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Abstract 

Can an employee that sexually harass another employee be dismissed with or without 

term of notice? This question is the focus in this study of how the Swedish Labour court 

rules in cases regarding dismissals of employees that is accused of having sexually 

harassed another employee.  

Dismissals are regulated in the Employment Act and sexual harassments is defined 

within the Anti-Discrimination Act. An investigation of these acts in combination with 

an account of several cases from the Labour court makes up the legal framework of the 

study.  

The results show that, of all the rulings used, the employee is a man harassing 

another woman. Also shown is that the Labour Court, once they have determined that 

sexual harassment have occurred, focuses on the working relationship between the 

employer and the harassing employee. Crucial for the dismissal is whether the employer 

has lost his or her confidence for the employee in terms of future suitability for work, 

not on the fact that another employee have been violated by this other employee.  

 

The study is carried out  per the legal dogmatic method and I have chosen only to focus 

on rulings from the Labour Court, and only on rulings where the sexual harassments has 

taken place within the employment. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till varför ämnet är relevant och intressant att 

studera. Sedan följer syftet för studien samt frågeställningarna arbetet är utformat 

kring. Vald metod och disposition presenteras avslutandes. 

 

1.1 Bakgrund 

I en uppsägnings- eller avskedssituation handlar det om två parter; arbetsgivaren och 

den anställda som sägs upp. Men vad händer om skiljandet från anställningen beror 

på att den anställde har utsatt annan medarbetare för sexuella trakasserier? Får det 

någon betydelse i tvisten mellan arbetstagare och anställd? Och kan sexuella 

trakasserier utgöra saklig grund för uppsägning eller laga grund för avsked?  

Förekomsten av sexuella trakasserier anses vara ett dolt problem på 

arbetsplatserna. I en undersökning från 2013 svarar 3% av samtliga kvinnor att de 

under året utsatts för sexuella trakasserier från chef eller kollega vilket är en ökning 

från föregående år. Endast 1% av tillfrågade män upplevde att de utsatts för sexuella 

trakasserier under året, en siffra som förblivit oförändrad.1 Av de 18 100 sexualbrott 

som anmäldes 2015 skedde 14% i på arbetsplatsen eller i skolan2. 

Att sexuella trakasserier anses vara ett dolt problem trots ökande siffror kan bero 

på att en del tycker det är pinsamt att berätta om vad som hänt och kanske 

skuldbelägger sig själva3 eller inte vågar berätta för någon vad som har hänt eftersom 

de är rädda att förlora sitt jobb genom sina anklagelser4. En annan förklaring kan vara 

att den som utsätts för sexuella trakasserier nervärderar upplevelsen eftersom det kan 

vara svårt att avgöra för den enskilda vad som är sexuella trakasserier och inte, då det 

handlar om både en subjektiv känsla hos den som blir utsatt samt en objektiv 

bedömning från arbetsgivaren5.  

I de rättsfall som framkommer i studien är de sexuella trakasserierna en central 

del i tvistefrågan, men vilken tyngd har dem för Arbetsdomstolens bedömning? 

                                                 
1 Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljön 2013. 

https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljostatistik-arbetsmiljon-2013-rapport-2014-

03.pdf . Rapport. (hämtad den 2 februari 2017) 
2 Brottsförebyggande rådet. Våldtäkt och sexualbrott. https://www.bra.se/bra/brott-och-

statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html (hämtad den 8 feb 2017) 
3 arbetsmiljöupplysningen.se. Sexuella trakasserier. 

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Sexuella-trakasserier-/ hämtad den 3 mars 2017 
4 AD 1999 nr 29 
5 Carsten Gunilla. ”Gråzoner och sexuella trakasserier – reflektioner kring gränsdragningar och 

jämställdhet i arbetslivet”, i: Wigorts Yngvesson, Susanne (red): Privat på jobbet - Diskussioner om 

etik, lag och normer kring sexköp och porrkonsumtion kopplat till statlig tjänst. Elanders AB, 2012, 

sid. 124-125. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:848958/FULLTEXT01.pdf  

https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljostatistik-arbetsmiljon-2013-rapport-2014-03.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljostatistik-arbetsmiljon-2013-rapport-2014-03.pdf
https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html
https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Sexuella-trakasserier-/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:848958/FULLTEXT01.pdf
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur rättsförhållandet mellan arbetsgivaren och 

den trakasserande anställde påverkas av diskriminieringslagen och det 

rättsförhållande som uppstår mellan den som trakasserar och den anställda som utsatts 

för sexuella trakasserier.  

Lagstiftaren lämnar medvetet över prövningen av saklig grund för uppsägning 

och laga grund för avsked till domstol att avgöra om, och bedömningen för sexuella 

trakasserier utgår ifrån både subjektiva upplevelser och objektiva  

bedömningsgrunder vilket gör det intressant att studera hur kombinationen av dessa, 

ej i lag definierade, regler behandlas i Arbetsdomstolens bedömningar.  

 

Genom forskning och undersökningar framkommer det att kvinnor i större 

utsträckning än män utsätts för sexuella trakasserier, något som får fortsatt stöd 

utifrån valda rättsfall för studien. Det är därför av intresse att även analysera 

problematiseringen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

  

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar utretts:  

1. När kan sexuella trakasserier utgöra grund för skiljande från anställning utav 

den anställde som trakasserat någon på arbetsplatsen?  

2. Vilken bedömningstyngd får de sexuella trakasserierna i Arbetsdomstolens 

bedömning vid prövning om grund för skiljande från anställning förelegat?  
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1.3 Metod 

För att kunna besvara frågeställningen kommer arbetet att utgå från rättsdogmatisk 

metod. Rättsdogmatisk metod utgår från studier av rättskälleläran för att fastställa 

gällande rätt och på så sätt finna en lösning på ett konkret problem6. Då de valda 

frågeställningarna bygger på en utredning av gällande rätt är rättsdogmatiken ett 

naturligt metodval. 

Den förnämsta rättskällan för rättsdogmatiken är lag och annan författning7, i 

studien kommer Lag om Anställningsskydd (1982:80) och Diskrimineringslagen 

(2008:567) vara de två främsta lagarna som studeras för att redogöra för gällande rätt 

utifrån frågeställningen. Då området är komplext kommer även andra relevanta lagar 

att nämnas och hänvisas till för att kunna besvara syftet och ge den bakgrund och 

förståelse som behövs. EU-rätt, som genom företrädesprincipen har företräde framför 

nationell lag8, kommer användas för att förstå förändringar i nationella lagar och ge 

en större helhetsbild av rättsläget.  

Kompletterande rättskällor av betydelse för metoden är praxis från 

prejudicerande domar, lagmotiv och förarbeten samt doktrin9.  Arbetet kompletteras 

även med viss statistik och publicerat material från bland annat 

Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket. 

Förutom en traditionell analys av rättsläget och framtaget material kommer även 

ett jämställdhetsperspektiv anläggas i analysen, då det i propositioner10 och doktrin11 

markerats att arbetet kring sexuella trakasserier är en jämställdhetsfråga. 

 

1.3.1 Val av material och avgränsning 

En avgränsning för studien är att endast beröra frågan om avsked eller uppsägning på 

grund av personliga skäl där arbetsgivaren som grund, eller domstolen i sin 

bedömning, menar att den anställde har utsatt annan på arbetsplatsen för sexuella 

trakasserier. Därför kommer utredningen att fokusera på LAS och lagstiftningen kring 

uppsägning och avsked, eftersom båda konsekvenserna kan uppkomma på grund av 

                                                 
6 Korling, Fredrik och Zamboni, Mauro. Juridisk metodlära. Lund: Studentlitteratur AB, 2013, sid. 26. 
7 Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka och 

Vogel, Hans-Heinrich. Finna rätt – juristens källmaterial och arbetsmetoder. 13. uppl. Stockholm: 

Nordstedts Juridik AB, 2014, sid. 31 
8 EUR-Lex, ”EU-rättens företräde” http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/?uri=URISERV%3Al14548 (hämtad den 1 mars 2017) 
9 Bernitz m.fl. 2014, sid. 167    
10 Proposition 1997/98:55 Kvinnofrid 
11 Carsten, 2012, sid 117 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=URISERV%3Al14548
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=URISERV%3Al14548


  
 

4 

personliga skäl. Vidare kommer fokus ligga på diskrimineringslagen eftersom det är 

där den rättsliga definitionen och regelverket för sexuella trakasserier återfinns. 

Annan lagstiftning kommer användas vid behov där det behövs för förståelsen och 

helhetsbilden. 

