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januarirapporten innehåller följande domar 

• AD 2017 nr 1, som handlar om uppsägning eller avskedande, s 1 
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skiljeavtal, s 7 
 

• AD 2017 nr 3, som handlar om uppsägning av personliga skäl, rätt  
till lön under tvistetid och fastställelsetalan, s 11 

 
• AD 2017 nr 4, som handlar om rätt till lön, s 25 
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• AD 2017 nr 6, som handlar om kollektivavtalsbrott och  

konkurrerande kollektivavtal, s 47 
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Domar från Arbetsdomstolen januari 2017 

1. AD 2017 nr 1 
 
Fallet, som handlar om uppsägning eller avskedande, refereras ingående 
på vita blad. 
 
2. AD 2017 nr 2 

 
Fallet, som handlar om rättegångshinder och skiljeavtal, refereras 
ingående på vita blad. 
 
3. AD 2017 nr 3 
 
Fallet, som handlar om uppsägning av personliga skäl, rätt till lön under 
tvistetid och fastställelsetalan, refereras ingående på vita blad. 
 
4. AD 2017 nr 4 
 
Fallet, som handlar om rätt till lön, refereras ingående på vita blad. 

 
5. AD 2017 nr 5 
 
Fallet, som handlar om kollektivavtalstolkning, refereras ingående på 
vita blad. 
 
6. AD 2017 nr 6 
 
Fallet, som handlar om kollektivavtalsbrott och konkurrerande 
kollektivavtal, refereras ingående på vita blad. 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 
 
 
 
 

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/17 
 2017-01-11 Mål nr B 2/16 
 Stockholm  

 
 
 
 

KLAGANDE OCH MOTPART 
Konstantinos Tangis, 660801-4038, Blekingborgsgatan 9, 214 63 Malmö 
Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: jur.kand. Fredrik Larsson, Vernia 
Juridik, Sveavägen 116, 113 50 Stockholm 

 
MOTPART OCH KLAGANDE 
Bo Hansen med registrerad firma A.P vakt, 302307-3814, Gymnasist- 
gatan 2, Gullviksborg, 215 51 Malmö 
Ombud: arbetsrättsjuristen Lars Bäckström, Almega, Box 55545, 102 04 
Stockholm 

 
SAKEN 
avskedande m.m. 

 
ÖVERKLAGAD DOM 
Malmö tingsrätts dom den 3 december 2015 i mål nr T 358-14 

 
 

Tingsrättens dom, se bilaga, uteslutes här. 
 
 

Tvisten 
 

Bo Hansen bedriver bevakningsverksamhet i Danmark och Sverige. I 
Sverige bedrivs verksamheten under den registrerade firman A.P vakt. Bo 
Hansen anställde i november 2011 Konstantinos Tangis som butikskon- 
trollant. Konstantinos Tangis arbetade på olika varuhus i Skåne. Han 
avskedades runt årsskiftet 2013/14. 

 
Tvisten gäller om Konstantinos Tangis har rätt dels till viss lön under 
anställningen, dels till allmänt och ekonomiskt skadestånd för att ha 
avskedats utan att det funnits laglig grund för avskedande eller i vart fall 
saklig grund för uppsägning. 

 
Tingsrätten fann att Konstantinos Tangis inte hade rätt till ytterligare lön 
under anställningstiden, bortsett från ersättning för en timmes arbete som Bo 
Hansen medgett att han inte betalat. Tingsrätten fann vidare att det inte 
funnits laglig grund att avskeda Konstantinos Tangis, men väl saklig grund 
för uppsägning. Tingsrätten förpliktade därför Bo Hansen att till 
Konstantinos Tangis betala dels allmänt skadestånd med 30 000 kr, dels 
ekonomiskt skadestånd motsvarande uppsägningslön för två månader. 
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Vidare bestämde tingsrätten att Konstantinos Tangis skulle ersätta Bo 
Hansen för tre fjärdedelar av dennes rättegångskostnader. 

 

Yrkanden m.m. 
 

Konstantinos Tangis har yrkat att Arbetsdomstolen helt ska bifalla hans vid 
tingsrätten förda talan, befria honom från skyldigheten att ersätta Bo Hansen 
för rättegångskostnader vid tingsrätten och i stället förplikta Bo Hansen att 
ersätta hans rättegångskostnader där. 

 
Bo Hansen har yrkat att Arbetsdomstolen helt ska avslå Konstantinos 
Tangis vid tingsrätten förda talan samt helt bifalla hans yrkande om 
ersättning för rättegångskostnader vid tingsrätten. 

 
Parterna har bestritt varandras ändringsyrkanden och yrkat ersättning för 
rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 

 
Parterna har åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på i 
huvudsak samma sätt som vid tingsrätten. Konstantinos Tangis har i Arbets- 
domstolen tillagt att Bo Hansen genom att göra avdrag på lönen för lunch- 
raster genomfört otillåten kvittning. 

 
Arbetsdomstolen har avgjort målet efter huvudförhandling. Parterna har i 
allt väsentligt lagt fram samma bevisning som vid tingsrätten. 

 

Domskäl 
 

Konstantinos Tangis krav på lön 
 

När det gäller lönefordran för tiden före den 4 december 2012 finner 
Arbetsdomstolen i likhet med tingsrätten att Konstantinos Tangis inte har 
rätt till betalda lunchraster de dagar han arbetat åtta timmar eller mer, att 
han inte har rätt till betalning för två arbetspass den 15 februari 2012 
eftersom han inte kan ha arbetat åtta timmar hos Hornbach och tio timmar 
hos Biltema samma dag samt att han har gjort vissa felsummeringar när han 
har räknat fram arbetade timmar vilket medför att beräkningen ska ske på 
sätt Bo Hansen har gjort gällande. I likhet med tingsrätten finner Arbets- 
domstolen således att det inte är visat att Konstantinos Tangis har en löne- 
fordran mot Bo Hansen för tiden före den 4 december 2012 utöver det 
belopp som Bo Hansen vidgått att betala, dvs. 140 kr. Det kan tilläggas att 
det förhållandet att Bo Hansen inte fullt ut godtagit Konstantinos Tangis 
tidrapporter utan för vissa dagar gjort avdrag för lunchraster, inte innefattar 
kvittning enligt lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt. 
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Arbetsdomstolen finner vidare i likhet med tingsrätten att något nytt 
anställningsavtal inte ingicks i december 2012 och att bedömningen av 
Konstantinos Tangis rätt till ytterligare lön därför ska ske med utgångspunkt 
i anställningsavtalet från år 2011. Det medför, på sätt tingsrätten har funnit, 
att Konstantinos Tangis inte visat att han har rätt till ytterligare lön från Bo 
Hansen för tiden efter den 4 december 2012. 

 
Tingsrättens dom ska därför fastställas i dessa delar. 

Skadestånd på grund av avskedande 

Bo Hansen har som grund för avskedandet i korthet lagt Konstantinos 
Tangis till last att han kommit för sent den 3 juli 2013, att han inte i enlighet 
med anvisningar skickat sms till Bo Hansen när han började och slutade sitt 
arbete, att han utnyttjat varuhusens kamerarum i strid med givna 
instruktioner och att han utövat våld mot Bo Hansen den 29 december 2013 
på Hornbach i Arlöv. 

 
Tingsrätten har bl.a. funnit utrett att Konstantinos Tangis har använt varu- 
husens kamerarum i strid mot Bo Hansens instruktioner dels genom att 
vistas där i stället för att utföra bevakningsarbete ute i varuhusen, dels 
genom att äta och dricka i kamerarummet. Enligt tingsrätten har 
Konstantinos Tangis agerande inneburit att han vid upprepade tillfällen 
vägrat att utföra sina arbetsuppgifter på det sätt som arbetsgivaren ålagt 
honom och att detta agerande fortsatt efter att han erhållit en varning. Tings- 
rätten har vidare funnit utrett att Konstantinos Tangis den 29 december 2013 
har gett Bo Hansen en avsiktlig knuff i samband med en ömsesidig och 
agiterad verbal konflikt. Tingsrätten ansåg att knuffen inte utgjorde en sådan 
kännbar fridskränkning som föranleder straffansvar. Tingsrätten fann 
sammantaget att det som har lagts Konstantinos Tangis till last inte utgjorde 
laga grund för avskedande men väl saklig grund för uppsägning samt att 
omständigheterna är sådana att det inte skäligen kan krävas av Bo Hansen 
skulle ha omplacerat Konstantinos Tangis till annat arbete. 

 
Arbetsdomstolen finner inte skäl att göra annan bedömning än tingsrätten. 

Skadeståndets storlek 

Konstantinos Tangis har avskedats från sin anställning. Det har funnits 
saklig grund för uppsägning men inte laga skäl för avskedande. Med 
beaktande av senare rättspraxis bör det allmänna skadeståndet sättas högre 
än tingsrätten gjort (AD 2014 nr 83). Arbetsdomstolen bestämmer det 
allmänna skadeståndet till 50 000 kr. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet 
med detta. 
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I fråga om det ekonomiska skadeståndet finns inte skäl att ändra tingsrättens 
dom. 

 
Rättegångskostnader 

 

I tvister om ogiltighet eller skadestånd på grund av avskedanden och där 
Arbetsdomstolen funnit att det inte förelegat grund för avskedande men väl 
saklig grund för uppsägning, har domstolen normalt ansett att parterna 
ömsom är vinnande och förlorande på ett sådant sätt att vardera parten ska 
bära sin rättegångskostnad. Se AD 2014 nr 83, AD 2006 nr 77, AD 2003 nr 
96 och AD 1994 nr 102. Jfr dock AD 2004 nr 56. 

