. 

Förutom det rent humanitära är syftet med regeln att stärka den enskilde arbetstagarens 

rättsliga ställning i allmänhet. En arbetstagare som är utelämnad åt arbetsgivarens 

godtycke har små möjligheter att hävda sin rätt gentemot denne.17 

 

Med tanke på att det inte finns någon given innebörd för saklig grund begreppet så får 

det anpassas till de särskilda omständigheterna i de enskilda fallen. Vissa 

omständigheter som t ex arbetsplatsens storlek spelar på så sätt en roll i bedömningen 

då det kan råda ett mer eller mindre personligt förhållande mellan arbetsgivare och 

arbetstagare.18 

Arbetstagarens ställning spelar också in bedömningen av om saklig grund föreligger.  

Med högre tjänsteställning och större ansvar måste därför följa ökad frihet för 

arbetsgivaren att begagna sig av uppsägning.19 

 

Schmidt anser att saklig grund bör ses som en beteckning på en uppsättning normer som 

måste iakttas då en uppsägning beslutas där följande moment ingår: 

1. Arbetsgivaren måste uppge skäl till uppsägningen. 

2. Skälen måste vara godtagbara (valid reason). 

3. Skälen kan underkastas rättslig prövning. 

4. Intresseavvägning.20 

 

 
                                                           
15 Schmidt F, Löntagarrätt, s 192 
16 Iseskog T, Att vara anställd, s 91  
17 Ovan not 15 a a s 189 
18 Lunning Toijer, Anställningsskydd, s 280 
19 Ovan not 18 a a s 281 



Kravet på saklig grund innebär en skyldighet för arbetsgivaren att uppge skäl till 

uppsägningen. Det uppgivna skälet måste kunna visas men det föreligger ingen 

skyldighet att ange det verkliga skälet i subjektiv mening. En arbetstagare kan sägas upp 

på grund av misskötsamhet även om det verkliga skälet rent subjektivt är personliga 

motsättningar. Förekomsten av personliga motsättningar kan dock påverka 

helhetsbedömningen.21 En arbetsgivare är vid domstolsprövningen bunden av den 

uppsägningsgrund som ursprungligen angivits. Nya omständigheter får endast åberopas 

om de utgör en konkretisering av den angivna grunden.22 

 

Kravet att uppsägningsskälen skall vara objektivt godtagbara innebär att de uppgivna 

skälen måste ha relevans för anställningen. Saknas relevans sker ingen 

intresseavvägning. En arbetsgivare som anger en ovidkommande uppsägningsgrund får 

finna sig i att uppsägningen ogiltigförklaras även om denne i övrigt har starka skäl för 

att upplösa anställningsförhållandet. Exempel på icke godtagbara uppsägningsgrunder 

är de grunder som inte kan utgöra valid reason enligt ILO-dokumenten, dvs. facklig 

verksamhet, ras, hudfärg, kön osv.23 

 

Den rättsliga prövningen innebär att arbetsgivaren måste kunna visa att de uppgivna 

skälen verkligen föreligger. Arbetsgivaren kan inte grunda uppsägningen på lösa rykten 

eller obekräftade antaganden. Domstolen prövar om arbetsgivaren har ansträngt sig för 

att klarlägga fakta. Det åligger arbetsgivaren att styrka de åberopade omständigheterna 

även om det rör sig om svårbevisade förhållanden.24 

 

Slutligen skall domstolen göra en  intresseavvägning, en prövning där arbetsgivarens 

intresse av att upplösa anställningen skall vägas mot arbetstagarens intresse av att 

behålla anställningen. I de flesta fall sker ingen konkret avvägning. Endast i 

undantagsfall beaktas individuella faktorer som familjeförhållanden och olika former av 

sociala problem. Det finns dock exempel på fall där domstolen har beaktat att en 

arbetstagare erhållit en anställning på grund av svårigheter att hävda sig på 

arbetsmarknaden. En annan situation där intresseavvägningen sker konkret och där 

                                                                                                                                                                          
20 Schmidt F, löntagarrätt, s 190 
21 Se fingerad arbetsbrist som fungerar enligt samma princip, förf. kommentar 
22 Ovan not 20 a a, s 190 f 
23 Ovan not 20 a a, s 191 
24 Ovan not 20 a a, s 191 



individuella faktorer tillåts styra är uppsägning av arbetstagare som lider av sjuklig 

alkoholism. Det normala är emellertid att intresseavvägningen sker abstrakt. I de flesta 

fall beaktar AD endast sådana faktorer som har relevans vid bedömning av 

kontraktsbrott i allmänhet. En helhetsbedömning i verklig mening blir det sällan fråga 

om.25 

 

Iseskog menar att saklig grund för uppsägning av personliga skäl enklast kan beskrivas i 

form av tre kriterier som måste vara uppfyllda för att saklig grund ska föreligga, själva 

saklig grund begreppet, tvåmånadersregeln och omplaceringsregeln. Det är dessa 

begrepp som ligger till grund för en rättsligt sakligt grundad uppsägning. Dessutom 

innehåller själva saklig grund begreppet tre termer; misskötsel, medvetenhet och skada. 

För den praktiska tillämpningen är det alltså nödvändigt att analysera vad dessa tre 

termer innebär26 

 

4.2 Misskötsel 

Misskötsel innebär i detta sammanhang, att arbetstagaren i något hänseende har brutit 

mot de åtaganden som han/hon har i sin anställning. Misskötseln behöver inte ha sin 

grund i illvilja eller ont uppsåt från arbetstagarens sida. I varje situation, då 

arbetstagaren inte fullgör något eller några av åtagandena i anställningsavtalet, 

föreligger en misskötsamhet. Varje arbetstagare har åtminstone fem typer av 

skyldigheter i sitt anställningsavtal. I praktiken betyder naturligtvis dessa skyldigheter 

olika saker, men varje anställningsavtal innehåller dessa fem typåtaganden; 

arbetsåtagandet, åtagandet att följa ordningsregler, åtagandet att följa miljöregler, 

samarbetsåtagandet och lojalitetsåtagandet.27 

 

När det gäller lojalitetsåtagandet är den grundläggande synpunkten att arbetstagaren inte 

får skada arbetsgivaren. Gemensamt för de skilda aspekterna på kravet på lojalitet är 

tanken att anställningsavtalet inte enbart består i ett utbyte av vanliga 

förmögenhetsrättsliga prestationer, utan att det skapar ett personligt förhållande mellan 

parterna. Anställningen grundar förpliktelser som går längre än vad som gäller i 

kontraktsförhållanden i allmänhet; de ligger vid sidan av själva arbetsprestationen och 

                                                           
25 Schmidt F, Löntagarrätt, s 191 f 
26 Iseskog Tommy, Uppsägning av personliga skäl, s 121 
27 Iseskog Tommy, Arbetsrätt för chefer, s 52 



skulle därför kunna karaktäriseras som biförpliktelser. Skall man försöka ge en 

gemensam synpunkt är det att arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse 

framför sitt eget samt att undvika lägen där arbetstagaren kan komma i pliktkollision.28 

 

När det gäller skyldigheten att utföra arbete är detta ett såväl kvantitativt som kvalitativt 

åtagande. Med kvantitativt åtagande menas att arbetstagaren har åtagit sig att t ex vara 

på jobbet ett visst antal timmar eller att utföra ett visst antal arbetsuppgifter. Med det 

kvalitativa åtagandet menas att arbetstagaren har åtagit sig att utföra en arbetsprestation 

som ger visst resultat.29  

 

Arbetsgivaren måste kunna visa att de uppgivna skälen verkligen föreligger. Denne kan 

inte grunda uppsägningen på lösa rykten eller obekräftade antaganden. Domstolen 

prövar om arbetsgivaren har ansträngt sig för att klarlägga fakta. Det åligger 

arbetsgivaren att styrka de åberopade omständigheterna även om det rör sig om 

svårbevisade förhållanden.30 

 

Även om det förekommer fall där en oklarhet går ut över arbetstagarparten, är det klart 

att brister i bevisningen om vad som faktiskt inträffat går ut över arbetsgivaren, 

eftersom det är denne som skall visa att han har saklig grund för sin åtgärd. Det handlar 

inte bara om ord mot ord, anledningen kan vara missförstånd på grund av 

språksvårigheter, upprörda känslor mm.31 

 

Med andra ord för att det skall kunna bli tal om uppsägning på grund av personliga skäl 

måste arbetsgivaren kunna bevisa att arbetstagaren har brutit mot sitt anställningsavtal. 

Det är alltså arbetsgivarens sak att bevisa påstådd misskötsel. Även om arbetsgivaren 

har brutit mot anställningsavtalet, är det inte detsamma som att det föreligger saklig 

grund för uppsägning. Arbetsgivaren måste också kunna bevisa medvetenhet och 

skada.32 

 

                                                           
28 Schmidt F, Löntagarrätt, s 257 f  
29  Ovan not 28 
30 Ovan not 28 a a , s 191 
31 Lunning Toijer, Anställningsskydd, s 276 
32 Iseskog T, Arbetsrätt för chefer, s 56 



4.3 Medvetenhet 

Uttrycket medvetenhet står i praktiken för två viktiga saker. För det första betyder 

medvetenhet att arbetsgivaren måste agera konsekvent. För det andra medför kravet på 

medvetenhet att en uppsägning av personliga skäl aldrig får komma som en 

överraskning för berörd arbetstagare. Vad innebär dessa påpekanden i praktiken?  