Då diskrimineringslagen är en relativt ny lag och flertalet rättsfall som 

fortfarande är prejudicerande har skett innan diskrimineringslagens ikraftträdande 

kommer viss hänvisning ske till den tidigare jämställdhetslagen. Innebörden av 

sexuella trakasserier har dock kvarstått, om än med något förändrat ordval, vilket gör 

att rättsfallen ändå är användbara i studien.  

Endast domar från AD har valts, eftersom det är högsta instans för arbetsrättsliga 

mål. Rättsfallen som används för uttolkning av AD:s domar har valts genom extensiv 

sökning av fall innehållandes både sexuella trakasserier samt uppsägning eller 

avsked, främst via databaser och litteratur. I alla rättsfall är det en manlig anställd 

som blir uppsagd eller avskedad på grund av sexuella trakasserier. Anledningen är att 

rättsfall med samma sökkriterier med en kvinnlig anställd som skiljts från anställning 

utifrån bedömningen att sexuella trakasserier förekommit inte har kunnat finnas. 

AD 2006 nr 73 handlar om sexuella trakasserier av kadetter, alltså inte anställda, 

men då AD gör bedömningen att definitionen av sexuella trakasserier ändå gäller för 

värnpliktiga såsom för anställda väljer jag att ta med det i mitt underlag. 

Förarbeten till lagarna har använts då de lyfter fram lagstiftarens syfte för lagen 

samt för förståelse till de hänvisningar som görs till lagmotiv i flertalet av rättsfallen. 

Äldre lagmotiv som hänvisar till tidigare lagar används eftersom AD i flera mål 

använder dessa motiv i sina bedömningar. 

 

1.4 Disposition 

Det första kapitlet i arbetet presenterar metodval och bakgrunden för ämnet. Syftet 

och frågeställningarna görs klart för läsaren. Det andra kapitlet ger en bakgrund till 

hur den svenska arbetsrättslagstiftningen är påverkad av internationella avtal och 

förpliktelser.Kapitel tre, fyra och fem är utredande kapitel som redogör för gällande 

rätt för de två benen i studien, nämligen skiljandet från anställning och sexuella 

trakasserier samt en utredning av Arbetsdomstolens argumentation och domskäl i 

kapitel fem utifrån valda rättsfall. I kapitel sex sker en analys av det presenterade 

materialet, till viss del utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I det sista kapitlet avslutas 

studien med lite egna tankar och förslag på fortsatt forskning.  
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2 Internationell påverkan på svensk arbetsrätt 
Detta kapitel presenterar en kort sammanfattning på de väsentligaste källor som 

påverkar svensk lagstiftning. 

 

Den svenska lagstiftningen, däribland arbetsrätten, består utav flertalet olika lagar och 

regler som i olika grad är påverkade och förändrade genom EU:s lagstiftning. Mellan 

10-30% av svensk lagstiftning är skapade till följd av, och med anknytning till EU12  

- detta eftersom Sverige har åtagit sig att implementera den rättsliga verkan som följer 

av EU-fördragen.13 

Grundläggande principer inom EU är den fria marknaden med fri rörlighet på 

arbetsmarknaden för medborgare i annan medlemsstat samt likabehandling oavsett 

nationalitet14.  

Utanför EU:s rättsområde påverkar än fler organisationer vår lagstiftning. FN:s 

deklaration om mänskliga rättigheter är den konvention som har högst dignitet i 

svensk arbetsrätt men går inte att åberopa som individ, då den innehåller generella 

bestämmelser. Direkt påverkan på arbetsrätten har istället Europakonventionen15 som 

har blivit svensk lag16. I enlighet med 2 kap. 19§ RF får ”ingen annan föreskrift 

meddelas i strid med Europakonventionen”.17 Andra källor som har inverkan på 

arbetsrätten är Europarådets sociala stadga som är framtagen av Europarådet och 

utgör ett komplement till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och till 

Europakonventionen. ILO som är ett av fackorganen inom FN arbetar med att 

förbättra villkoren för arbetskraften genom att bland annat utfärda konventioner och 

rekommendationer kring minimiregler. ILO:s innehåll inte är tillämpligt i tvister men 

har stor inverkan på arbetslagstiftningen.18 

 

  

                                                 
12 Korling och Zamboni, 2013 sid. 115 
13 Adlercreutz, Axel och Mulder, Bernard Johann. Svensk arbetsrätt. 14 uppl. Stockholm, Nordstedts 

Juridik AB, 2013 sid. 40 
14 Nyström, Birgitta. EU och Arbetsrätten. 4 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2011 sid. 18.  
15 Europakonventionens fullständiga namn är ”Europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna” 
16 SFS 1994:1219 
17 Källström, Kent, Malmberg, Jonas. Anställningsförhållandet – inledning till den individuella 

arbetsrätten. 3 uppl. Stockholm: Författarna och Iustus Förlag AB, 2013, sid. 60. 
18 Källström och Malmberg, 2013 sid 62 och Adlercreutz och Mulder, 2013 sid 44 ff. 
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3 Att skiljas från anställningen på grund av personliga 
skäl 
Den första utgångspunkten i studien gäller bestämmelserna kring uppsägning och 

avsked i svensk arbetsrätt. Detta kapitel innehåller en redogörelse kring gällande rätt 

som är relevant för behållningen av uppsatsen såsom lagstiftning, förarbeten samt 

praxis på området.  

 

Det rättsliga ramverket för anställningsavtalet finns idag i huvudsak i LAS, Lag 

(1982:80) om anställningsskydd, och är till för att skydda den enskilde anställda 

gentemot arbetsgivaren i privat eller offentlig sektor sedan 1974. Detta genom bland 

annat krav på saklig grund för uppsägning av personliga skäl samt att avsked endast 

får ske i allvarliga undantagsfall19. Lagen skyddar de anställda som inte har 

företagsledande ställning, är familjemedlemmar till arbetsgivaren och inte heller 

anställda som jobbar i arbetsgivarens hushåll20. För anställda inom statlig tjänst gäller 

även LOA, Lag (1994:260) om offentlig anställning, medan endast vissa delar av 

lagen är applicerbar för offentliganställda inom kommuner och landsting. På dessa 

områden har LOA företräde framför LAS, i enlighet med 1–2§ LOA21. 

 

3.1 Uppsägning 
En uppsägning från arbetsgivarens sida kan enligt LAS ske på två sätt; antingen 

uppsägning på grund av arbetsbrist eller uppsägning på grund av personliga skäl22 och 

innebär att den anställde skiljs från sitt arbete efter beaktandet av uppsägningstid23. 

Huvudrekvisitet är att uppsägningen ska vara sakligt grundad24. Uppsägningar på 

grund av arbetsbrist anses i regel vara sakligt grundade då det är upp till arbetsgivaren 

att leda och fördela arbetet, efter förhandling med arbetstagarorganisation om sådan 

finns25. 

Uppsägningar är dock aldrig sakligt grundade om det finns möjlighet för 

arbetsgivaren att undvika uppsägning genom omplacering. Detta gäller både 

                                                 
19 Regeringens proposition 1981/82:71 om ny anställningslag m.m. s. 31 
20 1§ 1-3p. LAS. Även arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete 

eller i utvecklingsanställning, och arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning är 

undantagna från LAS.  
21 Se 2§ LOA för vilka paragrafer som är aktuella för anställda i kommun och landsting. 
22 7§ LAS 
23 11§ LAS 
24 7§ 1st. LAS 
25 Prop. 1981/82:71 s. 65 
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uppsägning på grund av arbetsbrist och personliga skäl.26 Arbetsgivaren har 

bevisbördan för att bevisa att omplaceringsskyldigheten är utredd och att saklig grund 

förelegat27. Om det framkommer i en tvist att det är osäkert huruvida den anställde 

skulle kunna omplaceras eller att arbetsgivaren inte har försökt omplacera den 

anställda, betyder det enligt AD att arbetsgivaren misslyckats i sin 

omplaceringsskyldighet vilket kan leda till att uppsägningen ogiltigförklaras28. I 

enlighet med lagmotiv är utgångspunkten att omplaceringsskyldigheten gäller arbete 

på samma arbetsplats och inom ramen för anställningen29. Vidare framgår det av 

lagmotivet att omplaceringsskyldigheten är begränsad till lediga tjänster inom 

företaget som den anställda har kvalifikationer för30, något som också fastställts 

genom praxis31. 