 
Konstantinos Tangis har förlorat den del av målet som avsåg krav för lön 
under anställningen. Vid en sammantagen bedömning finner Arbetsdom- 
stolen därför att Konstantinos Tangis bör förpliktas att ersätta Bo Hansens 
rättegångskostnader med ett till hälften jämkat belopp såväl vid tingsrätten 
som i Arbetsdomstolen. Det kan tilläggas att den omständigheten att 
Arbetsdomstolen bestämt det allmänna skadeståndet till ett högre belopp än 
tingsrätten inte påverkar fördelningen av rättegångskostnaderna i målet. 

 
Tingsrättens dom ska alltså ändras i enlighet härmed. 

 
I likhet med tingsrätten finner Arbetsdomstolen att den ersättning för rätte- 
gångskostnader som Bo Hansen yrkat vid tingsrätten är skälig. Detsamma 
gäller hans yrkande om ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdom- 
stolen. 

 
Rättshjälpsersättningen till Fredrik Larsson ska bestämmas till yrkat belopp. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att 
 

a) Arbetsdomstolen bestämmer det allmänna skadestånd som Bo Hansen 
med registrerad firma A.P vakt enligt punkten i 1 b) ska betala till 
Konstantinos Tangis till 50 000 kr, jämte ränta på beloppet i enlighet 
med tingsrättens domslut i denna del, och 

 
b) med ändring av tingsrättens dom, punkten 3 i domslutet, förpliktar 

Konstantinos Tangis att ersätta Bo Hansen med registrerad firma 
A.P vakt för rättegångskostnader vid tingsrätten med 108 311 kr, jämte 
ränta på beloppet i enlighet med tingsrättens domslut i denna del. 

 
2. Arbetsdomstolen fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen till Fredrik 
Larsson till 48 516 kr, varav 36 383 kr avser arbete, 2 430 tidsspillan och 
9 703 kr mervärdesskatt. 
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3. Konstantinos Tangis ska ersätta Bo Hansen för hans rättegångskostnader i 
Arbetsdomstolen med 45 000 kr, avseende ombudsarvode. På beloppet utgår 
ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för Arbetsdomstolens dom till dess 
betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Anna Middelman, Christer Måhl, Bengt 
Huldt, Johanna Torstensson, Susanne Östh och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Marie Lifvendahl 
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ARBETSDOMSTOLEN BESLUT Beslut nr 2/17 
 2017-01-18 Mål nr B 61/16 
 Stockholm  

 
 

KLAGANDE 
Madeleine Gustafsson, 940503-5206, Hebsackersgatan 26 B, 
254 37 Helsingborg 
Ombud: jur.kand. Martin Klette, Wagnsson Sports & Entertainment AB, 
Adolf Fredriks Kyrkogata 13, 113 37 Stockholm 

 
MOTPART 
Spårvägens HF, 802018-0199, Brännkyrkahallen, Tellusborgsvägen 10, 
126 32 Hägersten 

 
SAKEN 
avvisning på grund av rättegångshinder 

 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Södertörns tingsrätts slutliga beslut den 29 april 2016 i mål T 3135-15 

 

Tingsrättens beslut, se bilaga, uteslutes här. 
 

Madeleine Gustafsson har yrkat att Arbetsdomstolen ska upphäva tings- 
rättens avvisningsbeslut och återförvisa målet till tingsrätten för prövning i 
sak. 

 
Spårvägens HF (föreningen) har motsatt sig ändring av tingsrättens beslut. 

 
Madeleine Gustafsson har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbets- 
domstolen. 

 
Parterna har till stöd för sin respektive inställning i frågan om talan ska 
avvisas på grund av rättegångshinder i allt väsentligt anfört detsamma som 
vid tingsrätten. 

 
Skäl 

 
Tvisten 

 
Mellan Madeleine Gustafsson och föreningen gällde ett spelaravtal för 
perioden den 1 juni 2013–31 maj 2015. Enligt § 11 i spelaravtalet ska tvist i 
anledning av avtalet avgöras av skiljenämnd enligt Svenska Handbollförbun- 
dets stadgar och föreskrifter i reglementet för förbundets skiljenämnd. 

 
Enligt Madeleine Gustafsson är spelaravtalet ett anställningsavtal, vilket 
föreningen inte anser. 

 
Madeleine Gustafsson väckte talan vid tingsrätten och yrkade att tingsrätten 
skulle förplikta föreningen att till henne betala allmänt och ekonomiskt 
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skadestånd, jämte ränta. Som grund för sin talan angav hon att hon i maj 
2014 blivit uppsagd från sin anställning hos föreningen på ett sätt som var att 
jämställa med ett avskedande och att det saknats saklig grund för detta, 
varvid hon blivit kränkt och lidit ekonomisk skada. 

 
Föreningen bestred käromålet, men yrkade i första hand att talan skulle 
avvisas på grund av rättegångshinder med anledning av det mellan parterna 
gällande skiljeavtalet. 

 
Madeleine Gustafsson bestred att talan skulle avvisas. Hon gjorde gällande 
att skiljeavtalet var oskäligt och därför skulle lämnas utan avseende, att 
Svenska Handbollförbundets skiljenämnd inte var behörig att pröva tvisten 
då nämnden får pröva tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning enbart om 
parterna är ense om det samt att skiljeavtalet inte var tillämpligt på den 
aktuella tvisten då hon inte är medlem i någon av de organisationer som 
anges i stadgarna. 

 
Föreningen anförde att skiljeavtalet inte var oskäligt, att tvisten inte rörde 
arbetsrättslig lagstiftning eftersom det, enlig föreningen, inte fanns något 
anställningsförhållande mellan föreningen och Madeleine Gustafsson och att 
hennes invändning om stadgarna saknade betydelse. 

 
Tvisten i Arbetsdomstolen rör således om Madeleine Gustafssons talan ska 
avvisas på grund av den mellan parterna i spelaravtalet intagna skiljeklausu- 
len. 

 
Ska talan avvisas på grund av rättegångshinder? 

 
Av 10 kap. 17 a § rättegångsbalken och 4 § lagen (1999:116) om skiljeför- 
farande följer att en domstol inte mot en parts bestridande får pröva en fråga 
som enligt ett skiljeavtal ska prövas av skiljemän. Av 3 § arbetstvistlagen 
följer att även en arbetstvist får genom avtal hänskjutas till avgörande av 
skiljemän. I det fallet gäller vissa undantag, som dock inte är aktuella i denna 
tvist. 

 
Enligt § 11 i spelaravtalet, som ingåtts mellan Madeleine Gustafsson och 
föreningen, ska alltså tvist i anledning av avtalet avgöras av skiljenämnd 
enligt Svenska Handbollförbundets stadgar och föreskrifter i reglementet för 
förbundets skiljenämnd. 

 
I punkten 1:1 i stadgarna anges bl.a. att FS (förbundsstyrelsen) fastställer 
reglemente rörande skiljenämnden. 

 
I § 1 i reglementet för Svenska Handbollförbundets skiljenämnd anges att 
skiljenämnden ska pröva tvister där parterna direkt eller indirekt är medlem- 
mar i bl.a. Svenska Handbollförbundet eller en förening inom förbundet och 
att tvister som rör tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning får prövas av 
skiljenämnden endast om båda parter är ense om saken. 
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Parterna är ense om att tvisten om Madeleine Gustafssons anspråk i och för 
sig omfattas av parternas skiljeavtal, men de är oense bl.a. om tvisten rör 
tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning och därför enligt skiljeavtalet är 
undantagen från skiljenämndens prövning. Vad skiljeavtalet innebär får 
avgöras av en tolkning av det. 

 
Enligt lydelsen av § 1 i reglementet är skiljenämnden alltså inte behörig att 
pröva tvisten för det fall tvisten rör tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning 
och parterna inte är överens om den saken. I målet är det ostridigt så att 
parterna inte är överens om att tvisten ska prövas av skiljenämnden. Arbets- 
domstolen tar därför först ställning till om tvisten rör tillämpning av arbets- 
rättslig lagstiftning i skiljeavtalets mening. 

 
Madeleine Gustafsson har gjort gällande att hon blivit avskedad från en 
anställning och har, på det sätt som är möjligt enligt anställningsskyddslagen, 
yrkat såväl ekonomiskt som allmänt skadestånd med anledning av detta. 
Föreningens uppfattning är att det inte funnits något anställningsförhållande 
mellan henne och föreningen. 

 
När ett anställningsförhållande ingår som ett nödvändigt moment i den grund 
som käranden åberopar till stöd för sin talan, dvs. om det för ett bifall till 
käromålet är nödvändigt att det finns ett anställningsförhållande, är det för att 
tvisten ska betraktas som en arbetstvist tillräckligt att käranden påstår att så 
är fallet. Tvisten är en arbetstvist även om domstolen sedermera kommer till 
slutsatsen att det inte funnits ett anställningsförhållande och därför avslår 
käromålet (se prop. 1974:77 s. 140 f.). 