I kravet på att arbetsgivaren måste agera konsekvent ligger i sin tur två olika praktiska 

saker. Med konsekvens i arbetsgivarens agerande menas således för det första att varje 

chef måste agera konsekvent i sitt sätt att utöva arbetsledning. Om exempelvis en chef 

tolererar för sena ankomster beträffande någon arbetstagare, innebär detta att chefen 

också måste acceptera att andra medarbetare kommer för sent. Chefen skall alltså vara 

konsekvent i sitt sätt att betrakta och behandla olika typer av misskötsamheter. Kravet 

på konsekvens innebär vidare för det andra att arbetsgivaren (som organisation eller 

juridisk person) måste agera konsekvent i vissa hänseenden. Detta innebär att det inom 

ett företag, en kommun, ett landsting eller en statlig myndighet måste finnas 

gemensamma regler och normer för vissa typer av misskötsamheter. 33 

 

Kravet på ”företagsövergripande” eller verksamhetsövergripande” konsekvens gäller 

alla typer av misskötsamheter som har med ärlighet och förtroende att göra. Ett enkelt 

och tydligt exempel utgör stölder. I alla typer av verksamheter deklarerar den seriöse 

arbetsgivaren att det är förbjudet att stjäla. Samtidigt gäller i praktiskt taget alla typer av 

verksamheter att man faktiskt och i viss mån accepterar stölder. Det torde exempelvis 

vara få verksamheter i vilka det absoluta ”gemstöld förbudet” gäller. Om det således i 

praktiken är tillåtet att ta vissa saker från arbetsgivaren, (t ex gem, skrivmaterial eller 

ringa privata telefonsamtal), gäller inte normen att man inte får stjäla. I stället är det vad 

som faktiskt tillåts och accepteras som därmed bildar norm i verksamheten. Härvidlag 

gäller alltså dessutom att alla chefer måste agera på ett och samma sätt. Saken kan också 

uttryckas på det viset att det beteende en chef tillåter i förhållande till en medarbetare 

(med avseende på ärlighet och förtroende) accepteras av hela verksamheten i 

förhållande till samtliga medarbetare. I en ännu mera drastisk bild kan samma sak 

formuleras på det sättet att det är den ”slappaste” chefen som sätter ribban för hela 

verksamheten, när det gäller misskötsamheter som har med förtroende att göra. Det 

finns gott om exempel från rättspraxis som illustrerar lagstiftningens krav på att 

arbetsgivaren måste hantera misskötsamheter på ett konsekvent sätt. Dessa situationer 



handlar exempelvis om att man i en del av verksamheten passivt har accepterat (och 

därmed tillåtit) olika former av stölder. Därmed kan inte arbetsgivaren plötsligt säga 

upp någon som beter sig på detta sätt. Om en lag vill ändra på eller ”rätta till” 

förhållanden, som har med ärlighet och förtroende att göra, måste alltså arbetsgivaren 

börja med att på något sätt deklarera att en ny norm gäller. Därefter ska arbetsgivaren 

konsekvent tillämpa den fastlagda normen.34 

 

I medvetenhetskriteriet ingår, förutom kravet på ett konsekvent arbetsgivaragerande, att 

en uppsägning av personliga skäl inte får komma som någon överraskning för den 

person som saken gäller. Ett typiskt arbetsgivarfel härvidlag är att man under lång tid 

tjatar om exempelvis dålig tidspassning och sedan plötsligt säger upp berörd 

arbetstagare. I princip kan man säga att en arbetsgivare måste ”trappa upp kriget”. I 

praktiken betyder detta att det måste finnas en klar markering, som utgör något slags 

”mellansteg” mellan tjatandet och uppsägningen. Detta mellansteg kan och bör vara 

någon form av ”skriftligt dokumenterad åthutning”. Härvidlag kan olika praktiska 

dokument användas. Det kan handla om skriftlig varning, skriftlig påminnelse eller på 

annat sätt skriftligt dokumenterad åthutning. Det finns i och för sig inte något formellt 

krav på skriftlighet i lagen. I praktiken är det dock på det viset att arbetsgivaren i 

efterhand måste kunna bevisa att berörd arbetstagare har förstått dels att hans eller 

hennes beteende inte är accepterat och dels att han/hon löper risken att bli av med sitt 

arbete. Den seriöse arbetsgivaren formulerar en skriftlig varning när han bedömer att 

situationen är så allvarlig att man är beredd att tillgripa en uppsägning av arbetstagaren, 

om arbetstagaren fortsätter att missköta sig. Det sagda innebär att man som arbetstagare 

har rätt att få reda på att man faktiskt riskerar att bli av med jobbet, om man inte ändrar 

sitt beteende i ett visst hänseende.35  

 
4.4 Skada 

En arbetstagare har också en allmän skyldighet att både inom och utanför anställningen 

avstå ifrån att handla så att arbetsgivaren skadas. Hur långt dessa förpliktelser sträcker 

sig beror på arbetstagarens ställning . Den som intar en förtroendeställning i förhållande 

till arbetsgivaren är underkastad särskilda krav på lojalitet och omdöme.36  
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34 Ovan not 33 a a, s 92 f 
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Det är inte vilken medveten misskötsel som helst som har saklig grund för uppsägning. 

Misskötseln måste ha någon betydelse för arbetsgivaren. En enstaka misskötsel som inte 

direkt innebär någon ekonomisk eller annan typ av skada för arbetsgivaren, är inte 

tillräcklig skada och därmed inte heller saklig grund för uppsägning.37 

Det görs en väsentlighetsbedömning där man beaktar om arbetsgivaren lidit skada eller 

om risk för framtida skador föreligger.38 

 

Om arbetsgivaren hanterar misskötsel och medvetenhet på ett seriöst sätt, föreligger det 

i det allra flesta situationer tillräcklig skada för uppsägning. Med skada markeras att 

uppsägningen inte får grunda sig på en bagatellartad företeelse. Samtidigt är det viktigt 

att betona att skada inte enbart betyder ekonomisk skada. Skada kan mycket väl vara 

negativ inverkan på arbetsmoral eller förlorat förtroende.39  

 

 
4.5 Tvåmånadersregeln 

Arbetsgivaren måste lämna underrättelse om tilltänkt uppsägning på grund av 

personliga förhållanden senast inom två månader efter kännedom om den senaste 

omständighet som ligger till grund för uppsägningen. Om underrättelse enligt 30 § inte 

lämnas, räknas tidsfristen i förhållande till uppsägningstidpunkten. Tillsammans med 

den senaste omständigheten kan även andra omständigheter betraktas trots att de ligger 

längre tillbaka i tiden. Händelser som ägt rum för många år sedan bör dock tillmätas 

liten betydelse och inte bilda uppsägnings grund tillsammans med nytillkomna 

händelser. Om arbetstagaren varnas eller tillrättavisas för visst beteende och sedan rättar 

sig efter kritiken, är det svårare för arbetsgivaren att senare åberopa detta tidigare 

beteende som grund för uppsägning. Vid särskilt allvarlig förseelse kan dock samma 

omständigheter som föranletts att arbetstagaren varnats, även godtas som grund för 

uppsägning.40  

 

Att arbetsgivaren lämnats underrättelse om tilltänkt uppsägning inom 

tvåmånadersfristen, innebär inte han sedan kan besluta om uppsägningen vid valfri 

tidpunkt. Enligt Arbetsdomstolen skall arbetstagaren inte behöva sväva i ovisshet om 
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han får behålla anställningen eller inte, varför arbetsgivaren bör ta ställning i 

uppsägningsfrågan utan onödigt dröjsmål. Drar arbetsgivaren onödigtvis ut på tiden 

med sitt ställningstagande, ”förverkas” tvåmånadersfristen för underrättelsen och fristen 

räknas då i stället i förhållande till uppsägningstidpunkten.41  

 

Tvåmånadersfristen börjar inte alltid löpa från den dag arbetsgivaren får den första 

kännedomen om den aktuella omständigheten. Frågan kan behöva utredas ytterligare, 

om det är svårt att överblicka vad som hänt, och fristen börjar då inte löpa förrän 

arbetsgivaren haft möjligheter att klara ut de närmare omständigheterna.42 

 

Arbetsgivaren får inte i efterhand ”lägga till” nya omständigheter som grund för 

uppsägningen för att på det sättet komma in under tvåmånadersfristen. Vid uppsägning 

på grund av brottslighet räknas tvåmånadersfristen från den dag brottmåls domen vunnit 

laga kraft. Om arbetstagaren dessförinnan redan erkänt brottet räknas däremot fristen 

från det att arbetsgivaren fått kännedom om erkännandet.  

Arbetsgivaren har förlorat sin rätt att säga upp arbetstagaren om han inte inom 

tvåmånadersfristen aktualiserar uppsägningen, genom underrättelse enligt Lagen om 

anställningsskydd 30§ eller annars genom beslut om uppsägning.43 

Undantag:  

I två undantagssituationer kan arbetsgivaren aktualisera en uppsägning trots att 

tvåmånadersfristen har löpt ut. Den ena situationen är då arbetstagaren har begärt att 

arbetsgivaren skall vänta med uppsägningen, eller då arbetstagaren godkänt att 

arbetsgivaren avvaktar med frågan. För det andra kan det finnas ”synnerliga skäl” för att 

åberopa en omständighet för uppsägning, trots att den ligger mer än två månader 

tillbaka i tiden. Exempel på ”synnerliga skäl” kan vara att arbetstagaren sägs upp på 

grund av att han gjort sig skyldig till ett mycket allvarligt brott.44 

 

4.6 Omplaceringsskyldigheten 

Saklig grund föreligger ej om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren istället bereder 

arbetstagaren annat arbete hos sig . Det är i  7 § 2 st den grundläggande föreskriften, om 
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en skyldighet för arbetsgivaren att försöka omplacera arbetstagaren istället för att säga 

upp, finns.45 

 

En förutsättning är att det finns en ledig befattning eller lediga arbetsuppgifter som 

arbetstagaren kan erbjudas. Enligt förarbetena är huvudregeln att arbetsgivaren i första 

hand skall undersöka, om det är möjligt att erbjuda arbetstagaren ett arbete som är 

likvärdigt med det som han haft tidigare. Omplaceringen bör i första hand ske till 

arbetsuppgifter som arbetstagaren normalt är skyldig att utföra, d v s inom ramen för 

anställningsavtalet. Går inte detta är dock arbetsgivaren skyldig att undersöka om det 

någonstans inom företaget kan ordnas en ny anställning åt arbetstagaren. Har företaget 

flera driftsenheter, bör undersökningen ta sikte på alla företagets driftsenheter. Däremot 

behöver arbetsgivaren inte försöka omplacera arbetstagaren till arbete inom annat 

företag, även om detta skulle ingå i samma koncern. Inte heller behöver arbetsgivaren 

omplacera arbetstagaren till en annan rörelsegren som han driver på en annan ort. Finns 

det inga omplaceringsmöjligheter, kan omplacering givetvis inte ske. Man kan som 

regel inte heller kräva att arbetsgivaren skall inrätta en ny befattning för att kunna 

omplacera arbetstagaren eller i övrigt vidta mer omfattande organisationsförändringar.46 

 

Möjligheterna att omplacera är givetvis störst vid de större företagen. Dessa bör till och 

med undersöka möjligheterna av att ordna omplacering till annan driftsenhet på orten. 