Enligt propositionen till LAS ska uppsägning på grund av personliga skäl vara 

den yttersta lösningen då ingen annan finns och efter överläggning och i samråd med 

berörd arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren kan också, enligt flertalet AD-domar, 

behöva ta förmildrande omständigheter i beaktande, såsom anställningstid, ålder, den 

anställdas ställning på företaget, företagets storlek med flera32. Om uppsägningen är 

ett faktum ska arbetsgivaren delge den anställda detta i god tid33 och uppsägningen 

ska ske skriftligt34 och personligen överlämnas om skäligt35 

 

3.2 Begreppet Saklig grund 
Lagstiftningen lämnar ingen hänvisning till vad saklig grund för uppsägning på grund 

av personliga skäl skulle kunna innebära utan har medvetet lämnat över uppgiften att 

definiera begreppet till AD, något som också har hänt genom praxis36. Skälet till att 

detta är för att arbetsmarknaden innehåller så många olika branscher med vitt skilda 

arbetsförhållanden att en uttömmande definition genom lag är omöjlig. Det som på en 

                                                 
26 7§ 2st. LAS 
27 Molin, Anna. Att avsluta en anställning. Näsviken, Björn Lundén Information AB, 2007 sid. 246 
28 Åhnberg, Lars. LAS-handboken – lagtext, kommentarer, AD-domar. 7. uppl. Stockholm: Lars 

Åhnberg AB, 2013, sid. 175  
29 Proposition 1973:129 om förslag till lag om anställningsskydd m.m., sid. 121. 
30 Prop. 1973:129 sid 121. 
31 AD 2000 nr 69  
32 Glavå, Mats och Hansson, Mikael. Arbetsrätt. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2015, s.418 
33  Prop. 1981/82:71, sid. 68 
34 8§ 1 st. LAS 
35 10§ 1 st. LAS. 
36 Prop. 1981/82:71, sid. 66 
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arbetsplats innebär saklig grund för uppsägning är inte nödvändigtvis detsamma på en 

annan37  

Av lagmotivet framgår att saklig grund för uppsägningar som hänförs till den 

anställda personligen utgörs av ”misskötsamhet eller bristande lämplighet” och att 

bedömningen av saklig grund inte ska läggas vid vad som har hänt i den faktiska 

situationen, utan utifrån huruvida den anställdas lämplighet för arbetet är förändrad på 

grund av det inträffade38.  

Genom de tvister som prövats av AD kan vissa kategoriseringar av olika grunder 

göras trots en stor spridning händelser och situationer samt utgångar i domar. Dessa 

kategorier är exempelvis misskötsamhet, samarbetssvårigheter, missbruk av 

förtroendeställning eller brottslighet.39 När det gäller misskötsamhet som grund för 

uppsägning kan det sägas enstaka misstag i regel inte kan leda till uppsägning, utan 

att det först vid upprepade misskötsamheter och efter tillsägningar av arbetsgivaren 

kan bli tal om uppsägning40. Stor vikt läggs vid allvarligheten i det inträffade och vad 

arbetsgivaren har gjort för att undvika uppsägning, såsom exempelvis varningar41. 

Samarbetssvårigheter utgör som huvudregel inte saklig grund för uppsägning, men 

om det påverkar arbetsplatsen negativt och det går ut över arbetsgivarens verksamhet 

kan det utgöra saklig grund när det är utrett att arbetsgivaren använt uppsägning som 

absolut sista utväg. Samarbetssvårigheter åberopas oftast tillsammans med andra 

grunder.42 Missbruk av förtroendeställning ses ofta som en allvarlig företeelse och 

allmänt kan sägas att ju högre ansvarsställning som följer av anställningen, desto 

högre krav kan arbetsgivaren ställa43. Om uppsägningen grundar sig i brottslighet och 

våld gentemot arbetsgivare eller kollegor på arbetsplatsen ska detta betraktas väldigt 

allvarligt och kan rent av berättiga avsked av den anställde, då det ses som ett grovt 

åsidosättande av ålägganden utifrån anställningsavtalet och ett brott mot det 

förtroendeförhållande som finns på mellan parterna44.  

Av propositionen framkommer att det i varje situation är nödvändigt att beakta 

och pröva alla särskilda omständigheter45 

  

                                                 
37 Prop. 1973:129 s. 119 f. 
38 Prop. 1973:129 sid. 124 ff 
39 Åhnberg, 2013 sid. 209. 
40 Åhnberg, 2013 sid. 212. 
41 Prop. 1981/82:71 sid. 125. 
42 Glavå och Hansson, 2015 sid. 448 f.  
43 Åhnberg, 2013 sid. 213. 
44 Prop. 1981/82:71 sid. 72 
45 Prop. 1973:129 s. 120. 
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3.3 Avsked 

Avsked, till skillnad från uppsägning, innebär att den anställda skiljs från sin 

anställning med omedelbar verkan och är alltså inte berättigad uppsägningstid med 

lön46. Ett avskedande kan endast ske på grund av personliga skäl47. Grund för avsked 

föreligger om den anställda i väsentlig mån åsidosätter sina åtaganden mot 

arbetsgivaren, enligt 18§ LAS, vilket uttrycks i propositionen från 1973 som ”ett så 

grovt eller vårdslöst handlande som inte kan anses accepterat i något 

rättsförhållande”48. När AD bedömer laga grund för avsked görs en vägning av 

misskötsamhetens art och ”graden av åsidosättande av arbetstagarens åligganden 

gentemot arbetsgivaren”. Eventuellt förmildrande omständigheter tas normalt inte i 

beaktande.49 I den senare propositionen framgår att det finns anledning att tillämpa ett 

strängt betraktelsesätt mot brott som begås i tjänsten eller mot arbetsgivaren ”då våld 

och hot inte hör hemma i arbetsmiljön”50, vilket kan berättiga avsked av den 

anställde. Arbetsgivaren har inget krav på att undersöka möjlig omplacering om laga 

grund för avsked finns.51 

När AD dömer i tvister om avsked prövas det ofta först om det föreligger saklig 

grund för uppsägning. Finns det inte saklig grund för uppsägning av den anställde är 

avskedandet att räkna som ogiltigt. Finner domstolen att saklig grund för uppsägning 

finns, men inte laga grund för avsked kan arbetsgivaren istället bli 

skadeståndsskyldig.52 

Avskedet ska, i likhet med uppsägandet, vara skriftligt53 samt överlämnas 

personligen om skäligt54. 

 

3.4 Tvåmånadersregeln 
Den anställde som har misskött sig ska inte behöva vänta orimligt länge på 

konsekvenserna av det inträffade55. Detta återfinns rättsligt i 7§ 4st. LAS och 18§ 2st. 

LAS. Enligt dessa paragrafer får en arbetsgivare vid uppsägning eller avsked av en 

anställd på grund av personliga skäl inte grunda detta på händelser som han eller hon 

                                                 
46 Adlercreutz och Mulder, 2013 sid. 204 
47 Glavå och Hansson, 2015 sid. 468 
48 Prop. 1973:129 sid. 149 
49 Källström och Malmberg, 2013 sid. 158.  
50 Prop. 1981/82:71 sid. 72 
51 Åhnberg, 2013 sid. 375 
52 Källström och Malmberg, 2013 sid. 44 
53 19§ 1 st. LAS 
54 20§ 1 st. LAS 
55 Glavå och Hansson, 2015 sid 419. 
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känt till i mer än två månader från det att den anställde fått beskedet om uppsägning 

eller avsked. Detta stycke i LAS kallas i litteratur för ”tvåmånadersregeln”56 och är ett 

begrepp som diskuteras i många rättsfall rörande saklig grund för uppsägning eller 

laga skäl för avsked.  

Arbetstagarsidan menar ofta att arbetsgivaren använder sig av information denne 

har haft kännedom om i mer än två månader och att bevisningen därför ska strykas57. 

Genom praxis har dock AD fastställt att äldre händelser kan tillskrivas tyngd i 

uppsägnings- eller avskedstvisten tillsammans med den senare slutliga 

omständigheten men ju längre bak i tiden händelsen inträffade desto mindre 

bevisningstyngd bör den tillskrivas58.  

Om anledningen till uppsägningen eller avskedet är av mer fortlöpande karaktär 

och kan klassas som ett bestående tillstånd snarare än en separat omständighet kan 

arbetsgivaren stödja uppsägningen eller avskedet på information denne har känt till i 

mer än två månader59.  

  

                                                 
56 Se Källström och Malmberg, 2013 sid. 159 eller Glavå och Hansson, 2015 sid. 419 
57 Se till exempel AD 2013 nr 12 
58 Åhnberg, 2013 sid. 333 
59 AD 1999 nr29.  
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4 Sexuella trakasserier 
Den andra utgångspunkten i studien gäller rättsläget kring sexuella trakasserier. 

Nedan följer en utredning av gällande rätt, främst utifrån diskrimineringslagen.  

 

Sedan 2009 har Sverige en samlad lag om förbud för diskriminering, nämligen 

Diskrimineringslagen (2008:567). DL är ett resultat utav sju olika lagar, till exempel 

jämställdhetslagen (1991:433) samt lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i 

arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning60. 