 
Att det är fråga om en arbetstvist betyder, som tingsrätten funnit, inte nöd- 
vändigtvis att tvisten rör tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning. Enligt 
Arbetsdomstolens mening bör dock utgångspunkten för bedömningen i detta 
fall, vid tolkningen av parternas skiljeavtal, vara densamma som vid ett 
avgörande om en tvist är en arbetstvist eller inte, dvs. att bedömningen görs 
på grundval av vad Madeleine Gustafsson påstår (jfr NJA 2013 s. 183). 
Eftersom parterna, genom skiljeavtalet, enats om att tvister som rör 
tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning ska, vid oenighet dem emellan, 
prövas av domstol finns det inte anledning att tolka deras avtal restriktivt och 
kräva t.ex. att det också görs sannolikt att det finns ett anspråk enligt arbets- 
rättslig lagstiftning (jfr AD 1994 nr 28 i fråga om lagstiftning som undan- 
röjer skiljeklausuler). Om käromålet grundas på att arbetsrättslig lagstiftning 
ska tillämpas bör, med andra ord, tvisten anses vara en tvist om tillämpning 
av sådan lagstiftning. 

 
Madeleine Gustafsson har som grund för talan anfört att hon har rätt till 
ekonomiskt och allmänt skadestånd för att hon i strid med anställnings- 
skyddslagen blivit avskedad av föreningen. Såsom hon utformat sin talan får 
den således anses innebära att det är tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning 
– anställningsskyddslagen – som ska leda till det hon yrkat vid tingsrätten. 
Att talan skulle kunna komma att ogillas på grund av motpartens invändning 
om att det inte finns något anställningsförhållande förändrar inte bedöm- 
ningen. 

januari 17 s 9

AD 2017 nr 2



 

 
 
 

Tvisten rör alltså, enligt Arbetsdomstolens mening, tillämpning av arbets- 
rättslig lagstiftning. Eftersom parterna inte är ense om anspråket eller att 
tvisten ska prövas av Svenska Handbollförbundets skiljenämnd är nämnden 
redan på grund av dessa omständigheter inte behörig att pröva tvisten enligt 
skiljeavtalets hänvisning till reglementet. Vid den bedömningen behöver 
Arbetsdomstolen inte ta ställning till de övriga omständigheter som 
Madeleine Gustafsson åberopat till stöd för att prövning inte ska ske av 
skiljenämnden. Det finns således inget hinder mot att tingsrätten prövar 
Madeleine Gustafssons talan. Hennes överklagande ska därför bifallas, 
varvid tingsrättens beslut ska undanröjas och målet återförvisas till tings- 
rätten för fortsatt handläggning. 

 
Madeleine Gustafsson har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbets- 
domstolen. Dessa ska i enlighet med 18 kap. 15 § rättegångsbalken prövas i 
samband med tingsrättens slutliga avgörande. 

 
Arbetsdomstolens ställningstagande 

 
1. Arbetsdomstolen undanröjer tingsrättens avvisningsbeslut och återförvisar 
målet till tingsrätten för fortsatt handläggning. 

 
2. Det ankommer på tingsrätten att vid dess slutliga prövning av målet ta 
ställning till skyldighet för part att ersätta motpart för rättegångskostnader i 
Arbetsdomstolen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, referent, Sören Öman och 
Tobias Bergkvist. Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Tobias Bergkvist 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 3/17 
 2017-01-18 Mål nr B 57/16 
 Stockholm  

 
 
 

KLAGANDE 
Uvex Safety Scandinavia AB, 556643-2562, Pumpvägen 4, 243 93 Höör 
Ombud: advokaten Björn Kurz, Kurz & Co Advokatbyrå AB, Box 7730, 
103 95 Stockholm 

 
MOTPART 
Peter Andersson, 691222-7151, Fältspatsgatan 5, 504 67 Borås 
Ombud: advokaten Albert Malmberg, Arenastadens Advokatfirma, 
Dalvägen 8, 169 56 Solna 

 
SAKEN 
skadestånd på grund av uppsägning m.m. 

 
ÖVERKLAGAD DOM 
Borås tingsrätts dom den 15 april 2016 i mål nr T 345-14 

 
 

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här). 
 

Uvex Safety Scandinavia AB (bolaget) har yrkat att Arbetsdomstolen, med 
ändring av tingsrättens dom, ska ogilla Peter Anderssons talan samt befria 
bolaget från att ersätta Peter Anderssons rättegångskostnader vid tingsrätten 
och i stället förplikta honom att ersätta bolaget för dess rättegångskostnader 
vid tingsrätten. 

 
Bolaget har i andra hand yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tings- 
rättens dom, ska sätta ned det allmänna skadeståndet för brott mot 7 § 
anställningsskyddslagen till skäliga 40 000 kr och det allmänna skadeståndet 
avseende brott mot 8 och 10 §§ anställningsskyddslagen till skäliga 5 000 kr 
samt ogilla yrkandena om ekonomiskt skadestånd och förordna att vardera 
part ska stå sina rättegångskostnader vid tingsrätten. 

 
Peter Andersson har motsatt sig att tingsrättens dom ändras. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 

 
Bolaget har alltså överklagat tingsrättens dom i de delar som avser Peter 
Andersson och Arbetsdomstolen har i dessa delar beviljat prövningstill- 
stånd. Tingsrättens domslut såvitt avser Säljarnas Riksförbunds (förbundet) 
talan, punkterna 3 och 6 b, är inte överklagat och är således inte föremål för 
domstolens prövning. 
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Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har ljud- och bildupp- 
tagningarna av den muntliga bevisningen vid tingsrätten spelats upp. 
Parterna har åberopat samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten. 

 
Som grund för och till utveckling av sin talan i Arbetsdomstolen har par- 
terna i allt väsentligt anfört detsamma som antecknats i tingsrättens dom 
med de förtydliganden som framgår av domskälen. 

 

Domskäl 
 

Bakgrund och tvisten 
 

Peter Andersson anställdes hos bolaget som Sales Manager Sweden från och 
med den 1 augusti 2012. Han sades upp drygt ett år senare, den 
20 november 2013, av personliga skäl. Uppsägningen skedde per mejl och 
med tre månaders uppsägningstid. Uppsägningen kompletterades, den 
9 december 2013, med en uppsägningshandling innehållande en s.k. full- 
följdshänvisning enligt 8 § andra stycket anställningsskyddslagen. 
Förbundet påkallade tvisteförhandlingar och frånträdde förhandlingarna den 
18 januari 2014. Peter Andersson väckte talan mot bolaget senare i januari 
2014 och yrkade bl.a. att tingsrätten skulle ogiltigförklara uppsägningen av 
honom och att löpande lön skulle betalas till honom. Han fick en ny anställ- 
ning den 24 november samma år. Han ändrade därefter sitt yrkande om 
ogiltigförklaring till att avse tiden till och med den 23 november 2014. 

 
Den huvudsakliga tvistefrågan avser om uppsägningen av Peter Andersson 
var sakligt grundad och om han med anledning av uppsägningen och tvisten 
om ogiltigförklaring har rätt till lön samt ekonomiskt och allmänt skade- 
stånd. Därutöver är tvistigt om en uppsägning kan förklaras ogiltig för en 
viss tidsbestämd period och, om det är möjligt att föra en sådan ogiltighets- 
talan, om den är preskriberad enligt 40 § anställningsskyddslagen. Mellan 
parterna är också tvistigt om allmänt skadestånd ska betalas med anledning 
av vissa formaliafel och i så fall med vilket belopp. 

 
Peter Anderssons fastställelseyrkande och löneyrkande 

 
Peter Andersson har vid tingsrätten yrkat att tingsrätten ska förklara uppsäg- 
ningen av honom ogiltig och att anställningen ska bestå fram till och med 
den 23 november 2014. Nämnda yrkande har bifallits av tingsrätten. 

 
Peter Andersson har anfört att han inte gör anspråk på att återgå i anställning 
hos bolaget, men att han har ett krav på lön enligt 34 § anställningsskydd- 
slagen under den tid anställningen bestått under tvisten, dvs. till den 
24 november 2014 då han fick en ny anställning. 

 
Av 34 § andra stycket anställningsskyddslagen följer att om tvist upp- 
kommer om en uppsägnings giltighet, upphör inte anställningen till följd av 
uppsägningen förrän tvisten har slutligt avgjorts. Under sådan anställnings- 
period har arbetstagaren rätt till lön enligt 12–14 §§ anställningsskyddslagen 

januari 17 s 12

AD 2017 nr 3



 

 
 
 

så länge anställningen består, under förutsättning att arbetstagaren står till 
förfogande för arbete. Regeln blir tillämplig när en arbetstagare enligt 40 § 
anställningsskyddslagen har underrättat arbetsgivaren om att han eller hon 
inte godtar uppsägningen utan avser att väcka talan om uppsägningens 
giltighet. Den gäller även om arbetsgivaren skulle invända att underrättelse 
inte har skett i tid eller göra någon annan preskriptionsinvändning (se AD 
1988 nr 120, jfr AD 2000 nr 90). Verkningarna av 34 § andra stycket 
anställningsskyddslagen upphör, om parterna sedermera träffar en upp- 
görelse om att anställningen ska upphöra (se prop. 1973:129 s. 277) eller om 
en väckt talan om ogiltigförklaring återkallas. Anställningen anses då som 
regel upphöra vid tidpunkten för återkallelsen, om uppsägningstiden då har 
löpt ut. 

 
Bolaget har överlämnat till Arbetsdomstolen att bedöma om Peter 
Andersson kan föra en ogiltighetstalan för en begränsad tid. Enligt bolaget 
borde Peter Andersson ha vidhållit sin ogiltighetstalan eller ha återkallat den 
och i stället yrkat ekonomiskt skadestånd för tiden efter uppsägningstidens 
utgång. Bolaget har dock vitsordat att Peter Andersson i och för sig – enligt 
34 § anställningsskyddslagen – har haft rätt till lön fram till och med den 
23 november 2014, dvs. oavsett om det fanns saklig grund för uppsägningen 
eller inte. 