Arbetsgivaren är dock inte skyldig att göra en ”rockad”, d v s omplacera andra för att i 

det enskilda fallet fullgöra sin omplaceringsskyldighet.47 

 

I förarbetena anges att en arbetstagare som inte klarar sina arbetsuppgifter kanske kan 

sköta ett mindre krävande arbete på annat håll inom företaget. En förutsättning är 

givetvis att det finns omplaceringsmöjligheter. Detta kan leda till att uppsägningar får 

godkännas i ett mindre företag med dess mera begränsade omplaceringsmöjligheter, 

medan ett motsvarande fall inte skulle godtas i ett större företag. En begränsning ligger 

dock i att kravet på omplacering skall framstå som skäligt. Någon 

omplaceringsskyldighet torde således inte föreligga när arbetstagaren har varit grovt 

misskötsam. Man kan vidare tänka sig att en arbetstagare tidigare har omplacerats flera 
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gånger men att samma problem återkommer trots omplaceringarna. Det kan då inte 

krävas att arbetsgivaren försöker göra en ny omplacering.48 
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4.7 Förarbeten och propositioner uppsägning 

 I proposition 1973:129 skriver departementschefen att innebörden av begreppet saklig 

grund inte kan bestämmas generellt, eftersom uppsägningsfallen är så olika sinsemellan 

och förhållandena varierar så kraftigt mellan olika arbetsplatser.49  

Detta beror på att förhållandena inom arbetslivet växlar i utomordentlig stor 

utsträckning  beroende bl. a på förhållandena i branschen, på arbetsplatsen och på vilken 

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

uppsägning behöver inte i ett annat fall godtas som en sådan grund. Det är därför 

nödvändigt att ta hänsyn till de särskilda omständigheterna i det individuella fallet. 

Departementschefen menar också att det inte heller kan uteslutas att rättsutvecklingen 

skulle kunna komma att bindas på ett olyckligt sätt om saklig grund skulle preciseras i 

lagtexten.50  

 

Departementschefen påpekar att även om sakliggrundbegreppet ursprungligen kommer 

från huvudavtalet så betyder inte detta att sakliggrundbegreppet måste bli densamma 

som har kommit i uttryck i dåvarande praxis. Det bakomliggande syftet med 1974 års 

LAS och  dess strävanden  är att tillförsäkra arbetstagarna ett så gott anställningsskydd 

som möjligt och det är detta som måste påverka rättsutvecklingen. Detta betyder allmänt 

att vad som ska anses utgöra saklig grund är beroende av utvecklingen och ändringar i 

rådande värderingar.51  

 

När det gäller uppsägning av personliga skäl anser departementschefen i likhet med 

utredningen, att bedömningen inte bör inriktas så mycket på vad som förekommit i de 

enskilda fallet utan i stället på de slutsatser om arbetstagarens lämplighet som kan dras 

av det inträffade. Först vid klart dokumenterad olämplighet bör kravet på saklig grund 

anses uppfyllt. Detta innebär bl.a. att uppsägning inte bör kunna ske enbart på grund av 

något enstaka fall av misskötsamhet eller olämpligt uppträdande om inte förseelsen är 

så allvarlig att arbetstagaren genom denna visat sig klart olämplig för sitt arbete.52 

 

På tal om misskötsamhet och bristande lämplighet som uppsägningsgrund påpekas att 

det kan vara befogat att ta hänsyn till sådana omständigheter som att arbetstagaren har 
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varit anställd lång tid, att arbetstagaren inte tidigare 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 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.53 

 

Tanken med de uttalanden som gjordes i lagmotiven till 1974 års lag var att den 

närmare innebörden av begreppet saklig grund skulle i efterhand utmejslas i rättspraxis 

med uttalandena som vägledning. Så skedde också. Under de första åren efter lagens 

tillkomst avgjordes i Arbetsdomstolen ett ansenligt antal anställningsskyddsmål och den 

huvudsakliga tvistefrågan var just om kravet på saklig grund var uppfyllt. Ett antal mål 

kom också att handla om 18§ och det särskilt stränga kravet för avskedande med 

omedelbar verkan, dvs. att arbetstagaren skall ” grovt ha åsidosatt sina åligganden mot 

arbetsgivaren. Vid tiden för Prop. 1981/82:71 hade dock antalet sådana mål om 

uppsägning och avskedande hos Arbetsdomstolen minskat. I prop. 1981/82:71 sägs att 

en anledning till detta torde till en väsentlig del bero på att en ganska fast praxis hade 

hunnit skapas och att kunskaper om lagen och dess tillämpning hade vunnit allt större 

spridning.54 

I prop. 1981/82:71 ses inga skäl till en förändring av lagens grundläggande regel eller 

allmänna uppbyggnad. Den gällande ordningen bygger på att uppsägning på grund av 

en arbetstagares personliga förhållanden skall komma i fråga bara när det finns starka 

skäl för det och när andra tillgängliga möjligheter  att råda bot på uppkomna svårigheter 

hade prövats. Att det vid en efterföljande tvist också ytterst ankommer på arbetsgivaren 

att inför domstol visa att det finns saklig grund  är en grundsats som man inte kan vika 

ifrån enligt Departementschefen.55 

I prop. 1981/82:71  säger Departementschefen vidare att det lika lite som vid lagens 

tillkomst är en framkomlig väg att försöka i lagtexten eller i motiven detaljerat beskriva 

i vilka fall som kravet på saklig grund för uppsägning skall anses uppfyllt. 

Departementschefen motiverar med att även med en fylligare text på denna punkt måste 

i det enskilda fallet bedömningen ytterst göras genom en vägning mot varandra av så 

många olika synpunkter, att en beskrivning på förhand av tänkbara uppsägningsfall blir 
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av ringa eller inget värde. Det måste liksom hittills anförtros åt rättstillämpningen att 

genom ställningstaganden i konkreta fall ge innehåll åt begreppet saklig grund. 

Departementschefen säger också att den kritik som riktats mot den utvecklade praxis 

kan ha sin betydelse från lagstiftarens synpunkt, i den mån den har till innebörd att 

begreppet saklig grund har på något visst område eller i en viss typ av fall getts en 

innebörd som inte är önskvärd. Departementschefen menar vidare att lagstiftaren kan, i 

ett sammanhang som detta, när det görs en allmän översyn av den tidigare lagen, ge 

anvisningar åt den fortsatta rättstillämpningen i vissa avseenden, även om det inte anses 

böra ske någon yttre förändring av den grundläggande lagregel som saken gäller.56 

Departementschefen anser sig inte ha anledning att mera allmänt uttala sig om vad som 

är rätt och fel i rättspraxis i belysning av 1973 års förarbeten. Han anser det viktigare att 

göra uttalanden om vilken syn som bör prägla rättstillämpningen när dessa frågor 

kommer upp inför domstolarna eller vid förhandlingar utom rätta.57 

 

Ifråga om tillgrepp och andra förmögenhetsbrott eller brottsliga förfaranden i övrigt, 

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

eller begås på arbetsplatsen anser Departementschefen att det finns anledning att 

tillämpa ett strängt betraktelsesätt över hela arbetsmarknaden . Inte minst med hänsyn 

till att anställningen i allmänhet bygger på ett mer eller mindre utpräglat 

förtroendeförhållande och till att det mot den bakgrunden ofta ges tillfällen för den som 

inte vill respektera förtroendet, är det nödvändigt med en fast attityd mot dem som gör 

sig skyldiga till  t ex. tillgreppsbrott eller andra slag av ohederlighet på arbetsplatsen. 

Inte heller hör våld eller hot om våld hemma i arbetsmiljön. Det är ett synsätt som har 

stöd hos det stora flertalet arbetstagare. Att man även i dessa sammanhang bör ta hänsyn 

till omständigheterna i det enskilda fallet är i och för sig naturligt enligt 

Departementschefen, men utgångspunkten måste vara att det skall kunna krävas av 

arbetstagarna att de inte gör sig skyldiga till handlingar av detta slag.58 

 

I Prop. 1993/94:67 föreslår Departementschefen en ändring av månadsregeln så att dels 

tidsfristen sträcks ut till två månader samt även att tidsfristen skall kunna brytas igenom 

i vissa situationer  eller när det finns synnerliga skäl.59 
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Skälen till dessa ändringar var enligt Departementschefen att det är viktigt att 

regelverket får en sådan utformning att det inte leder till materiellt otillfredsställande 

resultat . I vissa fall kan det te sig stötande att arbetstagaren av formella skäl får behålla 

sin anställning och/eller tilldömas höga skadestånd trots att han eller hon gjort sig 

skyldig till grova brott  mot anställningsavtalet. En sådan situation är ägnad att skapa 

oro på den berörda arbetsplatsen och kan urholka allmänhetens tilltro till det 

arbetsrättsliga systemet. Departementschefen ansåg det därför uppenbart att 

månadsregel inte var tillräckligt flexibel i sin nuvarande utformning och att en ändring 

därför var tvungen att ske.60 
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5. Avskedande 
5.1 Avskedandegrunderna 

Med avskedande menas att arbetsgivaren låter arbetstagarens anställning upphöra 

omedelbart utan föregående uppsägningstid. Jämfört med vad som gäller för uppsägning 

får avskedande ske endast om arbetstagaren gjort sig skyldig till mycket allvarliga 

förseelser. Finns det laga grund för avskedande, har arbetsgivaren inte någon skyldighet 

att försöka omplacera arbetstagaren till annat arbete hos sig. De olika slags grunder som 

kan åberopas för avskedande överensstämmer i stort med de grunder som kan åberopas 

för uppsägning av personliga skäl.61 

 

 Jämfört med saklig grund för uppsägning krävs dock för avskedande betydligt 

allvarligare förseelser, som inte rimligen skall behöva tålas i något rättsförhållande. I 

avskedandefallen saknar det därför i princip betydelse om arbetstagaren är äldre eller 

yngre, har längre eller kortare anställningstid osv..62 

 

Frågan vad som är tillräcklig grund för ett avskedande har sina givna beröringspunkter 

med vad som är saklig grund för uppsägning. Det finns en koppling mellan dessa båda 

regelgrupper på det sättet att ogiltigförklaring av ett avskedande inte kan ske, om de 

åberopade omständigheterna skulle ha räckt till för en giltig uppsägning. Även om det 

skulle anses att arbetsgivaren har gått för bryskt tillväga genom att tillgripa avskedande 

finns det skäl som talar för att domstolarna också vid skadeståndsbedömningen tar 

intryck av om det har förelegat tillräckliga skäl för uppsägning. Samtidigt bör påpekas 

att det finns fall, exempelvis alkoholsjukdom eller samarbetssvårigheter, där 

avskedande inte får tillgripas och där således uppsägning är det sätt som står till buds 

för att avsluta anställningsförhållandet, om skälen är tillräckliga. Vad härefter beträffar 

de grunder som godtas för ett avskedande är det alltså endast misskötsamhetsfall av 

allvarlig natur som får åberopas. I första hand avses förfaranden som har ett direkt 

samband med anställningen. Men även t ex brott som har begåtts utom arbetet bör enligt 

förarbetena i vissa fall kunna föranleda avskedande, nämligen om brottet är ägnat att 

allvarligt skada förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.63 
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Som exempel nämns brott mot arbetsgivaren och dennes familj eller att en arbetstagare 

med bevakningsuppgifter blir dömd för att vid sidan av sin tjänst ha medverkat till stöld 

etc. Märkas bör dock att arbetsdomstolen i flera domar har uttalat att avskedandefrågan 

bör avgöras fristående från den straffrättsliga rubriceringen av brottet. Det bör också 

noteras att arbetsdomstolen, samtidigt som den har uttalat sig om vikten av en 

nyanserad bedömning av vad arbetstagaren har låtit komma sig till last, har godtagit 

avskedande vid straffrättsligt sett ganska bagatellartade händelser, nämligen när det av 

dem kan dras slutsatsen att den anställde på ett avgörande sätt har brustit i insikten om 

det väsentliga i arbetet och därmed givit uttryck för en oförmåga att fullgöra de 

åligganden som har varit centrala för tjänsten eller på ett allvarligt sätt har rubbat 

arbetsgivarens förtroende för honom i framtiden. Domstolen synes alltså även i 

avskedandefallen göra en bedömning av arbetstagarens fortsatta lämplighet, och 

förseelsernas art fäller således inte ensam utslaget.64 

 

Iseskog anser att även vid bedömningen av om arbetsgivaren har laglig grund för 

avskedande, kan kriterierna misskötsel, medvetenhet och skada användas.  