Jämställdhetslagen, som trädde i kraft 1980, var Sveriges första lag på 

likabehandlingsområdet och gällde enbart diskriminering i arbetslivet medan DL 

täcker många olika samhällsområden och har fler diskrimineringsgrunder61. Den nya 

diskrimineringslagen är också ett resultat av olika EU-direktiv på likabehandlings- 

och diskrimineringsförbudsområdet Sverige har åtagit sig att implementera, bland 

annat recast-direktivet62. 

Diskrimineringslagen har som syfte att motverka diskriminering och främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder63. Alla diskrimineringsgrunderna, utom ”könsöverskridande 

identitet eller uttryck”, återfinns i EU-rätten och andra internationella konventioner.64 

Arbetsgivaren förbjuds att diskriminera anställda, arbetssökande, inhyrd eller inlånad 

arbetskraft samt elever som gör praktik hos arbetsgivaren65. Med diskriminering 

menas direkt eller indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och 

sexuella trakasserier66. 

Arbetsgivaren har ett ansvar gentemot alla anställda när det gäller trakasserier på 

arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska själv hålla sig ifrån att trakassera samt förebygga 

                                                 
60 Regeringens proposition 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering, sid. 26.  

De andra lagarna som upphävdes genom DL är lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i 

arbetslivet på grund av funktionshinder, lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på 

grund av sexuell läggning, lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, lag 

(2003:307) om förbud mot diskriminering och lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling av barn och elever. 
61 Fransson, Susanne och Stüber, Eberhard. Diskrimineringslagen – en kommentar. 2 uppl. Stockholm: 

Författarna och Nordströms Juridik AB, 2015, sid. 23 
62 Direktiv 2006/54/EG Genomförande av principen om lika möjligheter och likabehandling av 

kvinnor och män i arbetslivet 
63 1 kap. 1§ DL. 
64 Fransson och Stüber, 2015, sid. 39  
65 2 kap. 1§ DL 
66 1 kap. 4§ DL 
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uppkomsten av trakasserier och liknande beteenden medarbetare emellan.67 Vidare är 

arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheter och vidta åtgärder när denne får reda 

på att en anställd har blivit utsatt för trakasserier68. Skyldigheten gäller för 

trakasserier på arbetsplatsen, men även utanför arbetsplatsen om händelsen har ett 

samband med arbetet69. Dessutom ska han eller hon förebygga uppkomsten av och 

förhindra sexuella trakasserier70. Detta betyder att arbetsgivaren ska fastställa en 

policy som tydligt visar på att inga former av trakasserier får förekomma på 

arbetsplatsen samt vilka konsekvenser som följer eventuellt brott mot denna. 

Arbetsgivaren bör också utbilda arbetsledare så de kan identifiera trakasserier samt 

upprätta en beredskapsplan.71 

Sexuella trakasserier har en tydlig koppling till kränkande särbehandling utifrån 

Arbetsmiljölagen (1977:1160). Enligt föreskriften om organisatorisk och social 

arbetsmiljö definieras kränkande särbehandling som ”handlingar som riktas mot en 

eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att 

dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”72 och kan till exempel handla om just 

sexuella trakasserier. Genom föreskriften ställs ett ökat krav på att arbetsgivaren har 

kunskap om och förebygger kränkande särbehandling utifrån det systematiska 

arbetsmiljöarbetet73. Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte 

accepteras i arbetet och det ska finna tydliga rutiner kring vem som tar emot 

informationen, vad som händer med den, vad som förväntas av den som tar emot 

informationen samt hur den utsatta kan få hjälp74, mycket i likhet med 

diskrimineringslagens krav på arbetsgivaren.  

Kort kan man sammanfatta regelverket kring sexuella trakasserier med att ”ett 

aktivt och snabbt agerande från arbetsgivaren ger en signal om att trakasserier inte 

accepteras och att den som utsätts får stöd från arbetsgivaren”75.   

 

                                                 
67 Källström och Malmberg, 2013 sid. 273 
68 2 kap. 3§ DL 
69 Prop. 2007/08:95 sid. 295 f.  
70 3. Kap. 6§ DL 
71 Prop. 2007/08:95 sid. 536 f.  
72 AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö, sid 6 
73 AFS 2015:4, 5§ 
74 AFS 2015:4 13-14§§ 
75 DO ”Arbetsgivarens åtgärder vid trakasserier och sexuella trakasserier” http://www.do.se/framja-

och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/arbetsgivarens-atgarder-vid-trakasserier/  

http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/arbetsgivarens-atgarder-vid-trakasserier/
http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/arbetsgivarens-atgarder-vid-trakasserier/
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4.1 Vad är sexuella trakasserier? 

Trakasserier definieras som ett uppträdande som kränker någons värdighet”76 och 

förklaras i förarbete till diskrimineringslagen som ett beteende, handling eller 

bemötande som, av den som blir utsatt, upplevs som oönskat och kränkande vilket 

den som utsätts för trakasserierna bör klargöra för den som handlat eller uttalat 

kränkningen77. Detta är utgångspunkten både för trakasserier och sexuella 

trakasserier, men begreppen skiljer sig åt i den meningen att trakasserier måste ha ett 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna, medan sexuella trakasserier 

handlar om ett uppträdande av sexuell natur. Ett handlande eller bemötande som i sig 

verkar oskyldigt eller inte så anmärkningsvärt kan, om det upprepas, utgöra 

trakasserier78. 

 

4.1.1 Ett oönskat beteende eller handlande av sexuell natur 

Begreppet sexuella trakasserier är uppbyggt kring fyra rekvisit, varav de tre första har 

samma innebörd som trakasserier på grund av någon diskrimineringsgrund. 

Rekvisiten är; missgynnande, oönskat beteende, insikten om att handlandet är oönskat 

samt att trakasserierna är av sexuell natur.  

Ett missgynnande innebär att personen som utsätts för kränkningen skadas, 

psykiskt eller fysiskt, eller känner obehag då hans eller hennes värdighet kränks79. För 

att detta rekvisit ska uppfyllas krävs inget uppsåt från motpart då trakasserier bygger 

på den subjektiva känslan hos den som anser sig blivit kränkt80.  

Handlandet eller beteendet måste vidare vara oönskat hos den som blir utsatt för 

det, eller ovälkommet som tidigare lagformulering uttryckte sig, och av sexuell natur. 

Det finns flera olika sätt trakasserier kan yttra sig på för att uppfylla rekvisitet 

”sexuell natur” enligt lagstiftaren. Det kan vara uppträdanden av fysisk karaktär 

såsom exempelvis oönskad beröring, av verbal karaktär som exempelvis ovälkomna 

förslag eller tillmälen, eller av icke-verbal karaktär som exempelvis att utsätta någon 

för pornografiskt material81. 

För att alla rekvisit ska uppfyllas krävs det även att den som trakasserar måste ha 

insikt om att beteendet eller handlandet är kränkande. Den som upplever sig 

trakasserad har ett alltså ansvar att klargöra detta för den som trakasserar. Beroende 

                                                 
76 1 kap 4§ 4-5p DL 
77 Prop. 2007/08:95 sid. 493. 
78 Prop. 2007/08:95 sid. 493. 
79 Prop. 2007/08:95 sid. 492 
80 Arbetsmiljoupplysningen.se. Sexuella trakasserier. 
81 Prop. 2007/08:95 sid. 494. 
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på trakasseriernas art kan det dock finnas situationer där den som trakasserar måste 

anses vara medveten om att handlandet eller beteendet utgör kränkning, varpå 

rekvisitet faller bort.82 Detta resonemang från AD återfinns exempelvis i domar där 

den som trakasserar har en ansvarsposition och den utsatta därför anses vara i 

beroendeställning eller då händelsen utgörs av grova sexuella trakasserier, bland 

annat sexuellt ofredande83  

                                                 
82 Prop. 2007/08:95 sid. 493 
83 AD 1999 nr 29 
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5 Arbetsdomstolens bedömningsgrunder 
I detta kapitel behandlas flertalet rättsfall från Arbetsdomstolen, AD, där uppsägning 

eller avskedande av den anställda på grund av personliga skäl prövas utifrån 

grunden att den anställda gjort sig skyldig till sexuella trakasserier. Syftet med 

kapitlet är att redogöra för hur AD resonerar och bedömer i dessa fall, och vad som 

krävs för att saklig grund för uppsägning eller laga grund för avsked ska anses vara 

uppfyllt i domstolens mening. 

 

De rättsfall som valt som underlag för studien har olika karaktär och resonemang men 

den gemensamma nämnaren är att alla handlar om uppsägningar och avskedanden 

gjorda av arbetsgivaren på grund av att den anställde sexuellt trakasserat annan på 

arbetsplatsen.  