 
Peter Anderssons fastställelseyrkande, så som det är formulerat, får anses 
innebära att domstolen ska förklara att uppsägningen varit ogiltig under viss 
tid. Konsekvensen av en dom, varigenom en uppsägning förklaras ogiltig, är 
att anställningen inte har upphört till följd av uppsägningen. Anställningen 
anses då ha fortgått som om uppsägningen aldrig hade ägt rum. Enligt 
Arbetsdomstolens mening kan rättshandlingen – uppsägningen av Peter 
Andersson – därmed inte förklaras ogiltig för en begränsad tid. Yrkandet 
kan dock också förstås så att det som Peter Andersson önskar få fastställt är 
att anställningen, trots uppsägningen, bestått fram till den 24 november 
2014. En bifallande dom i den delen av fastställelseyrkandet kan berättiga 
honom till lön från uppsägningstidens utgång fram till dess att han fick en 
ny anställning. Frågan om lön för denna period synes dock – så som bolaget 
preciserat sin inställning – inte vara tvistig i målet. 

 
Av 13 kap. 2 § rättegångsbalken följer att en fastställelsetalan – om ett visst 
rättsförhållande består eller inte – får tas upp till prövning om ovisshet råder 
om rättsförhållandet och denna länder käranden till förfång. Det ska med 
andra ord finnas ett fastställelseintresse. Motsvarande regel finns i 4 kap. 6 § 
arbetstvistlagen, i de fallen talan väcks i Arbetsdomstolen som första 
instans. Arbetsdomstolen har uttalat att det är förhållandena vid talans 
väckande som normalt blir avgörande för bedömningen av om en 
fastställelsetalan ska tillåtas, men det finns vissa möjligheter att beakta även 
senare framkomna omständigheter. 

 
Peter Andersson har – med anledning av det i stämningsansökan framställda 
yrkandet om ogiltigförklaring av uppsägningen – haft rätt till lön enligt 34 § 
andra stycket anställningsskyddslagen efter att uppsägningstiden gått ut den 
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19 februari 2014, oavsett om det fanns saklig grund för uppsägningen eller 
inte. Regeln, om rätt till lön, har varit tillämplig trots att bolaget gjort en 
preskriptionsinvändning och den rätten har, enligt Arbetsdomstolens 
mening, gällt till dess att Peter Andersson justerade sitt ogiltighetsyrkande 
till att avse tiden till den 24 november 2014. Justeringen har att varit att jäm- 
ställa med ett återkallande eller frånfallande av yrkandet om ogiltig- 
förklaring. Till följd av detta och bolagets inställning ska Peter Anderssons 
yrkande om lön för perioden den 20 februari–23 november 2014 bifallas. 
Bolaget har inte gjort gällande att Peter Andersson under denna tid inte 
skulle ha stått till förfogande för arbete. Tingsrättens domslut, punkten 2 c, 
ska alltså stå fast. 

 
Vid detta ställningstagande i frågan om rätt till lön finner Arbetsdomstolen 
att det inte finns något intresse för Peter Andersson att få sitt fastställelse- 
yrkande prövat. Ogiltighetstalan ska därför avvisas. Tingsrättens domslut, 
punkten 1, ska ändras i enlighet härmed. 

 
Vid denna bedömning behöver Arbetsdomstolen inte ta ställning till om 
Peter Anderssons ogiltighetstalan är preskriberad. 

 
Kort om händelseförloppet 

 
Följande är ostridigt eller framgår av utredningen. 

 
Peter Andersson anställdes, från och ned den 1 augusti 2012, som Sales 
Manager Sweden för den norra och östra regionen i Sverige. Han arbetade 
som resande säljare och hade sitt kontor i hemmet. Peter Andersson skulle 
rapportera till Torben Bach, som var hans närmaste chef. 

 
I november 2012 framförde bolaget genom Torben Bach, via mejl, kritik 
mot Peter Andersson. Bolaget hade synpunkter på hans försäljningsinsatser 
och bristfälliga kommunikation med Torben Bach samt påpekade att Peter 
Andersson hade missat tre tidsfrister inom loppet av två och en halv vecka. 

 
Måndagen den 8 april 2013 påpekade Torben Bach i ett mejl till bl.a. Peter 
Andersson att denne inte hade skickat in någon veckorapport för vecka 14 
(1–7 april) och att rapporter skulle skickas på fredagar eller den första efter- 
följande kontorsdagen. 

 
Peter Andersson var sjukskriven den 13–26 maj 2013 och den 4–29 juni 
2013. Av läkarintyg framgår att han hade bihåleinflammation och återkom- 
mande yrsel, trötthet och huvudvärk samt högt blodtryck. 

 
Den 18 juni 2013 tilldelades Peter Andersson en skriftlig varning. Av var- 
ningen framgår att bolaget ansåg att han inte hade iakttagit bolagets policy 
om sjukanmälan. I varningen påmindes Peter Andersson även om skyldig- 
heten att skicka veckorapporter till sin chef varje fredag, eller senast föl- 
jande arbetsdag, samt att rapporterna skulle innehålla detaljer om samtliga 
besök under respektive vecka. 
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Peter Andersson hade semester i juli 2013. 
 

Den 7 augusti 2013 hölls ett möte mellan Peter Andersson och bl.a. Torben 
Bach. I minnesanteckningar från mötet anges att bolaget framförde kritik 
mot Peter Anderssons försäljningsaktiviteter och att han påmindes om 
vikten av att hålla tidsfrister för bl.a. rapportering. I ett mejl till Peter 
Andersson den 19 augusti 2013 framförde Torben Bach synpunkter på den – 
enligt honom – ofullständiga kundlista som Peter Andersson hade skickat. 
Vidare ansåg Torben Bach att Peter Andersson bokat in ett blygsamt antal 
besök. 

 
Den 20 augusti 2013 skickade Torben Bach ett mejl till medlemmarna i sitt 
team vari Peter Andersson och de andra teammedlemmarna påmindes om 
att de behövde fokusera mer på slutanvändarna och att målet fortfarande var 
tre till fyra besök om dagen. 

 
Den 28 augusti 2013 tilldelades Peter Andersson en andra skriftlig varning. 
I den angavs att han inte hållit två tidsfrister den 23 augusti 2013. 

 
Den 16 september 2013 hölls ett möte mellan Peter Andersson, dennes 
fackliga ombud och bolaget om bl.a. de två varningarna. 

 
Den 20 september 2013 varslade bolaget Peter Anderssons fackförbund om 
uppsägning av Peter Andersson. Enligt bolaget hade Peter Andersson, trots 
uppmaningar, inte rapporterat den senaste fredagen. 

 
Den 30 september 2013 tilldelades Peter Andersson en tredje skriftlig 
varning med anledning av, enligt bolaget, bristfälliga arbetsprestationer. 

 
Fredagen den 11 oktober 2013 hölls ett nytt möte mellan Peter Andersson, 
dennes fackliga ombud och bolaget. Mötet var påkallat eftersom det, enligt 
bolaget, förelåg ett tydligt mönster och en fortsatt ovilja från Peter 
Anderssons sida att komma tillrätta med såväl prestationer som den löpande 
rapporteringen. I ett mejl till Peter Andersson samma dag, den 11 oktober, 
konstaterade Torben Bach att Peter Andersson – enligt rapporten från 
fredagen innan – inte hade några inbokade besök alls den innevarande 
veckan, vilket bolaget ansåg oacceptabelt. Torben Bach undrade vad Peter 
Andersson hade gjort under veckan. Tisdagen den 15 oktober svarade Peter 
Andersson att han inte hade bokat in några besök den aktuella veckan. 

 
Peter Andersson var sjukskriven den 14 oktober–1 december 2013 på grund 
av ryggbesvär och misstänkt diskbråck. 

 
Den 21 oktober 2013 tilldelades Peter Andersson en fjärde skriftlig varning. 
I varningen angavs att Torben Bach vid upprepade tillfällen efterfrågat Peter 
Anderssons veckorapport för vecka 41 (7–13 oktober) och att Peter 
Andersson den 15 oktober 2013 svarat att han, med tanke på omständig- 
heterna, inte hade bokat några besök. 
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Peter Andersson sades därefter, den 20 november 2013, upp från anställ- 
ningen. 

 
Har Peter Andersson misskött sin anställning? 

 
Bolaget har gjort gällande att det fanns saklig grund för uppsägning och 
anfört att Peter Andersson misskött sin anställning. Enligt bolaget har Peter 
Andersson sjukanmält sig för sent, vid upprepade tillfällen brustit i sin 
rapporteringsskyldighet, inte levererat tillräckliga försäljningsinsatser och 
gjort sig skyldig till arbetsvägran. 

 
Peter Andersson har vidgått att han vid ett tillfälle sjukanmält sig för sent 
och att det förekommit att han missat tidsfristerna för rapportering. Han har 
dock invänt att förseningarna av olika anledningar varit ursäktliga. I övrigt 
har han tillbakavisat bolagets påståenden om misskötsamhet. Han har 
sammanfattningsvis anfört att bolaget haft för stora förväntningar på försälj- 
ningsresultatet, att distriktet varit för stort, att arbetsbelastningen varit för 
hög och att han fått bristfälligt stöd samt att han varit återkommande sjuk, 
att han sagts upp trots att han var sjukskriven och att bolaget inte uppfyllt 
sitt rehabiliteringsansvar. 