Det är i princip två typer av misskötsel som kan ge arbetsgivaren rätt att avskeda 

arbetstagaren. Det handlar för det första om användning av våld eller hot om våld. Detta 

innebär alltså, att en arbetstagare som använder våld eller hotat om våld på arbetsplatsen 

i princip bryter mot sitt anställningsavtal på ett så allvarligt och grovt sätt att 

arbetsgivaren har grund för avskedande. För det andra kan avskedande förekomma i fall 

som kan kallas för förtroende missbruk. Det typiska för avskedande situationer är att det 

rör sig om ”engångs företeelser”, som är av så principiellt allvarlig karaktär att man kan 

hävda att arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren är förbrukat.65 

 

Även om arbetstagaren i princip har gjort sig skyyldig till en handling som motiverar 

avsked (användning av våld eller förtroende missbruk), är det därmed inte självklart att 

grund för avskedande föreligger i praktiken. Det lagligt grundade avskedandet 

förutsätter också medvetenhet och skada.66 
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Att en handling eller ett beteende från arbetstagarens sida i princip motiverar 

avskedande innebär i praktiken, att man ska granska medvetenhetskriteriet. Detta 

innebär i avskedande situationer att det måste vara ”kristallklart” i verksamheten att det 

av arbetstagaren uppvisade beteendet inte är tillåtet. Om således arbetsgivren vid 

tidigare tillfällen passivt har accepterat motsvarande arbetstagarbeteende, kan inte 

arbetsgivaren plötsligt avskeda någon som beter sig på det ”passivt accepterande 

sättet”.67 

 

Skadekriteriet i en avskedande bedömning handlar nästan alltid om förlorat förtroende. 

Det kan också konstateras att det är naturligt att arbetsgivaren har förlorat förtroendet 

för en arbetstagare, som missbrukar en förtroende situation för egen vinning. Även om 

den ekonomiska kan vara mycket begränsad, eller nästintill försumbar, kan skada i form 

av förlorat förtroende således föreligga.68 

 

I allt väsentligt är dock förfarandet vid avskedande detsamma som vid uppsägning. 

Några skillnader finns dock: 

1. Underrättelse(till arbetstagaren) och varsel(till den berörda fackliga organisationen) 

om avskedande skall lämnas minst en vecka före avskedandet. 

2. Avskedandet innebär att anställningen upphör med omedelbar verkan( = ingen 

uppsägningstid) 

3. Om det blir tvist om avskedandet, upphör anställningen trots tvisten. I det här fallet 

kan arbetstagaren begära ett interimistiskt beslut vid domstol om att anställningen skall 

bestå så länge tvisten pågår. 

4. Om en arbetsgivare avskedar en arbetstagare när det endast funnits saklig grund för 

uppsägning på grund av personliga skäl, ”omvandlas” avskedandet (vid en 

domstolsprövning) till en uppsägning. I praktiken innebär detta att arbetsgivaren är 

skadeståndsskyldig(allmänt skadestånd) för att man avskedade när man ”bara” hade 

grund för uppsägning. Vidare är arbetsgivaren skyldig att utge skadestånd för utebliven 

uppsägningslön(ekonomiskt skadestånd)69 
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Som är nämnt ovan är en försummelse som är så grov att den motiverar avskedande 

alltid saklig grund för uppsägning . Schmidt menar därför att en arbetsgivare som inte 

vill riskera de påföljder som är knutna till ett felaktigt beslut därför ofta väljer att säga 

upp arbetstagaren även i de fall när han menar att han skulle ha rätt att avskeda.70 

 

5.2 Tvåmånadersregeln 

I 18 § 2 stycket LAS finns tvåmånadersregeln gällande avskedande. Denna innebär att 

ett avskedande inte får grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till 

mer än två månader innan underrättelse lämnats enligt 30 §. Har arbetsgivaren underlåtit 

att underrätta, räknas tiden från tidpunkten för avskedandet. Att räkna fristen med 

ledning av tidpunkten för avskedandet är tänkt som en hjälpregel så att 

tvåmånadersregeln inte skall kunna sättas ur spel genom att arbetsgivaren underlåter att 

fullgöra sin underrättelseskyldighet. Den befriar inte arbetsgivaren från hans 

skyldigheter enligt 30 § men om arbetsgivaren åsidosätter vad som åligger honom i det 

avseendet, kommer en tidfrist enligt 18 § andra stycket likväl att kunna beräknas.71 

 

Det är tidpunkten för uppdagandet av arbetstagarens kontraktsbrott som i princip är 

avgörande för tvåmånadersfristen. Liksom den motsvarande regeln vid uppsägning 

borde bestämmelsen få tolkas så, att om det har inträffat ett förhållande som inte genast 

går att överblicka av arbetsgivaren så börjar fristen inte löpa förrän de närmare 

omständigheterna har blivit utredda t.ex. när polisundersökning är klar eller när dom 

fallit i brottmålsdomstol.72  

Det finns liksom i 7 § även en undantagsregel i 18 § 2 st. Arbetsgivaren får grunda 

avskedandet enbart på omständigheter som han har känt till mer än två månader, om 

tidsöverdraget beror på att han på arbetstagarens begäran eller med dennes medgivande 

har dröjt med underrättelsen eller avskedandet eller om det finns synnerliga skäl för att 

omständigheterna får åberopas.73 

 

5.3 Omplaceringsskyldigheten 

Det har funnits fall i Arbetsdomstolen,  som avsett avskedande, där frågan om  det på 

arbetsplatsen funnits någon annan befattning till vilken arbetstagaren istället hade 
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kunnat förflyttas. Det är därför viktigt att framhålla att det i 18§ inte finns någon regel 

om omplaceringsskyldighet motsvarande den som återfinns i 7 § 2 st.74  

I den allmänna motiveringen till 1974 års anställningsskyddslag talas det också om 

sådana förfaranden som inte rimligen skall behöva tålas i något rättsförhållande. Men i 

specialmotiveringen sägs det att det i dessa allvarliga fall normalt bör sakna betydelse 

om arbetstagaren är äldre eller yngre, har längre eller kortare anställningstid, är 

handikappad etc. Detta ”normalt” har utlöst en diskussion huruvida det, trots utevaron 

av en lagregel, ändå bör finnas ett utrymme för omplaceringsöverväganden. AD har 

dock slagit fast att sådana överväganden endast skall få förekomma i 

undantagssituationer (AD1998 nr30, AD 1999 nr31, AD 2002 nr33). En sådan praxis 

skapar problem i rättstillämpningen. Även om det handlar om förfaranden som inte skall 

behöva tålas av arbetsgivaren, skulle denne inför risken av påföljder för egen del bli 

skyldig att engagera sig i en omplaceringsutredning trots den kränkning som han inte 

rimligen hade behövt tåla. Det är också en praxis som inte beaktar lagregelns 

konstruktion. Att det skulle finnas en omplaceringsskyldighet i undantagssituationer har 

inte stöd i lagtexten och synes därmed inte kunna utlösa ett skadeståndsansvar för brott 

mot lagen, när det i lagtexten angivna förutsättningarna, att arbetstagaren grovt har 

åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren, är uppfyllda. Är det visat att arbetstagaren 

har gjort sig skyldig till grova brott mot anställningsavtalet, får ett avskedande äga rum. 

Lagtexten innehåller på den punkten inte några reservationer.75 

 

 

5.4 Förarbeten och propositioner 

Ett anställningsavtal kan i allmänhet hävas vid allvarligare kontraktsbrott från 

motpartens sida. Detta innebär i fråga om en anställning som gäller tills vidare att någon 

uppsägningstid inte behöver iakttas och att, om anställningsavtal har ingåtts för viss tid 

eller dylikt, anställningen upphör innan denna gått till ända. Hävs anställningsavtalet av 

arbetsgivaren, kallas åtgärden vanligen avskedande. För privatanställda arbetare 

föreskrivs oftast att avskedande får ske vid grövre eller upprepade brott mot avtalet eller 

mot vissa angivna ordnings- eller säkerhetsföreskrifter. Beträffande tjänstemän i privat 

verksamhet gäller enligt vissa kollektivavtal att de kan avskedas, om de har begått brott 

av allvarlig karaktär eller i tjänsten begått lagstridig handling eller om de har visat grov 
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försumlighet eller grov oskicklighet  eller annars väsentligen åsidosatt sina skyldigheter 

mot arbetsgivaren.76 

 

Även 1971-års lag om anställningsskydd innehåller en bestämmelse om avskedande. 