Utifrån föregående kapitel om uppsägning och avsked har det framkommit att det 

inte finns någon lagstadgad definition av begreppen saklig grund för uppsägning och 

laga grund för avsked vilket gör att AD måste pröva varje fall utifrån de förhållanden 

och händelser som inträffat. Detta är enligt lagmotiven på grund av att det som anses 

utgöra saklig eller laga grund på en arbetsplats inte nödvändigtvis behöver utgöra det 

på en annan, eftersom omständigheterna och förhållanden är unika på varje 

arbetsplats84. 

För att sexuella trakasserier ska kunna ligga till grund för uppsägning eller 

avsked krävs det att domstol har utrett att dessa förelegat, annars kan händelserna inte 

läggas till grund. I flertalet av nedan presenterade rättsfall föreligger det innan målet 

prövas i AD en tingsrättsdom som fastställer att den anställde gjort sig skyldig till 

sexuella trakasserier, vilket arbetsgivaren använder som stöd för sitt avsked av den 

anställde. I dessa fall utgår AD ifrån tingsrättsdomen utan att på nytt pröva huruvida 

sexuella trakasserier förekommit.85 Till stöd för detta hänvisar domstolen i ett av 

rättsfallen till fast praxis i domstolen att brottmålsdomar har betydande bevisverkan 

och därefter prövar alltså AD endast frågan om det inträffade är nog för att utgöra 

laga grund för avsked86. 

  

                                                 
84 Prop. 1973:129 s. 119 f. 
85 Se AD 1992 nr 86, AD 2013 nr 12, AD 2006 nr 54, AD 1999 nr 64. 
86 AD 1999 nr 64.  
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5.1 Uppsägning på grund av sexuella trakasserier 

Utifrån rättsfallen går det att urskilja att när det kommer till sexuella trakasserier är 

arbetsgivarens val i majoriteten av fallen avsked som skiljande från anställning, och 

inte uppsägning. I endast ett av de studerade rättsfallen har den anställde blivit 

uppsagd på grund av de sexuella trakasserierna arbetsgivaren stöder sig på87. 

AD 2006 nr 73 gäller en dom av en anställd yrkesofficer som sexuellt trakasserat 

flera kadetter vid en kadettbal, vilket gjorde att arbetsgivaren efter anmälningar om 

sexuella trakasserier inkommit sa upp yrkesofficeren samt stängde av honom under 

uppsägningstiden.  AD fann det utrett att yrkesofficeren på ett vårdslöst och hårdhänt 

sätt rättat till eller slitit av en del kadetternas kläder samt tagit ”skamgrepp” runt en av 

kadetternas kön. Alla händelser ansågs utgöra sexuella trakasserier enligt AD. 

Domstolen gjorde en hänvisning till kvinnofridspropositionens88 definition av 

sexuella trakasserier och fann den tillämplig på värnpliktiga fastän definitionen talar 

om kränkning av anställds värdighet.  

AD började med att göra en avvägning mellan den anställdes intresse av att 

behålla anställningen och arbetsgivarens intresse av att skilja densamma från 

anställningen, men menade att arbetstagarens höga position och förtroendeställning 

gjorde att kravet på saklig grund tunnades ut trots den långa anställningstiden. Att 

balen skedde utanför arbetstid hade ingen avgörande betydelse eftersom 

yrkesofficeren var där i egenskap av anställd och företrädde Försvarsmakten ändå. 

Inom Försvarsmakten rådde det nolltolerans mot sexuella trakasserier, vilket det var 

fastställt att yrkesofficeren kände till. AD dömde därför att uppsägningen var sakligt 

grundad och att arbetsgivarens inte heller var tvungna att pröva omplacering eftersom 

uppträdandet i så hög grad skadat det förtroende Försvarsmakten måste kunna ha för 

en yrkesofficer av den ställningen. 

Detta rättsfall visar på att sexuella trakasserier kan utgöra saklig grund för 

uppsägning, utifrån en proportionalitetsbedömning. De förmildrande 

omständigheterna som arbetsgivaren måste ta i beaktande, i detta fall officerens 

anställningstid, väger enligt AD inte tyngre än det faktum att de kränkande 

händelserna är oacceptabla för någon med den typen av förtroendeställning. 

Den rådande definitionen av sexuella trakasserier är enligt AD applicerbar i det 

här fallet om värnpliktiga trots att de inte är anställd i lagens mening.  Vidare 

bedömer AD att arbetsgivarens omplaceringsskyldighet i detta fall inte hade direkt 

                                                 
87 AD 2006 nr 73  
88 Prop. 1997/98:55 s. 139 f. 
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betydelse då yrkesofficerens handlande grovt rubbade arbetsgivarens förtroende för 

honom och att det därför inte skäligen kan krävas att han kunnat omplaceras.  

Att AD frångår kravet på omplaceringsutredning i detta fall väcker frågan om 

huruvida AD rent av ansåg att yrkesofficerens uppträdande kunde utgöra laga grund 

för avsked. 

 

5.2 Sexuella trakasserier som laga grund för avsked 
Vad gäller avsked av anställda som gjort sig skyldig till brottsliga gärningar enligt lag 

är AD sträng och hänvisning görs i stor utsträckning till LAS förarbeten. Om brottet 

anses allvarligt och är riktat mot arbetsgivaren, eller om det skett utanför arbetet och 

det ämnar att allvarligt skada förhållandet mellan arbetsgivare och anställd är 

avskedet laga grundat i bägge fall89. Hot och våld hör inte hemma i arbetsmiljön, 

enligt ett senare lagmotiv90. Våldsbrott utanför arbetsplatsen som ger uttryck för att 

den anställde inte är lämplig för sin tjänst kan vid prövning utgöra laga grund för 

uppsägning eller avsked91. 

Utifrån rättsfallen framkommer det att AD anlägger samma stränga 

bedömningssätt som vid våld och brott som för sexuella trakasserier grova nog att 

utgöra brott i lagens mening. Det äldsta av rättsfallen, AD 1992 nr 86, är också det 

rättsfall med den grövsta formen av sexuella trakasserier av de rättsfall som valts för 

studien.  

I sitt avgörande för AD 1992 nr 86 tog Arbetsdomstolen ställning till huruvida 

avskedet av en anställd som blivit dömd i tingsrätten för våldtäkt av kvinnlig kollega 

var laga grundat. Den anställde arbetade som busschaufför på ett av bolagets kontor 

och kvinnan var anställd på ett annat kontor i samma stad. De träffades för första 

gången på en personalfest utanför arbetet och våldtäkten skedde i samband med 

festens slut. Den anställde bestred inte tingsrättens fastställda brottmålsdom, men 

menade att avskedet i sig inte var laga grundat då brottet inte hade något samband 

med hans yrkesuppgifter och att han därför inte hade ”allvarligt åsidosatt sina 

ålägganden” i enlighet med 18§ LAS. I tingsrättsförhandlingen nämnde den anställde 

att bolaget utifrån sin storlek borde kunnat omplacera honom och inte behövt avskeda 

honom. Bolaget menade att de inte kunde ha en person anställd som gjort sig skyldig 

                                                 
89 Prop. 1973:129 sid. 254 f.  
90 Prop. 1981/82:71 sid. 72  
91 Glavå och Hansson, 2015 sid 434.  
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till våldtäkt mot en annan medarbetare, att ett sådant förfarande innebar ett grovt 

åsidosättande av de förpliktelser som följer av anställningen.  

Tingsrätten prövade i sin bedömning laga skäl för avsked i enlighet med 18§ 

LAS och hänvisade till lagmotiv92 som förtydligar att brott som begåtts utanför 

anställningen kan utgöra laga grund om brottet allvarligt skadar förhållandet mellan 

arbetsgivare och anställd. De hänvisade även till att våld och hot inte är något som 

hör hemma i arbetsmiljön93. I överklagandet till AD förnekar chauffören inte brottet 

och AD menade att det faktum att brottet skedde utom arbetsplatsen inte var av större 

betydelse än ”brottets allvarliga och personligt kränkande art”. AD uttalade även att 

den anställde, genom anställningsavtalet, hade en skyldighet att uppträda på ett sätt så 

andra anställdas arbetsförhållanden inte allvarligt skadades eller äventyrades och att 

den anställde genom brottet kunde ha försvårat för medarbetaren som blivit utsatt för 

våldtäkten att stanna kvar i sin anställning.  

Domstolen sa kring eventuell omplacering att brottet var av sådan allvarlighet att 

det rubbat bolagets förtroende för honom som anställd så omplacering inte var 

aktuellt. AD ansåg att bolaget haft laga grund för avsked och fastställde tingsrättens 

dom.  