 
Dröjsmål med sjukanmälan och sjukintyg 

 

Bolaget har gjort gällande att Peter Andersson inte följt bolagets policy för 
sjukfrånvaro. Enligt bolaget har Peter Andersson dels sjukanmält sig först 
kl. 13.42 den 4 juni 2013, dels dröjt till den 24 maj 2013 med att skicka in 
sjukintyg för perioderna den 13–17 maj och den 18–26 maj 2013. Bolaget 
har angett att sjukanmälan rätteligen skulle ha skett senast kl. 8.00 och att 
sjukintyg rätteligen skulle ha skickats in efter max sju dagars frånvaro. 

 
Peter Andersson har vidgått att han sjukanmält sig för sent den 4 juni 2013. 
Enligt honom rörde det sig dock om en försening om någon enstaka timme 
som berodde på att han avvaktade en läkartid. I fråga om sjukintygen har 
Peter Andersson inte ifrågasatt de datum som bolaget gjort gällande, men 
invänt att han varit ursäktad eftersom han tog del av bolagets policy för 
sjukfrånvaro först den 27 maj 2013. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Parterna har olika uppfattningar om vid vilken tidpunkt Peter Andersson 
sjukanmälde sig den 4 juni 2013. Av utredningen går inte att dra slutsatsen 
att sjukanmälan skedde först kl. 13.42. Arbetsdomstolen – som med hänsyn 
till bevisningen har att utgå från den uppgift som Peter Andersson lämnat – 
instämmer i tingsrättens bedömning att förseningen inte kan bedömas som 
annat än helt ringa. 

 
När det gäller de påstått för sent inlämnade sjukintygen gör 
Arbetsdomstolen också samma bedömning som tingsrätten. Med hänsyn till 

januari 17 s 16

AD 2017 nr 3



 

 
 
 

att Peter Andersson bekräftade mottagandet av bolagets policy för sjuk- 
frånvaro först den 27 maj 2013 kan han följaktligen inte lastas för att han 
skickade in sjukintygen förrän den 24 maj 2013. 

 
Påstådda brister i rapporteringsskyldigheten 

 

Bolaget har sammanfattningsvis gjort gällande följande. Vid tidpunkten för 
Torben Bachs mejlkonversation med Peter Andersson i november 2012 
hade Peter Andersson missat tre tidsfrister inom loppet av två och en halv 
vecka utan att på något sätt meddela Torben Bach vad detta berodde på. 
Måndagen den 8 april 2013 hade Peter Andersson inte skickat in någon rap- 
port för föregående vecka (vecka 14). I den första varningen den 18 juni 
2013 påmindes Peter Andersson, på förekommen anledning, om sin skyldig- 
het att skicka in veckorapporter. Vid det möte som hölls den 7 augusti 2013 
vidgick Peter Andersson att han hade haft problem med att hålla tids- 
fristerna, men lovade framtida bättring. Fredagen i vecka 33 inkom Peter 
Andersson med en bristfällig kundlista. Den 23 augusti 2013 missade Peter 
Andersson två olika tidsfrister. Vid det möte som hölls den 16 september 
2013 medgav Peter Andersson att han missat den senaste veckorapporten 
som skulle ha varit inne fredagen den 13 september. Med anledning av 
bristerna varslades förbundet om uppsägning av Peter Andersson. Den 
11 oktober 2013 hölls, med anledning därav, ett nytt möte mellan bolaget 
och Peter Andersson och hans ombud varvid bolaget påpekade att Peter 
Andersson fortfarande inte skickade in sina rapporter i tid. Efter mötet efter- 
frågade bolaget Peter Anderssons veckorapport för vecka 41 (7–13 oktober) 
vid flera tillfällen. Den 15 oktober 2013, tisdagen i vecka 42, lät Peter 
Andersson meddela att han inte hade något att rapportera. 

 
Som bolaget får förstås har det gjort gällande att Peter Andersson konti- 
nuerligt brustit i sin rapporteringsskyldighet och hänvisat till att så skett vid 
i vart fall nio mer eller mindre specificerade tillfällen. Enligt bolaget har 
Peter Anderssons bristande rapportering föranlett bolaget att vid två 
dokumenterade tillfällen – dels i den första varningen, dels vid det möte som 
hölls den 7 augusti 2013 – påminna honom om vikten av att hålla gällande 
tidsfrister. Enligt bolaget har Peter Andersson trots samtal, påminnelser och 
varningar inte bättrat sig, utan visat en attityd som innebar att han inte ansåg 
det viktigt att rapportera i tid. 

 
Peter Andersson har vidgått att han vid åtminstone några tillfällen rapp- 
orterat för sent, men invänt att dröjsmålen varit ursäktliga. Han har i huvud- 
sak anfört följande. När det gäller de missade tidsfristerna som påtalades i 
mejlkonversationen från november 2012 var han sjuk i fem dagar i anslut- 
ning till månadsskiftet oktober–november 2012. Sjukfrånvaron påverkade 
hans möjlighet att rapportera. Vad gäller mejlet som Torben Bach skickade 
till hela gruppen måndagen den 8 april 2013 är hans minnesbild att han kom 
hem sent föregående fredag. Han uppfattade inte mejlet som ett klagomål på 
honom. Påminnelsen om skyldigheten att skicka veckorapporter – som åter- 
finns i den första varningen – är en allmän upplysning som inte avsåg någon 
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försummelse från hans sida. Gällande den andra varningen hade han miss- 
uppfattat tidsfristen för en av rapporterna. På grund av språkförbistring 
trodde han att ”next Friday” syftade på nästkommande fredag. Dessutom 
saknade han tillräckligt underlag för att ge in en komplett rapport avseende 
”Top 10 best footwear style”. När det slutligen gäller påtalade brister i 
oktober 2013 drabbades han av allvarliga ryggproblem den 10 oktober 2013. 
Besvären begränsade honom fysiskt och påverkade hans möjlighet att full- 
göra rapporteringsskyldigheten. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Av Peter Anderssons anställningsavtal framgår att han skulle rapportera till 
Business Manager Nordic Region. Några närmare anvisningar om när och 
hur ofta rapporteringen skulle ske går dock inte att utläsa av anställnings- 
avtalet. Av utredningen framgår emellertid att bolaget vid flera tillfällen 
klargjort för Peter Andersson att han skulle rapportera löpande varje fredag, 
alternativt nästföljande arbetsdag. Utgångspunkten för bedömningen är att 
arbetstagaren ska följa en sådan instruktion från arbetsgivarens sida och att 
arbetstagaren, om möjligt, ska meddela arbetsgivaren om rapportering inte 
kan ske i tid. 

 
Peter Andersson synes ostridigt ha missat tre tidsfrister inom loppet av två 
och en halv vecka i slutet av oktober och början av november 2012. Peter 
Andersson bad i svarsmejl till Torben Bach om ursäkt och uppgav att detta 
inte skulle hända igen. Händelserna synes sammanfalla tidsmässigt med att 
Peter Andersson var sjuk, på sätt han påstått. Av utredningen framgår att 
han anmält frånvaro på grund av influensa perioden 29 oktober–2 november 
2012. Mejlet till Peter Andersson, vari Torben Bach bl.a. påpekar att denne 
missat att rapportera, är skickat den 17 november 2012. Det framstår som 
anmärkningsvärt att Peter Andersson inte i något av svarsmejlen meddelade 
Torben Bach att han varit förhindrad att hålla tidsfristerna på grund av sjuk- 
dom. I stället uppgav han till slut att fullständig rapport skulle komma och 
att han var väldigt irriterad på Torben Bach. 

 
Torben Bach påtalade, per mejl den 8 april 2013 till bl.a. Peter Andersson, 
att denne inte rapporterat för vecka 14 (1–7 april) och att han såg ”fram 
emot nästa fredag”. Peter Andersson har uppgett att han möjligen kom hem 
sent den aktuella fredagen och därför inte rapporterade då. Han har inte gjort 
gällande att han rapporterat på måndagen i stället. Förseningen som sådan 
får anses utredd och Peter Andersson har inte heller avseende detta tillfälle 
gjort gällande att han skulle ha meddelat Torben Bach att han var sen med 
rapporteringen. 

 
När det gäller innehållet i den första varningen i juni 2013 är det, enligt 
Arbetsdomstolens mening, uppenbart att den även inbegriper en riktad 
påminnelse om veckorapporteringens vikt. Domstolen finner inte anledning 
att betvivla att påminnelsen tagits med i varningen på förekommen anled- 
ning, dvs. för att det enligt bolaget förekommit brister i rapporteringen. 
Peter Andersson måste rimligen ha förstått det. Vid mötet den 7 augusti 
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2013 medgav dessutom Peter Andersson att det förekommit problem med 
att hålla tidsfrister och han lovade bättring. Detta framgår av anteckningar 
från mötet, upprättade av bolaget. Innehållet i anteckningarna har bekräftats 
av Peter Andersson i mejl av den 12 augusti. 

 
Arbetsdomstolen kan av utredningen så här långt dra slutsatsen att Peter 
Andersson fram till augusti 2013 vid flera tillfällen missat att ge in vecko- 
rapporter i tid och att han inte kommunicerat med arbetsledningen vad detta 
berott på. Om det var så att den bristande rapporteringen och kommuni- 
kationen hade haft sin grund i återkommande sjukdomstillfällen och arbets- 
belastningen, som Peter Andersson har gjort gällande, borde han ha påtalat 
detta för bolaget. 