Sådan åtgärd får ske, om arbetstagaren i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter mot 

arbetsgivaren. Som exempel på fall då arbetstagaren bör kunna avskedas nämns i 

förarbetena till lagen om stöld på arbetsplatsen, förskingring av anförtrodda medel och i 

vissa fall onykterhet i tjänsten.77 

 

I förarbetena till 1974-års lag om anställningsskydd föreslår utredningen att en 

bestämmelse om att avskedande får äga rum, om arbetstagaren grovt åsidosätter sina 

åligganden i anställningen. Detta innebär enligt utredningen att det måste föreligga ett 

flagrant fall av misskötsamhet eller illojalitet. Som exempel nämner utredningen illojal 

konkurrens samt uppsåtliga brott som riktar sig mot arbetsgivaren. Utredningens förslag 

godtogs av de flesta remissinstanserna. Några remissinstanser, däribland 

arbetsdomstolens ordförande, anser dock att den föreslagna bestämmelsen om 

avskedande är alltför snäv genom att den tar sikte endast på åligganden ”i 

anställningen”. Departementschefen framhåller dock, att ett omedelbart hävande av ett 

anställningsavtal bör kunna göras av vardera parten i avtalet vid grovt kontraktsbrott 

från motpartens sida. Skulle, t ex arbetsgivaren underlåta att betala lön eller skulle han 

annars i väsentlig grad åsidosätta sina skyldigheter mot arbetstagaren, måste denne 

kunna lämna sin anställning utan att behöva iaktta uppsägningstid. Ett hävande från 

arbetsgivarens sida, alltså ett avskedande, bör kunna tillgripas endast i flagranta fall. Det 

bör vara fråga om ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande som inte rimligen 

skall behöva tålas i något rättsförhållande. Avskedande bör sålunda kunna ske vid illojal 

konkurrens och vid annat illojalt handlande av allvarlig natur, t ex yppande av 

yrkeshemlighet i avsikt att skada arbetsgivaren. En arbetstagare bör vidare kunna 

avskedas på grund av allvarligare brott som har begåtts mot arbetsgivaren, t ex 

misshandel, stöld eller förskingring. Även brott som har begåtts utom arbetet bör i vissa 

fall kunna föranleda avskedande, om brottet är ägnat att allvarligt skada förhållandet 

mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.78  
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6. Våld på arbetsplatsen eller i anknytning till arbetsplatsen 
6.1 Misshandel 

Misshandel innebär att man svikligt skadar en annan person eller tillfogar denne smärta. 

Skadan eller smärtan behöver inte vara allvarlig. En örfil är exempelvis misshandel. 

Arbetsdomstolen ser mycket allvarligt på fall där arbetstagaren har misshandlat någon 

på arbetsplatsen, vare sig det handlar om en överordnad eller en arbetskamrat. I 

allvarligare fall kan det utgöra skäl för avskedande.79 
Detta innebär dock inte enligt domstolen att varje form av våldsanvändning kan utgöra 

grund för avskedande eller uppsägning. Arbetsdomstolen har uttalat att en nyanserad 

bedömning måste göras av omständigheterna. Det är därmed inte givet att Arbets- 

domstolen utgår från brottsbalkens ganska strikta misshandelsbegrepp.80 

 

Graden av våld skall dock beaktas. För att en så allvarlig reaktion som avskedande skall 

få ske, torde enligt AD i allmänhet böra krävas att våldet har orsakat skador som inte 

har varit helt obetydliga och att skadan har varit åsyftad. Särskilda omständigheter kan 

givetvis medföra att en misshandel, även om våldsinslaget är obetydligt, måste bedömas 

som en mycket allvarlig förseelse. Motsvarande synpunkter gör sig dock gällande även i 

fråga om uppsägning på grund av våld på arbetsplatsen.81 

 

Misshandel av arbetsledare bedöms särskilt strängt. Arbetsdomstolen gör inte heller den 

ingående intresseavvägningen som är vanlig i andra fall av skiljande från anställningen 

på grund av personliga skäl. Några omständigheter har i alla fall viss betydelse. Dessa 

kan vara:  

Arbetstagaren har provocerats av den slagne. 

Gärningen är en engångsföreteelse 

Graden av använt våld och skadans omfattning. Har arbetstagaren förorsakat skadan 

med avsikt eller inte? 

Har misshandeln skett i tjänsten eller inte?82 
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6.2 Praxis 

Nedan följer den praxis vi studerat. Vi har försökt att uttömmande ta upp de fall som 

behandlat misshandel på arbetsplatsen eller i anslutning till denna som har resulterat i 

antingen uppsägning eller avskedande. Vi har delat upp rättsfallen så att de som lett 

fram till avsked, uppsägning respektive friande dom, är var för sig för att underlätta för 

läsaren. 

 

 

6.2.1 Fall som lett till uppsägning 

 
AD 1975 nr 17 

En verkstadsarbetare anställdes i augusti och avskedades i november samma år.  Som 

skäl angavs att arbetare rökt på en plats där rökning var förbjuden, att han i samband 

med händelsen vägrat uppge sitt namn till en förman och yttrat sig hotfullt samt att han 

gripit tag i förmannens pekfinger med påföljd att förmannen ådragit sig en ledskada i 

fingret.  

AD uttalade en del allmänna synpunkter ifråga om misshandel. Yttranden som 

innefattar hot om våld måste bedömas som mycket allvarliga. Det finns anledning att 

reagera mycket starkt mot misshandel på en arbetsplats. Man måste göra en nyanserad 

bedömning från fall till fall och det är inte alltid givet att man måste utgå från 

brottsbalkens ganska stränga misshandelsbegrepp. För avskedande krävs att våldet 

orsakat en ej obetydlig skada och att skadan varit åsyftad. Slutligen måste hänsyn tas till 

graden av våld och om provokation förekommit. AD fann att det ej förelåg skäl för 

avskedande men däremot för uppsägning. Härvid beaktade domstolen särskilt att 

arbetstagaren varit nyanställd, att han utdelat ett slag mot förmannen som orsakat skada 

samt att han vägrat uppge sitt namn på förfrågan av förmannen. 

 

AD 1976 nr 51 

Fru Jenny O i Göteborg mot Göteborgs kommun. Fråga huruvida saklig grund för 

uppsägning förelegat beträffande arbetstagare som av allmän domstol förklarats skyldig 

till misshandel av annan arbetstagare. Tillämpning av den så kallade månadsregeln i 7 § 

3 stycket anställningsskyddslagen.  

I slutet av maj 1973 avstängde kommunen Jenny från vidare tjänstgöring vid 

sjukhemmet under påstående att hon den 20 maj 1973 gjort sig skyldig till misshandel 



på arbetsplatsen mot undersköterskan Anna W. Kommunen omplacerade därefter Jenny 

tillsvidare till en befattning som ekonomibiträde vid Wasa sjukhus.  Hovrätten för 

Västra Sverige dömde i anledning av det inträffade Jenny genom dom den 29 oktober 

1974 enligt 3 kap 5 § brottsbalken för misshandel som ej är ringa brott till villkorlig 

dom jämte 50 dagsböter. Hovrätten fann styrkt att Jenny tilldelat Anna flera sparkar på 

vänster lår och åtminstone ett slag som träffat huvudet och att Anna genom Jennys 

handlande erhållit blodutgjutning på låret och en trumhinneperforation. Domen vann 

laga kraft den 27 november 1974. Kommunen sade den 9 januari 1975 upp Jennys 

anställning som sjukvårdsbiträde till upphörande fyra månader efter det 

uppsägningshandlingen kommit Jenny tillhanda. Som uppsägningsgrund åberopade 

kommunen att Jenny befunnits skyldig till misshandel av Anna och att Jenny låtit viss 

annan misskötsamhet till last. Jenny har bestritt att saklig grund för uppsägning har 

förelegat.  

AD fann att hovrättens bedömning bör ligga till grund för prövning av 

uppsägningsfrågan. AD uttalade även att uppsåtligt utövande av våld mot annan person 

på arbetsplatsen utgör allmänt sett en synnerligen allvarlig förseelse. Misshandeln har 

ägt rum på arbetsplatsen, ett sjukhem, där kravet på en lugn och frikostig arbetsmiljö 

bör sättas särskilt högt. Misshandeln har utlösts av en meningsskiljaktighet som haft 

samband med Jennys tjänsteutövning och den har riktats mot en arbetstagare som i 

förhållande till Jenny intagit arbetsledande ställning på arbetsplatsen. Med hänsyn till 

dessa omständigheter ansåg AD att Jenny visat sig olämplig som sjukvårdsbiträde. 

Jennys talan lämnades utan bifall. Saklig grund för uppsägning har förelegat. 
 

AD 1982 nr 67 

En arbetstagare har sagts upp från sin anställning på grund av att han skulle, bland annat 

ha sparkat en förman i baken, spottat denne i ansiktet och hotat att döda honom.. Den 3 

december 1981 avstängdes Samir från sitt arbete. Efter varsel till förbundet 

underrättades Samir den 8 december om att bolaget avsåg att säga upp honom från 

anställningen p g a personliga förhållanden. Den 22 december verkställde bolaget 

uppsägning av Samir med en månads uppsägningstid.  

Förbundet har gjort gällande att saklig grund för uppsägningen av Samir inte förelegat 

och att avstängningen av Samir stått i strid med 34 § andra stycket 

anställningsskyddslagen. Förbundet har därför väckt talan vid arbetsdomstolen mot 



arbetsgivarparterna och yrkat att arbetsdomstolen förklarar att bolagets uppsägning av 

Samir är ogiltig. 

Arbetsgivarparterna har under påstående att bolaget haft saklig grund för uppsägningen 

och att särskilda skäl förelegat att avstänga Samir från arbetet bestritt yrkandena. 

Såsom domstolen uttalat i tidigare domar rörande frågor av hithörande slag finns det 

anledning att reagera mycket starkt mot våld och hot om våld som riktar sig mot annan 

person på arbetsplatsen. Detta gäller inte minst när anställda i arbetsledande ställning 

utsätts för detta från underställd personal. AD fann därför att bolaget haft saklig grund 

för att säga upp arbetstagaren. Samirs beteende får också anses ha varit sådant att 

bolaget har haft ett legitimt behov av att omedelbart kunna stänga av honom från 

tjänsten. Avstängningen har därför inte stått i strid med 34 § andra stycket 

anställningsskyddslagen. 

 

AD 1984 nr 88 

En arbetstagare har sagt upp från sin anställning sedan han hotat produktionschefen och 

ytterligare en arbetsledare. Arbetstagaren hade även tilldelats en varning för misshandel 

av två arbetskamrater, vilket han åtalades och dömdes till villkorlig dom för. 

Ronny var anställd som emballagearbetare vid Munksjö Kraftemballage Aktiebolag. 

Bolaget underrättade honom den 27 oktober 1983 om att han skulle sägas upp från sin 

anställning på grund av personliga skäl. Han avstängdes samtidigt med omedelbar 

verkan från arbetet med besked att han uppbar lön som tidigare under fyra månader och 

fjorton dagar. Besked om uppsägningen lämnades den 10 november 1983. I senare 

skriftligt besked angav bolaget som grund för uppsägningen och avstängningen att 

Ronny den 26 oktober 1983 hotat produktionschefen Rolf Kronbrink och arbetsledaren 

Jan Lindman, att det tidigare förekommit incidenter av mindre allvarlig natur, att det 

förelåg samarbetssvårigheter med arbetskamraterna samt att Ronny den 23 februari 

1979 tilldelats varning för misshandel av arbetskamrater.  