I ett annat fall, AD 1999 nr 64, då en vaktmästare vid tingsrätten gjort sig skyldig 

till försök till våldtäkt av en kvinnlig medarbetare i domstolens lokaler, även detta 

utanför arbetstid och i samband med personalfest, bedömde AD brottet som allvarligt. 

Även i detta fall menade den anställde att avskedet inte var laga grundat då 

brottet inte hade något samband med den anställdes yrkesuppgifter, och att 18§ LAS 

därför inte var uppfylld. AD hänvisade till proposition 1973:129 och bedömde att det 

faktum att brottet hade skett utom arbetsplatsen inte var av större betydelse än 

”brottets allvarliga och personligt kränkande art” och att den anställde genom 

anställningsavtalet hade en skyldighet att uppträda på ett sätt så andra anställdas 

arbetsförhållanden inte allvarligt skadades eller äventyrades och hänvisade på så sätt 

till praxis från föregående fall94 

I båda dessa fall prövade AD laga grund för avsked utifrån det inträffades 

karaktär och allvarlighet och huruvida det gjorde ”ett grovt åsidosättande av 

arbetstagarens åligganden”, utifrån 18§ LAS. Även i det andra fallet använde AD 

samma lagmotiv i sin bedömning om huruvida avskedet var laga grundat. Här ansåg 

                                                 
92 Prop. 1973:129.  
93 Prop. 1981/82:71  
94 AD 1992 nr 86 



  
 

19 

också AD att det faktum att våldtäktsförsöket skett på arbetsplatsen var en 

försvårande omständighet. 

Båda anställda från de ovan nämnda rättsfallen menade att det funnits möjlighet 

att omplacera dem istället för att avskeda dem. AD fastslog i domarna att en 

omplaceringsutredning inte är en skyldighet för arbetsgivaren om det föreligger en 

avskedssituation, att den skyldigheten endast finns vid uppsägning95. Eftersom brottet 

var så allvarligt ansåg AD att det i grunden rubbat arbetsgivarnas förtroende för dem 

som anställda och att det uppfyller laga grund för avsked96.  

 

Ett annat fall där domstolen fann att den anställde gjort sig skyldig till grova sexuella 

trakasserier är AD 2006 nr 54, då en anställd vid ett mejeri använt ett grovt sexuellt 

språkbruk och tafsat på en kvinnlig medarbetare som var betydligt yngre än mannen. I 

detta fall valde AD att lyfta arbetsgivarens utredningsskyldighet och skyldighet att 

vidta åtgärder enligt 22§ jämställdhetslagen97 när det gällde sexuella trakasserier.  

AD uttalade att om en arbetsgivare ska  kunna skilja den som trakasserar någon 

annan från anställning bör det endast vara en möjlighet om arbetsgivaren först försökt 

lösa problemet på annat sätt. Men, i fall där det sexuella trakasserandet varit av så 

allvarligt slag som i detta, likställdes det med att den som trakasserat grovt åsidosatt 

sina ålägganden i enlighet med 18§ LAS så kravet om att lösa situationen på annat 

sätt föll bort eftersom avsked ansetts vara laga grundat. Att den mejerianställde 

mannen var så mycket äldre än den kvinnliga medarbetaren var en försvårande 

omständighet i detta fall och AD lyfte också det faktum att kvinnan påtalat för honom 

att beteendet inte var önskat och att det satte henne i en obehaglig situation, vilket 

gjorde att mannen var väl medveten om hur handlandet mottogs. AD ansåg att 

rekvisitet på att den som utsatt annan för kränkning ska ha insikt om att handlandet 

var oönskat därför var uppfyllt.  

 

5.2.1 När sexuella trakasserier utgör del av grunden för avsked 

I nedan berörda rättsfall utgör sexuella trakasserier en del av ett samlat underlag som 

arbetsgivaren lägger fram som bevis för laga grund för avsked. Grunderna som 

uppges som anledning till avskedandet är i fallen misskötsel av arbetsuppgifter98, hot 

                                                 
95 AD 1999 nr 64 
96 AD 1992 nr 86 och AD 1999 nr 64 
97 Samma betydelse finns idag i 2 kap. 3§ DL.  
98 AD 1999 nr 29 och AD 2011 nr 84 
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mot arbetsgivaren99, förskingring100, samarbetssvårigheter till följd av sexuella 

trakasserier101 samt sexuella trakasserier102. 

I AD 1999 nr 29 gällande en städledare som anklagats för att sexuellt trakasserat 

flertalet kvinnor på arbetsplatsen, fann domstolen att det inte var utrett att den 

anställde städledaren hade gjort sig skyldig till alla anklagelser och kunde därför inte 

lägga alla till grund för hans avskedande. Däremot fann domstolen, trots motstridiga 

uppgifter från parterna, att det var utrett att den anställde hade tvingat till sig sex utav 

en kvinna anställd i hans städteam, vilket AD ansåg i grunden rubbat arbetsgivarens 

förtroende för honom.  

Att händelsen låg längre tillbaka i tiden tilldöms lägre bevistyngd jämfört med de 

allvarliga sexuella trakasseriernas karaktär, och AD gjorde i detta fall hänvisning till 

våldtäktsfallet103 från 1992 som styrkte att den här typen av brott skulle bedömas med 

ett strängt betraktelsesätt. Att den anställde dessutom hade hotat arbetsgivaren i 

kombination med de utredda sexuella trakasserierna och det påtvingade samlaget 

utgjorde enligt AD laga grund för avsked. Att medarbetaren som blivit tvingad till 

samlag stått i beroendeställning till städledaren, som var hennes närmsta chef, ansåg 

domstolen utgöra försvårande omständigheter. 

I AD 2011 nr 84 fann domstolen det utrett att en verksamhetschef gjort sig 

skyldig till sexuella trakasserier av tre medarbetare genom grova uttalanden som AD 

ansåg var ”mer än anmärkningsvärda” bland annat eftersom chefen känt till att två av 

de anställda hade varit med om traumatiska upplevelser i form av sexuella övergrepp 

tidigare i sina liv. ”Ingen arbetstagare ska på arbetet behöva utsättas för den typen av 

grova uttalanden som det varit fråga om”, menade AD104.  Utifrån bakgrunden ansåg 

domstolen att verksamhetschefen därför förbrukat arbetsgivarens förtroende och att 

grund för avsked förelegat. I detta fall ansåg AD att det inte var nödvändigt att vidare 

pröva arbetsgivarens ytterligare grunder, såsom förskingring och misskötande av 

arbetsuppgifter. 

I AD 2013 nr 12 prövar domstolen huruvida avskedet av ett manligt vårdbiträde 

inom hemtjänsten var laga grundat. Enligt arbetsgivaren hade han trakasserat två 

kvinnor vid flertalet tillfällen, varav majoriteten av tillfällena handlat om sexuella 

                                                 
99 AD 1999 nr 29 
100 AD 2011 nr 84 
101 AD 1999 nr 29 och AD 2013 nr 12 
102 AD 1999 nr 29 och AD 2011 nr 84 samt AD 2013 nr 12 
103 AD  1992 nr 86 
104 AD 2011 nr 84 sid. 16 
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trakasserier, under en period av 2 år. Detta hade lett till att ingen av de utsatta 

kvinnorna ville arbeta med mannen och schemaläggningen blev ohållbar. De sexuella 

trakasserierna var sedan tidigare fastställda genom brottsmålsdom från tingsrätten, 

vilket gjorde att AD därför prövade huruvida de fastställda händelserna utgjorde laga 

grung för avsked.  

Den anställde menade att arbetsgivaren inte kunde använda flertalet av 

anklagelserna om trakasserier då denne hade haft informationen i över två månader 

vilket arbetsgivaren bestred, och AD  prövade därför den så kallade 

tvåmånadersregeln. I prövandet fann AD det styrkt att åtminstone nio fall av 

trakasserier framkommit inom tvåmånadersregelns tillämpning så dessa fall och de 

samarbetssvårigheter som uppkommit genom dem kunde arbetsgivaren använda som 

grund för avskedandet. AD fann att avskedet var laga grundat då den anställde trots 

tillrättavisningar fortsatt trakassera kvinnliga kollegor och allvarligt skadat 

arbetsförhållandet för dessa kvinnor, samt försvårat planeringen av arbetet för 

arbetsgivaren. Mycket av arbetet utfördes två och två hemma hos vårdtagare, på 

samma plats där många av trakasserierna förekommit, vilket innebar att kvinnorna 

befunnit sig i särskilt utsatt situation. Därför ansåg AD att mannen grovt åsidosatt 

åligganden mot arbetsgivaren och avskedandet var laga grundat.  