 
Av utredningen framgår att Peter Andersson, i vart fall i augusti 2013, var 
medveten om de rapporteringskrav som bolaget hade på honom och den vikt 
bolaget lade vid att rapportering skulle ske i tid. Vid denna tidpunkt kan det 
också konstateras, av anteckningarna från mötet den 7 augusti, att Peter 
Andersson var fullt återställd efter vårens sjukdomsperiod orsakad av ett 
virus. 

 
Av anteckningarna från den 7 augusti framgår också att Peter Andersson 
skulle upprätta en lista med information om företagsnamn, bransch, antal 
anställda, telefonnummer, datum för telefonsamtal och feedback från kun- 
den och skicka den till Torben Bach senast fredag kväll vecka 33, dvs. den 
16 augusti. I ett mejl till Peter Andersson den 19 augusti 2013 framförde 
Torben Bach synpunkter på den – enligt honom – ofullständiga listan som 
Peter Andersson hade skickat. Peter Andersson har inte närmare kommen- 
terat detta. 

 
I den andra skriftliga varningen, av den 28 augusti 2013, anger bolaget att 
Peter Andersson missat två tidsfrister fredagen den 23 augusti. Enligt 
bolaget har han missat att, senast det datumet, dels föra in bokade 
kundmöten i augusti och september, dels ge in fullständig rapport om ”Top 
10 best footwear styles per country”. 

 
Peter Andersson har invänt att han missuppfattat vad som avsågs med ”next 
Friday”, nämligen att vad som avsågs var fredagen veckan därpå, men inte 
givit någon ytterligare förklaring till hur det kom sig att han lät bli att föra in 
planerade möten för augusti och september 2013. Peter Andersson har 
beträffade den ofullständiga rapporten anfört att det var svårt att få tag i 
uppgifter. Enligt Arbetsdomstolens mening får anses utrett att han brustit i 
sin rapporteringsskyldighet vid dessa två tillfällen. 

 
Peter Andersson har vid det möte som hölls den 16 september 2013 medgett 
att han missat att ge in rapporten som skulle ha varit inne den 13 september. 
Detta framgår av minnesanteckningarna från mötet. Innehållet i anteck- 
ningarna har inte ifrågasatts av Peter Andersson och dessa bör därför, enligt 
Arbetsdomstolens mening, beaktas vid bevisvärderingen. Det är därmed 
utrett att Peter Andersson åsidosatt sin rapporteringsskyldighet den 
13 september 2013. 
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Peter Andersson har vidgått att han inte rapporterade som han skulle 
fredagen den 11 oktober 2013. Han har dock gjort gällande att det berodde 
på de ryggproblem som han, enligt egen uppgift, drabbades av torsdagen 
den 10 oktober 2013. Arbetsdomstolen har dock svårt att förstå det direkta 
sambandet mellan den uteblivna rapporten den 11 oktober och Peter 
Anderssons ryggproblem. Utredningen visar att det hölls ett möte den 
11 oktober 2013, med anledning av att bolaget varslat om uppsägning, som 
Peter Andersson enligt anteckningar från mötet deltog i. Inte heller dessa 
anteckningar har ifrågasatts av Peter Andersson. Peter Andersson under- 
söktes sedan av läkare den 14 oktober 2013 och blev sjukskriven från och 
med dagen för läkarundersökningen. Av utredningen att döma förefaller 
ryggbesvären inte ha varit alarmerande redan vid tidpunkten för när rappor- 
teringen skulle ha skett. 

 
Arbetsdomstolen kan konstatera att Peter Andersson fortsatt att inte rapp- 
ortera i tid även under augusti–oktober 2013, vid i vart fall fyra tillfällen. 

 
Bristande arbetsprestationer 

 

Enligt bolaget har Torben Bach redan i november 2012 framfört till Peter 
Andersson att denne förväntades boka in ett större antal besök än vad bola- 
get dittills kunnat notera. Vidare har bolaget framfört liknande krav i augusti 
och september 2013. I början av hösten 2013 var bristen på bokningar – 
enligt vad bolaget gjort gällande – än mer graverande eftersom Peter 
Andersson och bolaget hade kommit överens om att Peter Andersson skulle 
boka in minst tre till fyra slutanvändarbesök per arbetsdag. Peter Andersson 
har tillbakavisat att besöksfrekvensen skulle vara att bedöma som missköt- 
samhet. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Det är klarlagt att Peter Andersson inte bokat in besök i den omfattning som 
bolaget uppmanat honom att göra och att detta även påtalats för honom. Det 
finns dock ingen som helst utredning som visar besöksfrekvensen för andra 
arbetstagare hos bolaget med snarlika arbetsuppgifter. Det är inte heller 
möjligt att göra en jämförelse av Peter Anderssons egna prestationer över 
tid. I brist på jämförelsematerial är det svårt för Arbetsdomstolen att 
bedöma Peter Anderssons prestationer. Bolaget har inte heller påstått att 
bristen på inbokade besök lett till förluster eller ekonomiska konsekvenser 
för bolaget (jfr AD 2002 nr 44). Det förhållandet att bolaget haft synpunkter 
på att antalet inbokade besök varit för få kan därmed inte i sig innebära att 
Peter Andersson misskött anställningen på något graverande sätt. 

 
Arbetsdomstolens bedömning är att det inte är visat att Peter Andersson på 
grund av bristande arbetsprestationer misskött sig i sådan grad att det på 
grund av detta varit befogat att säga upp honom. 
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Påstådd arbetsvägran 
 

Bolaget har även påstått att Peter Andersson arbetsvägrat i oktober 2013, då 
han veckan före den 15 oktober inte bokat några kundmöten. Peter 
Andersson har bestritt att han arbetsvägrat. 

 
Den 15 oktober 2013 svarade Peter Andersson via mejl Torben Bach. Han 
skrev att han på grund av de senaste veckornas tvetydiga situation – ”recent 
weeks´ ambiguous situation” – och då han försökt att nå Torben Bach, inte 
bokat några möten föregående vecka, men att han dock gjort några uppfölj- 
ningar i den norra delen av regionen. 

 
Arbetsdomstolen kan ha förståelse för att Peter Andersson i den uppkomna 
situationen, med hård kritik mot honom från bolagets sida, inte mådde bra 
och att relationerna var ansträngda. Av anteckningarna från mötet den 
16 september 2013 framgår t.ex. att bolaget kallat honom ”an incorrigible 
slob”. Den uppkomna situationen kan dock inte ursäkta att han inte full- 
följde sina arbetsuppgifter. 

 
Fanns det saklig grund för att säga upp Peter Andersson? 

 
Peter Andersson hade förtroendet att under självständiga former arbeta på 
distans. Detta förtroende har varit förknippat med ett ansvar att, enligt vad 
bolaget tydliggjort för honom, kommunicera med närmaste chef och i rätt 
tid skicka in efterfrågade rapporter (jfr AD 2011 nr 34). 

 
Arbetsdomstolen har funnit utrett att Peter Andersson fram till augusti 2013 
vid flera tillfällen missat att ge in veckorapporter i tid och att han inte med- 
delat arbetsledningen vad detta berott på. Domstolen har vidare funnit utrett 
att Peter Andersson, i vart fall i augusti 2013, var medveten om de rapporte- 
ringskrav som bolaget hade på honom och den vikt bolaget lade vid att rapp- 
ortering skulle ske i tid. Peter Andersson har trots detta och de varningar  
han fått fortsatt att inte rapportera i tid även under augusti–oktober 2013, vid 
i vart fall fyra tillfällen. Han har dessutom genom svaret till Torben Bach, 
den 15 oktober 2013, visat en ovilja att fortsättningsvis utföra sina arbets- 
uppgifter. 

 
Peter Anderssons bristande rapportering får anses ha medfört en avsevärd 
olägenhet för bolaget vad gäller kontrollen över och inblicken i Peter 
Anderssons arbete (jfr AD 1994 nr 82). Enligt Arbetsdomstolens mening får 
Peter Andersson därmed anses ha brustit i sin rapporteringsskyldighet i 
sådan omfattning och visat sådan ovilja att fullfölja sina arbetsuppgifter att 
det i sig utgjort saklig grund för uppsägning av honom. 

 
Peter Andersson har dock invänt att han varit sjuk och att detta ska beaktas 
vid bedömningen. 

 
Av anteckningarna från mötet i augusti 2013 framgår att Peter Andersson då 
var fullt återställd efter att han varit sjuk, orsakad av virus. Nästa sjukdoms- 
period inleddes genom sjukskrivning den 14 oktober 2013, på grund av 
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ryggproblem. Arbetsdomstolen kan med anledning av dessa uppgifter dra 
slutsatsen att Peter Andersson inte var drabbad av sjukdom från och med 
augusti och fram till dess att ryggbesvären började i mitten av oktober. Det 
är därmed inte ens sannolikt att Peter Anderssons bristande rapportering 
under perioden augusti – till mitten av oktober haft samband med något 
sjukdomstillstånd. Det har under denna tid därmed inte heller funnits någon 
anledning att vidta några rehabiliteringsåtgärder från arbetsgivarens sida. I 
det mejl Peter Andersson skickade till Torben Bach den 15 oktober 2013 
hänvisade Peter Andersson inte heller till sina ryggproblem, utan gav sna- 
rare intryck av att han inte tyckte att det var någon mening med att fortsätta 
att boka in och genomföra besök, dvs. utföra sina arbetsuppgifter. 