Ronny har hävdat att bolaget inte har saklig grund för uppsägningen och inte heller 

särskilda skäl att avstänga honom från arbetet. På grund härav har han yrkat att 

uppsägningen förklaras ogiltig samt att bolaget ålägges att till honom utge 15 000 kr i 

allmänt skadestånd för den kränkning som bolagets oriktiga åtgärder inneburit. Ronny 

har slutligen yrkat att rätten, för tiden till dess slutligt avgörande meddelas, förordnar att 

den pågående avstängningen skall upphöra.  



Bolaget har bestritt yrkandena men vitsordar det fordrade skadeståndsbeloppet som i 

och för sig skäligt. 

Rätten bedömer Ronnys hotelser mot Kronbrink och Lindman som allvarliga angrepp 

på såväl företagsledning som arbetsledning. Den skriftliga varningen 1979 ligger 

visserligen ett antal år tillbaka i tiden men bör likväl beaktas eftersom den gäller samma 

slags våldsamma beteende som det nu aktuella. Dessutom har den en otvetydig 

formulering som inte lämnar utrymme för tvivel om vad som skulle hända vid en 

upprepning. 

Slutligen bör beaktas att inställningen till brottslighet på arbetsplatsen synes ha skärpts i 

förarbetena till 1982 års anställningsskyddslag. Departementschefen har uttalat bl a att 

det finns anledning att tillämpa ett strängt betraktelsesätt när brott begås på 

arbetsplatsen samt att våld eller hot om våld inte hör hemma i arbetsmiljön. AD fann 

vid en samlad bedömning att bolaget har haft saklig grund för uppsägningen.  

 

AD 1985 nr 27 

En arbetstagare vid televerket har sagts upp på grund av att han bland annat gjort sig 

skyldig till våld och hot om våld mot överordnade och arbetskamrater. Är uppsägningen 

sakligt grundad? Bengt W har yrkat att arbetsdomstolen bifaller hans yrkanden i 

tingsrätten, befriar honom från skyldighet att ersätta staten för rättegångskostnader och 

förpliktar staten att ersätta hans rättegångskostnader i tingsrätten. Staten har bestritt 

ändring. 

Den 4 juli 1983 blev Bengt uppsagd från anställning som assistent 

(förbindelseprojektör) vid tekniska sektionen vid telekontoret i Umeå. Efter stämning, 

som delgivits staten genom televerket den 10 augusti 1983, yrkade  Bengt att tingsrätten 

dels  skulle förklara uppsägningen av honom ogiltig, dels förplikta televerket att till 

honom utge allmänt skadestånd med 25 000 kronor. Staten genom televerket bestred 

Bengts yrkanden. På begäran av televerket har flera personer hörts som vittnen i målet. 

Vittnena har redogjort för en rad händelser som innefattat smädelser, hot och våld från 

Bengts sida. Sålunda har omvittnats att Bengt, i juli 1979 ryckt sin handledare Alrik 

Andersson i kläderna så att knappar lossnat, i början av 1981 okvädat sin sektionschef 

Ragnar Andersson genom att kalla honom nazistdjävel och spotta på honom, den 23 

december 1982 gjort hotfulla handrörelser omedelbart framför gruppchefen Bernt 

Åströms ögon och - senare samma dag - dragit Åström i håret och givit honom ett nyp i 

nacken, den 25 januari 1983 vid ett uppträde i sektionschefen Gunnar Lindbergs 



tjänsterum muntligen hotat Lindberg och utsatt Åström för handgripligheter, den 27 

januari 1983 utsatt Åström för ytterligare handgripligheter, bl a genom att trycka ned 

honom i en stol, den 30 mars 1983 vid ett sammanträffande med  teledirektören Roland 

Marklund hotfullt hållit en knuten hand framför Marklunds ansikte samt tagit en 

papperskniv i handen och viftat med den, också framför Marklunds ansikte, den 9 maj 

1983 givit sin arbetskamrat Torbjörn Ärlestig ett slag i ansiktet samt slagit 

personalchefen Hans Jonsson med ett knytnävsslag i bröstet och även slagit honom med 

en aluminiumportfölj som tillhygge. Bengt har genomgående förnekat att han uppträtt 

så som vittnena berättat. Tingsrätten ifrågasätter dock inte att berättelserna är riktiga. 

Utredningen i målet visar att Bengts uppträdande lett till allvarliga 

samarbetssvårigheter. Vad som förekommit från Bengts sida måste tveklöst bedömas 

vara saklig grund för uppsägning av Bengt. 

AD ansåg att med hänsyn till den inställning som måste gälla ifråga om hot och 

uppsåtligt utövande  av våld mot annan person på arbetsplats blev situationen i vart fall 

genom dessa händelser sådan, att det inte längre skäligen kunnat krävas av televerket att 

man sökte omplacera arbetstagare. Arbetsdomstolen fann alltså i likhet med tingsrätten 

att uppsägningen av Bengt var sakligt grundad. 

 

AD 1992 nr 24 

En arbetstagare har sagts upp från sin anställning på grund av att han skulle ha 

misshandlat en arbetskramrat.  

Förbundets medlem Alexander U anställdes av bolaget den 14 augusti 1989. Den 11 

september 1990 blev han uppsagd av personliga skäl. Under påstående att det inte 

funnits saklig grund för uppsägning har förbundet yrkat att arbetsdomstolen förklarar 

uppsägningen av Alexander U ogiltig. Arbetsgivarparterna har bestritt bifall till 

yrkandet. 

Den händelse som ligger till grund för uppsägningen utspelade sig den 28 augusti 1990. 

Alexander U behövde ringa ett telefonsamtal och uppsökte därför det telefonrum som 

företaget ställt till förfogande för de anställda. Telefonen var då upptagen av en 

arbetskamrat till honom, Per-Göran Persson. Alexander U passerade därför igenom 

rummet till den motsatta sidan, där det också fanns en dörr, för att gå till en annan 

telefon i ett intilliggande rum. Per-Göran Persson blev mycket irriterad när Alexander U 

kom in i rummet under pågående telefonsamtal och knuffade på ett hårdhänt sätt ut 

denne. Per-Göran Persson hotade Alexander U och sade att denne skulle bli slagen, om 



han kom igen. Alexander U blev upprörd över Per-Göran Perssons uppträdande och 

anmälde omedelbart det inträffade för Robert Tim, som är personalansvarig på 

företaget. Därefter gick Alexander U tillbaka till sin arbetsmaskin. En kort stund 

därefter kom Per-Göran Persson, som har sin arbetsplats en våning ovanför Alexander 

Us, till denne och skrek och hotade honom. Eftersom arbetsmaskinerna i lokalen bullrar 

hade Alexander U svårt att höra vad Per-Göran Persson sade, men han blev rädd. Ett 

handgemäng uppstod mellan dem och under detta fick Alexander U tag på en borste 

med skaft som han använde för att söka freda sig mot Per-Göran Perssons slag. Han 

utdelade däremot inte några slag med redskapet. Inte heller kastade han sina träskor 

eller hörlurar mot Per-Göran Persson, något som företaget påstått, eller skadade denne 

uppsåtligen på något annat sätt. Under slagsmålet skadades Alexander U i rygg, höft 

och arm och kom senare att sjukskrivas för ryggbesvär under två veckor. Även denna 

händelse anmäldes till Robert Tim. Såväl Alexander U som Per-Göran Persson anmälde 

de skador de fick under handgemänget som arbetsskador.  

Alexander U kan enligt arbetsdomstolens mening inte fritas från sin del i ansvaret för 

den utveckling kontroversen mellan dem kom att få. Utredningen visar klart att 

Alexander U tagit en aktiv del i bråket. Alexander U har inte endast agerat för att 

skydda sig mot Per-Göran Persson. Vad som framstår som särskilt belastande för 

Alexander U är att han jagat Per-Göran Persson från den egna arbetsmaskinen ut i 

verkstadslokalen och under det handgemäng som följde skaffat sig ett tillhygge som 

använts mot Per-Göran Persson i syfte att skada denne. Under det bråk som förevar kom 

båda till sådan skada att båda blev sjukskrivna. Sammantaget finner arbetsdomstolen att 

Alexander Us handlande varit i så hög grad olämpligt att bolaget haft saklig grund för 

att säga upp honom.  

 

 

6.2.2 Fall som lett till avskedande 

 

AD 1976 nr 86 

Fråga huruvida grund för avskedande har förelegat beträffande en arbetstagare som på 

arbetsplatsen angripit en hos arbetsgivaren anställd produktionstekniker genom att i 

vredesmod ta stryptag, ruska om och därefter sparka honom i ryggslutet.  

Fr.o.m. den 19 januari 1976 flyttades ett verktyg för pressgjutning av s.k. ryggpelare 

från en 300-tonspress till den 280-tonspress vid vilken Sixten arbetade. Bolaget erbjöd 



därvid arbetstagarna samma ackordspris för det fortsatta pressgjutningsarbetet, 

omfattande en veckas arbete, som tidigare hade tillämpats i 300-tonspressen. Sixten 

ifrågasatte emellertid det erbjudna ackordsprisets storlek och begärde att tidsstudier 

skulle utföras. Meningsskiljaktigheter rörande dessa frågor uppstod sedermera mellan 

Sixten och bolagets produktionstekniker, ingenjören John N. Meningsskiljaktigheterna 

ledde till att Sixten fredagen den 23 januari 1976 vid en diskussion med John 

beträffande ackordsfrågan fattade tag vid Johns hals, ruskade om honom och därefter 

sparkade honom i baken. Vid ett sammanträffande den 26 januari 1976 mellan 

representanter för företagsledningen, verkstadsklubben, John och Sixten varslade 

bolaget om avskedande av Sixten med anledning av det inträffade. I samband därmed 

diskuterades även fredagens händelser. Påföljande dag avskedade bolaget Sixten. Några 

dagar senare erhöll denne en skriftlig avskedandemotivering i vilken förutom händelsen 

mellan Sixten och John även upptogs påståenden om olovlig frånvaro och 

samarbetssvårigheter.  

Metallindustriarbetareförbundet har väckt talan mot verkstadsföreningen och bolaget 

samt yrkat att arbetsdomstolen skall förklara avskedandet ogiltigt då det ägt rum på 

grund av omständigheter som inte ens utgjort saklig grund för uppsägning. 

Såsom AD tidigare uttalat är hot om våld och uppsåtligt utövande av våld mot annan 

person på arbetsplatsen, förseelser av mycket allvarlig karaktär. Som AD fastslagit i det 

föregående har arbetstagaren gjort sig skyldig till ett allvarligt övergrepp på 

produktionsteknikerns person. Övergreppet har skett medan teknikern fullgjorde sina 

uppgifter som produktionstekniker hos bolaget och har utgjort en reaktion mot 

teknikerns utövande av sin tjänst. Även med beaktande av att avskedandet av 

arbetstagaren har utomordentligt allvarliga följder för denne, finner arbetsdomstolen att 

bolaget inte har varit hindrat av anställningsskyddslagens bestämmelser från att avskeda 

arbetstagaren. Saklig grund för avskedande har förelegat. 