I två av fallen som nu redovisats menar arbetstagarsidan att många av de 

händelser arbetsgivaren använder som grund för avskedandet har varit kända för dem 

i mer än två månader före avskedandet och därför inte är tillämpbara i avgörandet om 

laga grund har förelegat105. AD finner i en av domarna att det är styrkt att nio av de 

händelser om sexuella trakasserier som arbetsgivaren valt att använda som grund för 

avskedet är för arbetsgivaren känt inom ramen för tvåmånadersregeln, AD väljer i det 

fallet att därför pröva om dessa uppgifter kan utgöra laga grund för uppsägandet.106 I 

det andra fallet avgör domstolen att händelserna av misskötsamhet utgjorde en del av 

den anställdes ledarstil och därför är av mer fortlöpande karaktär, vilket gjorde att 

månadsregeln i detta fall inte blev tillämplig107. 

 

                                                 
105 AD 1999 nr 29 och AD 2013 nr 12 
106 AD 2013 nr 12 
107 AD 1999 nr 29 sid. 13 
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5.3 När avskedet eller uppsägningen anses ogrundad och 
ogiltigförklaras. 
I ett av de valda rättsfallen ansåg Arbetsdomstolen att det inte ens förelåg grund för 

uppsägning i ett mål där arbetsgivaren valt att säga upp en anställd på grund av 

sexuella trakasserier och kränkande särbehandling, och ogillade därför avskedandet. 

I AD 2008 nr 91 har två anställda vid Arbetsförmedlingen blivit avskedade på 

grund av personliga skäl. Den ena av de två arbetsförmedlarna, K.P., hade enligt 

arbetsgivaren löpande sedan denne har blivit anställd uttalat sig sexuellt om kvinnliga 

medarbetare och arbetssökande samt uttalat sig kränkande om personer med annan 

etnisk bakgrund, däribland arbetssökande och sin chef. Han hade dessutom misskött 

arbetsuppgifter. Enligt arbetsgivaren var den avgörande situationen då de båda 

anställda efter ett arbetsplatsmöte uttalat sig kränkande om chefen framför andra 

kollegor som känt sig väldigt illa till mods. Arbetsgivaren menade att detta skapade 

en ohållbar arbetsmiljö. Chefen hade tidigare samtalat med K.P. om sexuella 

trakasserier. Arbetstagarsidan bestred anklagelserna.  

AD prövade först grund för avsked utifrån 18§ LAS och hänvisade till förarbeten 

till LAS att avsked får ske om arbetstagaren grovt åsidosätter sina åligganden på ett 

sådant sätt som inte rimligen ska kunna tålas i något rättsförhållande108. Vidare var 

det sedan tidigare praxis fastställts att grovt kränkande språkbruk och trakasserier 

också kan utgöra laga grund för avsked. AD framhöll också vikten av att 

arbetsgivaren måste komma med tillsägelser och varningar så skiljandet från 

anställningen inte ska komma som en överraskning för den anställda109. Domstolen 

ansåg att de tillfällen där det var utrett att K.P. uttalat sig kränkande emot chefen var 

tvunget att ses i ljuset av den arbetsmiljö som rådde och att uttalandet skedde i affekt. 

Domstolen ansåg inte att detta handlande eller något av de andra anklagelsegrunderna 

utgjorde grund för avsked.  

Det var klart enligt AD att den anställde hade uttalat sig på ett sätt som kunde 

benämnas som sexuella trakasserier och kränkande utlåtanden, men inte på ett sätt 

som, enligt AD, utgjorde grund för avsked. Istället valde de att pröva om saklig grund 

för uppsägning förelegat vilket bland annat prövas utifrån slutsatsen om den 

anställdes fortsatta lämplighet110. Då arbetsgivaren inte la fram bevisning för att den 

anställdes beteendet hade fortsatt efter deras samtal om de sexuella trakasserierna och 

                                                 
108 Prop. 1973:129 sid. 124 
109 Prop. 1973:129 sid 125 och prop. 1981/82:71 sid. 125 
110 AD 2008 nr 91 sid 26 
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chefen inte heller försökt påtala den anställdes kränkande utlåtanden om personer 

med etnisk bakgrund ansåg AD att det inte ens fanns saklig grund för uppsägning av 

den anställde och avskedet ogiltigförklarades.  
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6 Analys 
I detta kapitel förs ett resonemang kring den fakta som framkommit utifrån de 

tidigare kapitlen för att besvara studiens syfte och frågeställning. I ett underkapitel 

belyses även problematiseringen utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  

 

Rättsfallen i studien handlar alla om anställda som utsatt annan medarbetare för 

sexuella trakasserier. Ändå framkommer det tydligt att Arbetsdomstolens prövning i 

första hand ligger på huruvida saklig grund för uppsägning eller laga grund för 

avsked är uppnått, utifrån 7§ respektive 18§ LAS. Prövningen görs utifrån 

förhållandet mellan arbetsgivaren och den anställde som trakasserat annan, utifrån 

frågan om händelsen eller beteendet som arbetsgivaren lagt till grund för skiljandet 

från anställningen utgör tillräcklig grund för att den anställde ska ansetts åsidosatt 

sina åligganden mot arbetsgivaren.  

Saklig grund för uppsägning är som tidigare nämnt inte reglerat i lag utan 

fastställt genom praxis. Det gör att domstolen i varje rättsfall måste väga huruvida 

händelsen eller den anställdes beteende är tillräckligt för att kravet på saklig grund 

ska vara uppnått. I de rättsfall där tingsrätt tidigare fastställt att sexuella trakasserier 

har förekommit och domen har vunnit laga kraft utgår Arbetsdomstolen från deras 

bedömning och gör således ingen egen prövning utav de förestådda händelserna111. 

Föreligger det ingen tingsrättsdom prövar AD i första hand om sexuella trakasserier 

har förelegat genom att lyssna till vittnen och gör en bedömning. AD väger parternas 

vittnen och ord mot varandra och avgör vilka utsagor som är mest trovärdiga. 

Fastställer arbetsdomstolen att sexuella trakasserier förelegat, går AD sedan vidare att 

pröva om trakasserierna kan utgöra grund för skiljande från anställning. 112 

I två av fallen113 använder AD diskrimineringslagens rekvisit i sin bedömning; 

det handlar om ett missgynnande av sexuell natur som är oönskat hos den som utsätts 

och denna person har också klargjort det för den som trakasserar. I tre andra fall114 

går Arbetsdomstolen på arbetsgivarens bedömning av sexuella trakasserier, i det att 

de fastställer att arbetsgivaren har rätt, utan att behandla rekvisiten utifrån lag.  

                                                 
111 AD 1992 nr 86, AD 1999 nr 64, AD 2006 nr 54 och AD 2013 nr 12.  
112 AD 1999 nr 29, AD 2006 nr 73, 2008 nr 91 och AD 2011 nr 84 
113 AD 2006 nr 54 och AD 2006 nr 73 
114 AD 1999 nr 29, AD 2011 nr 84 och 2013 nr 12 
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Oavsett huruvida AD prövar förekomsten av sexuella trakasserier eller inte spelar 

definitionen ingen roll för hur domstolen bedömer själva tvistefrågan utifrån LAS, om 

skiljandet från anställning.  

 

AD använder i stor utsträckning förarbetena till LAS för sina bedömningar i 

rättsfallen. Uttrycket att våld eller hot om våld är något som inte hör hemma i 

arbetsmiljön115 återkommer i många av domarna. Att domstolen väljer att hänvisa till 

detta avsnitt i lagmotivet anser jag visar på att de väljer att se strängt på sexuella 

trakasserier när det yttrar sig som våldtäkt eller våldtäktsförsök men även i fall där det 

handlat om sexuella uttalande och tafsanden116 fastän bedömningen görs utifrån 

arbetsgivarens verksamhetsbehov och inte utifrån behovet hos den som blivit utsatt 

för trakasserierna.  

Vidare använder också domstolen ett utdrag från en tidigare proposition, 

nämligen det att brott som begåtts utanför arbetet kan föranleda avsked om brottet är 

ägnat att allvarligt skada förhållandet mellan den anställde och arbetsgivaren117. Detta 

stycke från lagmotiven gäller enligt exempel som lagstiftaren uppger på brott som 

stöld eller hot mot arbetsgivaren och egentligen inte frågan om sexuella trakasserier. 

Ändå använder domstolen denna formulering för att utreda laga grund om avsked i 

fråga om sexuella trakasserier vilket visar på att de ser allvarligt på händelserna.  

Den slutgiltiga bedömning som AD landar i efter fastställandet av att sexuella 

trakasserier har förekommit, är dock huruvida de sexuella trakasserierna är 

tillräckliga för att ett skiljande från anställningen ska vara sakligt grundat. I denna 

bedömning går arbetsgivaren endast på förhållandet mellan arbetsgivaren och den 

anställda som blivit skild från anställning, antingen genom uppsägning eller avsked. 