 
Mot denna bakgrund finner Arbetsdomstolen vid en samlad bedömning att 
Peter Andersson, trots upprepade varningar om att bättra sig, får anses ha 
brustit i sin rapporteringsskyldighet i sådan omfattning att det funnits saklig 
grund för uppsägning av honom. Inget i utredningen talar för att han skulle 
bättra sig. 

 
Sammanfattande bedömning – uppsägningen 

 
Arbetsdomstolens bedömning att det fanns saklig grund för uppsägningen 
innebär att Peter Anderssons yrkanden om allmänt och ekonomiskt skade- 
stånd med anledning av uppsägningen ska avslås. Tingsrättens domslut, 
punkterna 2 a och d, ska ändras i enlighet härmed. 

 
Som en konsekvens av ovanstående ska även domslutet såvitt avser 
punkten 5 upphävas. 

 
Allmänt skadestånd för formaliafel? 

 
Av 8 § andra stycket anställningsskyddslagen framgår att arbetsgivaren i 
anslutning till uppsägningen skriftligen ska underrätta arbetstagaren om vad 
han eller hon ska iaktta om den anställde vill gå till domstol och göra gäl- 
lande att en uppsägning är ogiltig eller felaktig på något annat sätt och yrka 
skadestånd med anledning av uppsägningen. 

 
Det är ostridigt att någon fullföljdshänvisning inte lämnats vid uppsäg- 
ningen den 23 november 2014. Uppsägningen kompletterades därefter i 
december 2014 med en uppsägningshandling innehållande en fullföljdshän- 
visning. Fullföljdshänvisningen har alltså lämnats för sent. Det är vidare 
ostridigt att uppsägningshandlingen, som mejlades, inte överlämnades till 
Peter Andersson personligen, på sätt som anvisas i 10 § anställningsskydds- 
lagen. Om det inte är skäligt att så sker, ska uppsägningshandlingen i stället 
tillställas genom rekommenderat brev. Med hänsyn till att Peter Andersson 
arbetat på distans är det enligt Arbetsdomstolens mening i viss mån 
förståeligt, men ändå inte skäligt, att bolaget inte överlämnade uppsägnings- 
beskedet till honom personligen. 

 
Arbetsdomstolen instämmer sammantaget i tingsrättens bedömning att Peter 
Andersson har rätt till allmänt skadestånd för att bolaget brutit mot 8 och 
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10 §§ anställningsskyddslagen och att skadeståndet bör bestämmas till 
15 000 kr, i enlighet med yrkandet. Tingsrättens domslut i denna del ska 
alltså stå fast. 

 
Rättegångskostnader 

 
Arbetsdomstolen har avvisat Peter Anderssons fastställelsetalan. Han är 
enligt 18 kap. 5 § rättegångsbalken att anse som tappande i den delen. 
Vidare har Peter Andersson förlorat såvitt avser frågan om bolaget haft sak- 
lig grund för uppsägning av honom och de därtill knutna yrkandena om all- 
mänt och ekonomiskt skadestånd. Peter Andersson har dock haft framgång 
med sin talan om lön under anställningens bestånd och såvitt avser allmänt 
skadestånd för formaliafel. Beloppsmässigt har Peter Andersson vunnit mer 
än han förlorat. Den huvudsakligen delen av processen har dock rört frågan 
om det funnits saklig grund för uppsägning, som han förlorat. Vid en samlad 
bedömning finner Arbetsdomstolen att kostnaderna bör kvittas såväl vid 
tingsrätten som i Arbetsdomstolen. 

 

Domslut 
 

1. Med upphävande av punkten 1 i tingsrättens domslut avvisar 
Arbetsdomstolen Peter Anderssons fastställelsetalan. 

 
2. Med ändring av punkterna 2 a, 2 d och 4 i tingsrättens domslut avslår 
Arbetsdomstolen Peter Anderssons yrkanden om allmänt och ekonomiskt 
skadestånd, för brott mot 7 § anställningsskyddslagen. 

 
3. Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens domslut, punkterna 2 b och 2 c 
samt punkten 4 såvitt gäller ränta på beloppen i punkterna 2 b och 2 c. Uvex 
Safety Scandinavia AB ska således till Peter Andersson betala 
– 15 000 kr i allmänt skadestånd för brott mot 8 och 10 §§ anställnings- 
skyddslagen, med ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 17 mars 
2014 till dess betalning sker, och 
– lön med 42 216 kr per månad från och med den 20 februari 2014 till och 
med den 23 november 2014, med ränta enligt 6 § räntelagen på varje 
successivt förfallande belopp från den 25:e varje månad till dess betalning 
sker. 

 
4. Arbetsdomstolen upphäver tingsrättens domslut, punkten 5. 

 
5. Med ändring av punkten 6 a i tingsrättens domslut befriar 
Arbetsdomstolen Uvex Safety Scandinavia AB från att ersätta Peter 
Andersson för rättegångskostnader vid tingsrätten och förordnar att vardera 
parten ska stå sin rättegångskostnad där. 
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6. Arbetsdomstolen förordnar att vardera parten ska stå sin rättegångs- 
kostnad i Arbetsdomstolen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Peter Syrén, Berndt Molin, Gabriella 
Forssell, Peter Brodd, Håkan Löfgren och Annette Carnhede. Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Hannah Edström 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 4/17 
 2017-01-18 Mål nr B 9/16 
 Stockholm  

 

KLAGANDE 
Sevket Sekersöz, 630310-5636, med uppgiven firma Rodis Restaurang 
& Pizzeria, Folketshusvägen 1, 780 50 Vansbro 

 
MOTPART 
Muhammet Tapkiranli, 881017-3271, Genvägen 2, 455 61 Dingle 
Ombud och rättshjälpsbiträde: advokaten Carl Adam Åhnberg, 
Advokatfirman Devlet AB, Box 3687, 103 59 Stockholm 

 
SAKEN 
lönefordran 

 
ÖVERKLAGAD DOM 
Mora tingsrätts dom den 15 oktober 2015 i mål nr T 1379-14 

 
 

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här). 
 

Sevket Sekersöz har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens 
dom, ska ogilla den av Muhammet Tapkiranli vid tingsrätten förda talan 
samt befria honom från skyldigheten att utge ersättning för Muhammet 
Tapkiranlis rättshjälpskostnader vid tingsrätten och i stället förplikta honom 
att ersätta hans rättegångskostnader där. 

 
Muhammet Tapkiranli har motsatt sig att tingsrättens dom ändras. 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Parterna har lagt fram samma 
utredning i Arbetsdomstolen som vid tingsrätten. 

 
Parterna har åberopat samma grunder som vid tingsrätten och till utveckling 
av sin respektive talan anfört i allt väsentligt detsamma som finns antecknat 
i tingsrättens dom. 

 

Domskäl 
 

Bakgrund och tvisten 
 

Sevket Sekersöz driver Rodis Restaurang & Pizzeria i Vansbro. Muhammet 
Tapkiranli är systerson till Sevket Sekersöz (arbetsgivaren). 
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Muhammet Tapkiranli beviljades arbetstillstånd och kom till Sverige från 
Turkiet sommaren 2009. Han började arbeta hos Sevket Sekersöz på restau- 
rangen i augusti eller september 2009 och arbetade fram till och med mars 
månad 2012. I november 2014 väckte Muhammet Tapkiranli talan mot sin 
tidigare arbetsgivare och gjorde gällande att han inte hade fått någon lön. 

 
Mellan parterna föreligger flera tvistefrågor. 

 
Den huvudsakliga tvistefrågan rör om Muhammet Tapkiranli har fått någon 
lön utbetald. Enligt Muhammet Tapkiranli har han inte fått någon lön alls 
utbetald till honom under den tid han varit anställd och arbetat i restau- 
rangen, som alltså omfattat drygt två och ett halvt år. Arbetsgivarens stånd- 
punkt är att lön har betalats i enlighet med parternas överenskommelser. 

 
Mellan parterna råder även tvist om vilken lön som har avtalats. Enligt 
Muhammet Tapkiranli kom han och arbetsgivaren överens om att han skulle 
ha en månadslön om 20 000 kr, hela anställningstiden. Sevket Sekersöz har 
uppgett att det är riktigt att de, innan anställningen påbörjades, kom överens 
om en månadslön om 20 000 kr, men att parterna därefter, i samband med 
att Muhammet Tapkiranli började sitt arbete hos honom, träffade en 
överenskommelse om 13 000 kr per månad. Enligt arbetsgivaren skedde 
därefter höjning av lönen till 17 000 kr per månad från och med den 1 mars 
2011 och till 20 000 kr per månad från och med den 1 december samma år. 

 
Parterna är vidare oense om när Muhammet Tapkiranli började arbeta hos 
Sevket Sekersöz, den 1 augusti eller den 1 september 2009. 

 
Parterna är slutligen oense om Muhammet Tapkiranli har haft rätt till lön 
under den tid som restaurangen var stängd för renovering, perioden den 
1 september–30 november 2011. 

 
Domstolen inleder prövningen med frågan om Muhammet Tapkiranli 
arbetade hos Sevket Sekersöz i augusti 2009 och därför har rätt till lön för 
den månaden samt frågan om vilken lön som avtalats. Därefter behandlas 
frågan om någon lön betalats och sist om Muhammet Tapkiranli har haft rätt 
till lön under renoveringsperioden. 