 

AD 1992 nr 58 

Grund för avskedande har ansetts föreligga beträffande en arbetstagare som befunnits ha 

vid ett tillfälle slagit till och hotat en vikarierande arbetsledare och vid ett annat tillfälle 

ha gått till angrepp mot en arbetsledare med en skruvmejsel som vapen. Påståenden om 

att arbetstagarens handlande berott på provokationer och trakasserier. 

Etiopiske medborgaren Habte M H, född år 1964 och medlem i arbetstagarförbundet, 

anställdes i februari 1987 hos bolaget som städare. Han arbetade till en början under 



Eva Olsson. På våren 1991 omplacerades han till specialavdelningen under Viljo 

Huhtanen, där han började arbeta den 27 maj 1991. Den 3 juni 1991 underrättade och 

varslade bolaget om att det avsåg att avskeda Habte M H. Som grund för det tilltänkta 

avskedandet åberopade bolaget att han den 12 mars 1991 - före omplaceringen - hade 

misshandlat den vikarierande arbetsledaren Miguel Fuentes Alvarez och den 30 maj 

1991 hotat att misshandla Viljo Huhtanen. Vid överläggningar mellan bolaget och 

arbetstagarförbundets fackklubb vid bolaget (Fastighetsklubben) kunde enighet inte nås. 

Habte M H blev därefter avskedad med verkan fr o m den 12 juni 1991. Avskedandet 

har lett till tvist mellan parterna. Efter resultatlösa tvisteförhandlingar har 

arbetstagarförbundet vid arbetsdomstolen väckt talan mot arbetsgivarförbundet och 

bolaget och gjort gällande i att bolaget inte ens haft saklig grund för uppsägning av 

Habte M H. Arbetsgivarförbundet och bolaget har bestritt bifall till käromålet. 

Enligt arbetsdomstolens mening har Habte M Hs våldsamma och uppenbart farliga 

angrepp på Viljo Huhtanen, vilket dessutom inneburit att Habte M H för andra gången 

under kort tid fysiskt angripit en arbetsledare på arbetsplatsen, i och för sig utgjort laga 

skäl för att genom avskedande omedelbart skilja Habte M H från hans anställning. Vid 

prövningen av det berättigade i avskedandet måste dock givetvis tas hänsyn även till 

omständigheter som eventuellt kan leda till en mildare bedömning. Det har i målet inte 

framkommit något som ger stöd åt ett antagande att vad som förekommit i samband 

med dessa händelser utgjort mot Habte M H riktade trakasserier eller provokationer. 

Sammanfattningsvis anser arbetsdomstolen, att bolaget på grund av Habte M Hs 

ifrågavarande handlande mot Miguel Fuentes Alvarez och Viljo Huhtanen varit 

berättigat att till att avskeda Habte M H från hans anställning hos bolaget. 

Arbetstagarförbundets talan skall följaktligen avslås 

 

 

AD 1997 nr 48 

Fråga om det förelegat giltig grund för avskedande för en lärare som dömts för 

misshandel av elever. Helena P är medlem i Lärarförbundet. Hon har sedan år 1963 

varit anställd som lågstadielärare vid Ljungbyskolan i Kalmar kommun. Sedan 

misstanke uppkommit om att Helena P utövat våld mot några elever avstängdes hon 

från arbetet den 23 februari 1995. Hon tilldelades samtidigt en skriftlig varning. I juni 

1995 väcktes åtal mot Helena P för misshandel av eleverna Jimmy Christiansen och 

Henrik Högstedt enligt följande gärningsbeskrivningar. 1. P har under tiden oktober 



1994-den 17 februari 1995 såsom lärare i klass 3 B i Ljungbyskolan, Ljungbyholm i 

Kalmar kommun under lektionstid misshandlat eleven Jimmy Christiansen genom att ge 

honom örfilar samt vid fyra tillfällen dra honom vid örat. Vid ett av sistnämnda tillfällen 

uppkom blodvite. Jimmy har vid samtliga tillfällen tillfogats smärta. 2. P har under 

tiden oktober 1994-den 17 februari 1995 såsom lärare i klass 3 B i Ljungbyskolan, 

Ljungbyholm i Kalmar kommun under lektionstid miss- handlat eleven Henrik Högstedt 

genom att dra honom i örat, vilket medfört smärta samt vid ett tillfälle försökt att med 

våld tvinga Henrik att plocka upp böcker från golvet, som hon själv kastat ner på golvet. 

Våldet har bestått i att hon tagit ett kraftigt grepp om nacken på Henrik, vilket medfört 

smärta. Helena har förnekat gärningarna. Kalmar tingsrätt fann i dom den 25 augusti 

1995 åtalet styrkt utom vad avsåg uppgiften att Helena P vid ett annat tillfälle än den 7 

februari 1995 skulle ha dragit Henrik Högstedt i örat och dömde Helena P för 

misshandel till villkorlig dom. Både åklagaren och Helena P överklagade tingsrättens 

dom. Den 12 september 1995 avskedades Helena P från sin anställning. Som grund för 

avskedandet åberopade kommunen att Helena P använt sig av kroppsliga bestraffningar 

och kränkande behandling av elever i sin klass, att hon inte hade förmåga att 

kommunicera med föräldrar till elever på ett godtagbart sätt och att hon sagt åt eleverna 

att de inte fick berätta hemma om vad som hände i skolan. Arbetsdomstolen har i målet 

funnit utrett att Helena P under en period i sin lärarutövning vid flera tillfällen utsatt 

elever för våld. I förarbetena till anställnings- skyddslagen (prop. 1981/82:71 s. 72) 

liksom i flera av arbetsdomstolens domar (se bl.a. AD 1992 nr 24 och 58) har betonats 

att våld på en arbetsplats inte kan tolereras. Det förhållande att våldet i detta fall utövats 

av en lärare och riktat sig mot elever, barn i 9-10 års åldern, gör att det inträffade 

framstår som särskilt allvarligt. Det är inte fråga om någon enstaka förlöpning utan 

upprepade handlingar. Enligt arbetsdomstolens bedömande har Helena P genom det 

som hon fällts till ansvar för i brottmålet grovt åsidosatt vad som åligger henne som 

anställd i kommunen. Vid prövningen av ett avskedande måste dock även tas hänsyn till 

omständigheter som kan leda till en mildare bedömning. Helena P har varit verksam 

som lärare under mycket lång tid utan att några anmärkningar riktats mot henne. 

Utredningen i målet visar att det under höstterminen 1994 uppstått problem i klassen 

och att särskilt pojkarna i klassen varit bråkiga. Våldsutövningen tycks ha inträffat vid 

tillfällen när det varit oroligt i klassen och Helena P inte lyckats bemästra situationen. 

Helena Pettersson hade med anledning av problemen i klassen begärt hjälp men några 

åtgärder för att stödja Helena P vidtogs inte av skolledningen innan de händelser som 



hon sedan åtalats för inträffade, vilket framstår som anmärkningsvärt. Enligt 

arbetsdomstolens mening kan dessa förhållanden likväl inte ursäkta eller i någon 

nämnvärd mån mildra bedömningen av hennes handlande. Om det varit fråga om en 

enstaka förlöpning i en situation där hon haft svårt att behärska sig kunde bedömningen 

ha blivit en annan. Sammanfattningsvis finner arbetsdomstolen att avskedandet av 

Helena P är lagligt grundat. 

 

AD 1998 nr 30 

Fråga huruvida arbetsgivare haft rätt att avskeda en anställd som misshandlat en annan 

anställd i samband med färd med personalbuss till arbetsplatsen. Betydelsen av den 

omständigheten att arbetstagaren när misshandeln skedde befunnits sig i ett labilt 

sinnestillstånd som har samband med psykiska besvär. Facket yrkade att AD i första 

hand skulle förklara avskedandet av Bengt B ogiltigt samt att förplikta Posten till 

honom utge allmänt skadestånd och i andra hand, för det fall att arbetsdomstolen skulle 

finna att det förelegat saklig grund för uppsägning men inte skäl för avskedande, skulle 

förplikta Posten att till Bengt B utge dels allmänt skadestånd dels ekonomiskt 

skadestånd motsvarande lön, semesterersättning och semestertillägg under 

uppsägningstid. Arbetsgivarparterna bestred bifall till yrkandena. 

Den 27 november 1996 hade Bengt B sedan några dagar tillbaka lidit svårt av 

huvudvärk och sömnlöshet. Han hade glömt att ta sin lugnande medicin och kände sig 

helt ur gängorna. På morgonen stod han vid Postens hållplats på Vasagatan för 

personalbussar och väntade på att en buss skulle komma. Vid hållplatsen stod även 

René S. Varken Bengt B eller René S kände igen den andre som en arbetskamrat vid 

Tomteboda-terminalen. René S stod en bit från hållplatsen och rökte. Bengt B, som 

lider av astma, sade att han besvärades av röken. René S slutade dock inte att röka. 

Bengt B tappade då fattningen och utdelade ett par slag mot René S. Därefter anlände 

bussen och Bengt B steg på denna. Så gjorde också René S. När bussen anlänt till 

Tomteboda-terminalen och båda stigit av bussen, samtalade René S med en dam. Han 

vände sig om och tittade på Bengt B. Sinnet rann då på denne ånyo. På trottoaren 

riktade han några slag mot René S. 

Bengt B åtalades för det inträffade och dömdes av Stockholms tingsrätt den 14 

november 1997 för misshandel. Påföljden bestämdes till skyddstillsyn med den 

särskilda föreskriften att Bengt B skulle underkasta sig den psykiatriska vård som 



frivårdsmyndigheten i samråd med läkare finner nödvändig. Även domen ger stöd för 

att Bengt B lider av psykiska besvär och är i behov av vård härför.  

AD har i sin praxis vid prövningen av avskedande fall sett mycket strängt på misshandel 

på eller i anslutning till arbetsplatsen. Inställningen är att en arbetsgivare inte skall 

behöva tåla att misshandel förekommer med anknytning till arbetsplatsen, mot 

arbetsledning eller anställda. I det här fallet har arbetstagaren gjort sig skyldig till ett 

uppsåtligt och helt oprovocerat våldförande av allvarlig natur mot en annan arbetstagare 

i anslutning till dennes färd med en av arbetsgivaren anordnad transport till 

arbetsplatsen. Domstolen anser att arbetstagaren härigenom grovt åsidosatt sina 

åligganden mot arbetsgivaren. Arbetsgivaren hade således stöd i lag för att tillgripa 

avskedande. Att Bengt B i detta fall var i ett labilt sinnestillstånd ansåg inte AD vara av 

betydelse vid bedömningen av om avskedandet hade saklig grund. 