Arbetsdomstolens fokus ligger i det avseendet endast på anställningsförhållandet 

mellan arbetsgivaren och den anställde och inte längre på den eller de medarbetare 

som blivit utsatt för kränkningar och sexuella trakasserier. I det fall där avskedandet 

ogiltigförklarades118 fastställde ändå Arbetsdomstolen att de uttalanden som den 

anställde hade gjort kunde bedömas som sexuella trakasserier, men inte på ett sätt 

som uppfyllde rekvisit för avskedande. För att de sexuella trakasserierna skulle kunna 

utgöra saklig grund för uppsägning krävdes det att arbetsgivaren kunde visa på att den 

                                                 
115 Proposition 1981/82:71 sid. 72  
116 Jämför AD 1992 nr 86 och AD 2006 nr 54.  
117 Proposition 1973:129 sid. 254 f 
118 AD 2008 nr 91  
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anställdes fortsatta lämplighet för tjänsten hade förändrats, vilket arbetsgivaren inte 

kunde och målet föll därför på brist på bevisning.  

Av utredningen anser jag det vara utrett att sexuella trakasserier kan utgöra saklig 

grund för uppsägning men även laga grund för avsked. Innehållet för bedömningen 

om sexuella trakasserier täcker allt ifrån sexuella uttalanden119 till grova brottsliga 

handlingar som våldtäkt120, vilket innebär att handlandet kan, om det anses grovt och 

allvarligt i sin karaktär121 vara bevisning nog för att ett avsked ska kunna föreligga. 

 

6.1 Sexuella trakasserier – en jämställdhetsfråga? 

Sexuella trakasserier som begrepp är viktig för jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen, 

då ett synliggörande av dessa beteenden och händelser gör det möjligt att förändra 

könsordningen122. Förekomsten av sexuella trakasserier är inte jämställd, vilket 

resultatet från studien visar. Enligt kvinnofridspropositionen är mäns våld mot 

kvinnor mer frekvent än kvinnors våld mot män123. Kvinnor utsätts i större 

utsträckning för kränkande särbehandling, även om det drabbar både kvinnor och 

män. Kvinnor utsätts från trakasserier ifrån både män och kvinnor medan män i första 

hand utsätts för trakasserier från andra män.124  

Intresset av att den som anklagas för sexuella trakasserier ska få behålla sin 

anställning bedöms av Arbetsdomstolen, enligt de rättsfall som studerats, mot 

arbetsgivarens intresse av att ha en lugn, oprovocerad och effektiv arbetsplats. I några 

rättsfall nämner domstolen att de sexuella trakasserierna, utifrån verksamhetens 

behov, kan göra det svårt för den utsatta att stanna kvar vid anställningen125. Eftersom 

det, enligt mitt sökresultat, alltid är kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier och 

övergrepp av män blir konsekvensen av arbetsdomstolens resonemang att mannens 

anställningsskydd ges företräde framför kvinnans anställningstrygghet. 

Arbetsdomstolens bedömning borde istället ligga på huruvida den som utsatts för 

trakasserier kan fortsätta sitt arbeta normalt och opåverkat mot den trakasserandes rätt 

att behålla sin anställning. Det finns minst en person i varje rättsfall som mår väldigt 

dåligt av vad som inträffat och av hela processen, är det då rimligt att ens överväga att 

                                                 
119 Exempelvis AD 2006 nr 54 och AD 2011 nr 84 
120 AD 1992 nr 86 
121 AD 1999 nr 29  
122 Carsten, 2012 sid. 127 
123 Prop. 1997/98:55 
124 Roth, Ann-Katrine. Jämställdhetsboken – från teori till praktik. 2 uppl. Stockholm: Författaren och 

Nordstedts förlag AB, 2007 sid. 197.  
125 AD 1992 nr 86 och AD 1999 nr 64 
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det är denna person som ska behöva byta arbetsplats för att kunna fortsätta arbeta, 

bara för att kravet på saklig grund mellan arbetsgivare och anställd kanske inte är helt 

uppfyllt? 

I flera förekommande fall handlar det om grova brott mot en medarbetare och 

grova övergrepp som pågått under en lägre tid – hur detta påverkar medarbetaren och 

arbetsmiljön runt omkring han eller henne lägger inte arbetsdomstolen någon direkt 

tyngd vid. Även om skiljandet från anställning är en fråga som rör förhållandet 

mellan arbetsgivare och anställd anser jag att, utifrån likabehandling och jämställdhet, 

praxis måste förändras på något sätt för att ge alla lika möjligheter i arbetslivet. 

 

Gunilla Carsten skriver att det finns en stor otydlighet kring begreppet sexuella 

trakasserier eftersom det både handlar om en subjektiv och en objektiv bedömning i 

vad som utgör begreppet.  

Den subjektiva bedömningen utgår från individens egen bedömning. Detta 

betyder att händelser eller beteenden som skulle kallats sexuella trakasserier kanske 

inte blir titulerade som det, då den utsatta i många fall kanske skyller på sig själv eller 

avdramatiserar hela händelsen. Det kan också vara så att den som är utsatt känner sig 

underordnad den trakasserande medarbetaren utifrån rådande maktförhållanden på 

arbetsplatsen och att han eller hon som utsatt därför inte vågar tala om hur situationen 

upplevs. Den objektiva bedömningen som arbetsgivaren måste göra, både i sitt 

förebyggande arbete samt i bedömningen om sexuella trakasserier verkligen 

förekommit, påverkar också vad som avgörs vara sexuella trakasserier eller inte. 

Olika arbetsplatser har också olika syn på vad som är sexuella trakasserier i varje 

individuell situation, vilket försvårar definitionen ytterligare126  

Det viktiga för att arbetet kring sexuella trakasserier ska gå jämställdhetsarbetet 

till följes tror jag är att man på arbetsplatsen pratar och diskuterar vad som utgör 

sexuella trakasserier just där och för de anställda som arbetar där tillsammans. Om 

alla kommer till tals tror jag att man kan hjälpas åt att få upp ögonen för vilka 

beteenden man anser är tillåtna och inte tillåtna och hur maktordningen mellan könen 

ser ut.  

 

 

 

                                                 
126 Carsten, 2012. 
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7 Slutsats 
När jag började med arbetet hade jag den uppfattningen att uppsägning eller avsked 

på grund av sexuella trakasserier av annan anställd skulle ha sin utgångspunkt i 

beteendet och de trakasserier som medarbetaren fått utstå men insåg sedan när jag 

började leta rättsfall att tvisten som prövas har sin utgångspunkt i LAS och kravet på 

saklig och laga grund. Detta är naturligt på så sätt att uppsägningen eller avskedandet 

påverkar det avtal som finns mellan den som trakasserar och arbetsgivaren, men det 

förminskar i hög grad den upplevelse som den som blivit utsatt har samt hur 

arbetssituationen ser ut efter tvistens avslut.  

Min behållning av studiens rättsfall är ändå att AD tar allvarligt på anklagelserna 

om sexuella trakasserier och i många fall väljer att tro på vittnesbördet från den som 

säger sig blivit utsatt. Detta stämmer överens med den subjektivitet som lagstiftarna 

valt att ge begreppet sexuella trakasserier. Genom att visa i praxis att det den utsatta 

arbetstagaren varit med om i många fall är att likställa med bedömningen som görs 

vid brott och våld på arbetsplatsen127 kan domarna göra att fler vågar stå på sig och 

faktiskt tala om för arbetsgivaren vad de blivit utsatta för. Kanske kan det bidra till att 

minska mörkertalen kring sexuella trakasserier.  

Slutligen upplever jag att det resonemang som förs utav Arbetsdomstolen när det 

gäller uppsägning eller avsked på grund av sexuella trakasserier är förlegat och måste 

uppdateras. Större vikt måste läggas vid den som blir utsatt för trakasserierna och hur 

han eller hon mår än vid förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare för att 

Sverige ska kunna vara ett modernt land med en arbetsrättslagstiftning utifrån 

likabehandling och jämställdhet i arbetslivet.  

 

Till framtida studier skulle det vara intressant att gå vidare med en tydligare ingång i 

arbetsmiljön och kunna berika och fördjupa arbetet med anställdas egna erfarenheter 

av sexuella trakasserier samt konkreta exempel på hur man arbetar med frågan idag 

på arbetsplatser. Vidare skulle en djupare studie av frågan utifrån jämställdhet eller 

genus vara intressant för framtida forskning.  

 

 

  

                                                 
127 Prop. 1973:129 sid. 254 f. 
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