  

AD 2000 nr 28 

Fråga huruvida arbetsgivare haft rätt att avskeda en arbetstagare som misshandlat en 

annan anställd i en träningslokal som tillhandahölls av arbetsgivaren. I målet 

uppkommer fråga om betydelse av att arbetstagaren, som led av diabetes, kan ha 

befunnit sig i ett s.k. hypoglykemiskt tillstånd när misshandeln ägde rum. 

Facket yrkade i första hand att Arbetsdomstolen skulle dels förklara avskedandet av 

Stefan N ogiltigt, dels förplikta bolaget att till Stefan N utge lön och allmänt skadestånd 

För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att det inte har förelegat grund för avskedande 

men väl saklig grund för uppsägning hade Industrifacket i andra hand yrkat att bolaget 

skulle förpliktas att till Stefan N utge dels ekonomiskt skadestånd motsvarande 

uppsägningslön och semesterförmåner dels allmänt skadestånd. 

Arbetsgivarparterna har bestred samtliga yrkanden. 

Bakgrunden till avskedandet är att Stefan N den 19 januari 1999 var inblandad i ett 

slagsmål med Lars Barbalic i en träningslokal som tillhör bolaget. Stefan N slutade sitt 

arbetspass kl. 14.00 och åkte hem. Han bestämde tillsammans med sin sambo Kristina 

Labus att de skulle träna i lokalen i Snäckviken, där hon arbetade. Klockan var omkring 

15.30 när de började träna. Efter ungefär 15 minuter kom Lars Barbalics in i lokalen och 

ställde sig vid ett redskap några meter från dem. Stefan N gick då fram till Lars 

Barbalics och slog ett hårt knytnävsslag i dennes ansikte. Slaget kom snett bakifrån och 

Lars Barbalics var helt oförberedd på det. Han föll ihop och höll sig för näsan. Stefan N 

tog tag i tröjan på den halvliggande Lars Barbalics och började släpa honom ut ur 



träningslokalen. Kristina Labus gick då emellan dem och uppmanade Stefan N att gå till 

omklädningsrummet och hämta sina kläder. Stefan N släppte då Lars Barbalics och gick 

mot omklädningsrummet. Stefan N och Kristina Labus åkte sedan från platsen.  

Av två i målet åberopade läkarintyg framgår bl.a. att Lars Barbalics genom misshandeln 

åsamkades fraktur på ansiktsskelettet dels inom höger käkhåla, dels på näsbenet. Lars 

Barbalics har själv inför domstolen berättat att han efter händelsen var sjukskriven i 

ungefär en och en halv vecka, att han hade värk och domningar i ansiktet under flera 

månader samt att han fortfarande lider psykiskt av händelsen.  

Beträffande det personliga förhållandet mellan Stefan N och Lars Barbalics är följande 

ostridigt. Stefan N hade ett förhållande och bodde tillsammans med Kristina Labus till 

dess att hon under hösten 1998 inledde ett förhållande med Lars Barbalics. Omkring 

årsskiftet 1998-1999 avbröts förhållandet mellan Kristina Labus och Lars Barbalics. 

Kristina Labus och Stefan N återupptog då sitt förhållande. 

Arbetsdomstolen har ansett att Stefan N gjort sig skyldig till en oprovocerad och 

förhållandevis allvarlig misshandel som normalt ger en arbetsgivare rätt att tillgripa 

avskedande. Händelsen har haft en sådan anknytning till arbetstagarens anställning att 

den kan läggas till grund för ett avskedande. Vid bedömningen av avskedandefrågan bör 

det inte tillmätas någon betydelse att arbetstagaren i samband med händelsen kan ha 

drabbats av en hypoglykemi. Arbetsdomstolen fann därför att arbetstagaren grovt 

åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Arbetsgivaren har därigenom haft laga skäl 

för att skilja arbetstagaren från anställningen genom avskedande. 

 

 

6.2.3 Fall som lett till friande dom  

 

AD 2005 nr 60 

Fråga om det funnits laglig grund för avskedande eller saklig grund för uppsägning av 

två kommunalt anställda vårdbiträden på grund av deras bemötande av en 

boende(vårdtagare) i ett äldreboende. 7 § och 18 § LAS är tillämpade. 

Gislaveds kommun (kommunen) yrkade att Arbetsdomstolen med ändring av 

tingsrättens dom skulle ogilla E.A: s och L.H: s vid tingsrätten framställda yrkanden. 

E.A. och L.H. avskedades från sina anställningar den 9 april 2002. Bakgrunden till detta 

var deras handlande som framgår av den bandinspelning som gjordes i R.L: s rum på 

kvällen den 11 januari och på morgonen den 12 januari 2002. Tvisten i målet gällde om 



avskedandena varit lagligen grundade eller om det i vart fall förelegat saklig grund för 

uppsägning. Kommunen har sammanfattningsvis gjort gällande att E.A. och L.H. har 

grovt åsidosatt sina åligganden gentemot kommunen och brutit mot sin lojalitetsplikt 

samt allvarligt skadat kommunens verksamhet, dels genom att de gjort sig skyldiga till 

grovt felaktigt förfarande då de utsatt R.L. för hot samt kränkande tilltal och grovt 

språkbruk och såvitt avser E.A. genom att hon utsatt R.L. för bestraffning, dels genom 

att det i vart fall inte kan uteslutas att de även utsatt R.L. för fysisk misshandel, dels 

genom att de har utsatt R.L. för risk för allvarlig skada eller sjukdom, dels genom att de 

brutit mot kommunens riktlinjer, dels genom att de har brutit mot 

anmälningsskyldigheten enligt Lex Maria och Lex Sarah. Arbetstagarna E. A och L. H 

har bestritt ändring samt preciserat sina yrkanden om lön alternativt ekonomiskt 

skadestånd. 

 

Arbetsdomstolen har uppfattat kommunens talan på så sätt att den misstänker att E.A. 

och L.H. har misshandlat R.L. eftersom det enligt kommunen framgår av 

bandinspelningen att R.L. gav uttryck för smärtor av den omilda behandling som hon 

utsatts för. Det är således, enligt Arbetsdomstolens sätt att se det, endast fråga om 

misstankar om brott som kommunen riktar mot E.A. och L.H. 

En utgångspunkt för en arbetstagares anställningstrygghet måste vara att den anställde 

inte kan skiljas från sitt arbete eller sina arbetsuppgifter på grund av enbart misstankar 

om brott eller oegentligheter (jfr AD 2004 nr 25 och där gjord hänvisning). Enligt 

Arbetsdomstolens mening kan således den av kommunen åberopade omständigheten att 

det inte kan uteslutas att E.A. och L.H. utsatt R.L. för misshandel inte läggas till grund 

för ett avskedande eller en uppsägning. 

 

 



7. Diskussion samt slutsatser 
Syftet med 7§ LAS är att stärka den enskilde arbetstagarens rättsliga ställning och 

instifta ett förbud mot godtyckliga uppsägningar. Kravet på saklig grund i 7§ LAS 

innebär att arbetsgivaren, för att kunna säga upp någon, måste ha tre kriterier uppfyllda; 

misskötsel, medvetenhet och skada. Även andra omständigheter såsom, arbetsplatsens 

storlek och arbetstagarens ställning, måste tas i beaktande, men även tvåmånadersregeln 

och arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. Med andra ord kan man säga, som även 

förarbetena tar upp, att det är ytterst nödvändigt att ta hänsyn till de särskilda 

omständigheterna i det enskilda fallet. Avskedande däremot är en form av hävning där 

anställningen upphör omedelbart utan föregående uppsägningstid. Det krävs därför 

naturligtvis betydligt allvarligare förseelser för att avskedande skall föreligga. Men vart 

drar man då gränsen? Doktrinen, men även lagtexten, talar om saklig grund när det 

gäller uppsägning och när det kommer till avskedande skall arbetstagaren ”grovt 

åsidosatt sina åligganden”. Men vad innebär dessa rekvisit i praktiken? Vad anses som 

”grovt”?  och vad gör det inte? Svaren kan vara svåra att finna och inga exakta 

förklaringar återfinns, men genom att studera förarbetena till lagen och uttömmande gå 

igenom praxis kan vissa riktlinjer dras. Förarbetena talar visserligen om att 

sakliggrundbegreppet ej kan bestämmas rent generellt, utan som vi tidigare nämnt bör 

hänsyn tas till de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet. Detta på grund av att 

det inte kan uteslutas att rättsutvecklingen annars skulle kunna bindas på ett olyckligt 

sätt om sakliggrundbegreppet skulle preciseras i lagtexten. I förarbetena säga också att 

det är slutsatserna om arbetstagarens lämplighet som bör vara i fokus för bedömningen 

och inte vad som inträffat. När det kommer till avskedande, kan man i förarbetena läsa, 

att det då skall handla om grövre brott. Det bör vara fråga om ett sådant avsiktligt eller 

grovt vårdslöst förfarande som inte rimligen skall behöva tolereras i något som helst 

rättsförhållande. I förarbetena tas misshandel upp som ett allvarligare brott, som skall 

kunna föranleda avskedande, speciellt om misshandeln skett inom tjänsten. Där kan 

man också se att dom gör allmänna uttalanden om våld på arbetsplatsen, där slutsatsen 

blir att detta inte hör hemma i arbetsmiljön. Utgångspunkten bör därför enligt 

förarbetena vara att det skall kunna krävas av arbetstagaren att de inte gör sig skyldiga 

till gärningar av detta slag.  Kan vi då genom detta dra slutsatsen att alla misshandels 

fall, inom tjänsten, leder till avskedande? Nej. Genom att noga ha studerat praxis har vi 

stött på ett antal fall där avskedande ej förelegat. Vad är det då som saknats i dessa fall? 



Vad har domstolen grundat dessa beslut på? Vi har genom praxis kunnat dra vissa 

riktlinjer. Vi har funnit att det i de fall där avskedande varit aktuellt har funnits uppsåt 

från arbetstagarens sida till misshandeln. Dessutom har vi funnit att skadans omfattning, 

dvs. graden våld som använts och skadan som uppstått varit av stor betydelse. Men även 

omständigheter som om arbetstagaren provocerats av den slagne, om det var en 

engångsföreteelse och om misshandeln skett i tjänsten. I de fall där avskedande ej 

förelegat har vi kunnat se att det saknats uppsåt och skadan som uppstått ej varit av 

allvarligare slag, därför har då domstolen dömt detta ej vara tillräcklig grund för 

avskedande, dock har oftast saklig grund för uppsägning förelegat.  
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