 
Har Muhammet Tapkiranli rätt till lön för augusti 2009? 

 
Muhammet Tapkiranli har gjort gällande han började arbeta hos Sevket 
Sekersöz den 1 augusti 2009 och att han utförde arbete under augusti månad 
och att han därmed har rätt till lön för utfört arbete den månaden. Sevket 
Sekersöz ståndpunkt är att Muhammet Tapkiranli inte har rätt till någon lön 
för augusti månad 2009, eftersom han inte arbetade hos honom då. Enligt 
arbetsgivaren påbörjades anställningen först den 1 september 2009. 

 
Enligt det anställningserbjudande, som bilagts ansökan om arbetstillstånd 
för Muhammet Tapkiranli, skulle Muhammet Tapkiranli påbörja en tidsbe- 
gränsad anställning hos Sevket Sekersöz den 6 maj 2009. Att Muhammet 
Tapkiranli inte började arbeta detta datum är parterna överens om. 
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Enligt Arbetsdomstolens mening ankommer det på Muhammet Tapkiranli 
att styrka sitt anspråk på lön för augusti 2009 genom att visa att han som 
arbetstagare hos Sevket Sekersöz utfört arbete under augusti månad. Han 
har inte gjort gällande att Sevket Sekersöz och han var överens om att 
anställningen skulle påbörjas den 1 augusti och att han i vart fall har haft rätt 
till lön på grund av att han stått till förfogande för arbete från och med det 
datumet. 

 
Till stöd för Muhammet Tapkiranlis påstående finns de uppgifter han själv 
har lämnat i förhör under sanningsförsäkran. Han har i förhöret uppgett att 
han kom till Sverige i maj 2009. Den uppgiften är svårförenlig med det fak- 
tum att han enligt Migrationsverkets uppgift, i ett beslut den 15 november 
2011 gällande fortsatt uppehålls- och arbetstillstånd, beviljades arbetstill- 
stånd först i juli 2009. Migrationsverkets beslut är bilagt den dom från 
Förvaltningsrätten i Malmö som Sevket Sekersöz åberopat som bevisning. 
Eftersom år 2009 låg långt tillbaka i tiden redan vid tidpunkten för huvud- 
förhandlingen i tingsrätten och då Muhammet Tapkiranli misstagit sig om 
när han kom till Sverige kan han även ha misstagit sig om vilken månad han 
började arbeta i restaurangen. Han har inte närmare beskrivit några 
omständigheter som talar för att han arbetade just i augusti 2009. Det finns 
sammantaget anledning att betvivla tillförlitligheten av den uppgift 
Muhammet Tapkiranli lämnat om tidpunkten för arbetets påbörjande. 
Arbetsdomstolen finner därmed inte, mot Sevket Sekersöz bestridande, 
utrett att Muhammet Tapkiranli utfört arbete under augusti månad 2009. 
Sevket Sekersöz uppgift om att anställningen påbörjades den 1 september 
2009 vinner även visst stöd i den skriftliga bevisningen, till vilken 
Arbetsdomstolen återkommer. 

 
Till skillnad mot tingsrätten finner Arbetsdomstolen att Muhammet 
Tapkiranli inte har rätt till lön för augusti månad 2009. Arbetsdomstolen 
utgår fortsättningsvis från att Muhammet Tapkiranli började arbetet den 
1 september 2009. 

 
Vilken lön har avtalats? 

 
I ovan nämnda anställningserbjudande anges en månadslön om 20 000 kr. 
Handlingen är inget anställningsavtal, men parterna är ense om att den åter- 
speglar vad de muntligen var överens om när Muhammet Tapkiranli påbör- 
jade sin anställning. Enligt Sevket Sekersöz har parterna därefter träffat en 
ny muntlig överenskommelse innebärande en lön om 13 000 kr per månad 
från och med den 1 september 2009 och ytterligare en muntlig överens- 
kommelse om 17 000 kr per månad från och med den 1 mars 2011 till den 
1 december samma år. Enligt Muhammet Tapkiranli har det inte träffats 
några sådana överenskommelser. 

 
Det är Sevket Sekersöz som har att styrka att han och Muhammet Tapkiranli 
träffat muntliga avtal om att sänka lönen och därefter höja den på sätt som 
påståtts. Sevket Sekersöz har till stöd för sin inställning i denna del utöver 
sina egna uppgifter åberopat de uppgifter som Idris Sekersöz, Umut Yapici 
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och Hanim Sekersöz lämnat i sina vittnesförhör samt utdrag ur bokföringen, 
till Skatteverket lämnade kontrolluppgifter, intyg från Skatteverket och 
utdrag från taxeringsuppgiftsregistret. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
De handlingar som Sevket Sekersöz har åberopat kan, enligt 
Arbetsdomstolens mening, inte anses visa att parterna i september 2009 har 
träffat en överenskommelse om att sänka den avtalade månadslönen till 
13 000 kr för att därefter höja den till 17 000 kr. Av handlingarna kan möjli- 
gen dras den slutsatsen att sådana månadslönebelopp utbetalats. 
Arbetsdomstolen återkommer till den frågan senare. Att vissa lönebelopp 
möjligen har utbetalats visar dock inte att de beloppen återspeglar den lön 
som avtalats mellan parterna. 

 
När det gäller den muntliga bevisning som åberopats, till stöd för påståendet 
om en träffad överenskommelse om sänkt lön, kan inledningsvis konstateras 
att den utöver uppgifter från parten själv består av uppgifter från nära anhö- 
riga och en vän, tillika anställd. Detta gör att det finns skäl att bedöma upp- 
gifterna med viss försiktighet. De uppgifter som Sevket Sekersöz har lämnat 
om hur överenskommelsen att sänka lönen träffades är inte särskilt detalje- 
rade. Detsamma gäller de uppgifter som de tre vittnena lämnat. Bristen på 
detaljer kan naturligtvis ha sin förklaring i att det inte förekom någon vidare 
diskussion om saken, men oavsett detta blir bevisverkan av uppgifterna 
svagare. För att det ska kunna anses styrkt att en överenskommelse träffats 
bör det i avsaknad av närmare uppgifter om hur det gick till finnas andra 
uppgifter till stöd för det, exempelvis uppgifter rörande motivet för överens- 
kommelsen eller resultatet av den. Sevket Sekersöz har i detta sammanhang 
uppgett att Muhammet Tapkiranli inte kunde laga mat medan Muhammet 
Tapkiranlis egen uppfattning är att han hade den erfarenhet som krävdes för 
att arbeta som kock. Några uppgifter om vari Muhammet Tapkiranlis brister 
bestod, vilken hjälp och vilka anvisningar Sevket Sekersöz eller andra 
anställda var tvungna att ge honom eller om att arbetet när det väl kom 
igång sköttes på något annat sätt än som var avsett från början har inte läm- 
nats av någon av de hörda personerna. Mot bakgrund av det anförda finner 
Arbetsdomstolen i likhet med tingsrätten, att den av Sevket Sekersöz åbero- 
pade bevisningen inte, mot Muhammet Tapkiranlis bestridande, kan anses 
styrka att en överenskommelse om sänkt lön har träffats. Det är därmed inte 
heller utrett att partern kom överens om att därefter höja månadslönen till  
17 000 kr för viss period. 

 
Arbetsdomstolen utgår därmed i den fortsatta bedömningen från att parterna 
avtalat om en lön på 20 000 kr per månad för hela anställningsperioden. 

 
Har lön betalats ut? 

 
I normalfallet anses det ankomma på den som gör gällande att betalning har 
skett, att visa detta. Denna princip grundas främst på att den som betalar i 
allmänhet har goda möjligheter att säkra bevisning härom, t.ex. genom att 
vid kontant betalning kräva kvitto eller annan form av betalningsbekräftelse. 
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Däremot är det typiskt sett förenat med stora praktiska svårigheter att föra 
bevisning om motsatsen, dvs. att betalning inte har skett. Arbetsdomstolen 
delar därmed tingsrättens bedömning att det är Sevket Sekersöz sak att 
styrka att lön har betalats ut i kontanter. Frågan är om Sevket Sekersöz kan 
anses ha styrkt att så har skett, trots att det inte finns t.ex. några kvitton på 
att Muhammet Tapkiranli mottagit några pengar. 

 
I likhet med tingsrätten finner även Arbetsdomstolen att det finns skäl att 
bedöma tillförlitligheten av de uppgifter vittnena har lämnat med viss för- 
siktighet. Det framstår inte som sannolikt att vittnena kan minnas exakt hur 
mycket som har betalats ut och att utbetalning har skett en gång per månad 
under hela perioden. Inget av vittnena har påstått att han eller hon varit när- 
varande vid samtliga tillfällen då Muhammet Tapkiranli ska ha fått lön utbe- 
tald. Hanim Sekersöz har även vidgått att hennes uppgifter beträffande utbe- 
talda summor inte utgörs av direkta minnesbilder utan av vad hon har 
kunnat sluta sig till efter att ha tagit del av bokföringen och andra handlingar 
som finns avseende verksamheten, vilket förefaller rimligt. Enligt 
Arbetsdomstolens mening kan de uppgifter som vittnena lämnat anses ge ett 
visst stöd för Sevket Sekersöz påstående om att lön har betalats ut, dock inte 
med vilka summor och hur frekvent. 

 
Den skriftliga bevisningen utgörs, som tingsrätten anfört, huvudsakligen av 
handlingar upprättade av Sevket Sekersöz själv. I likhet med tingsrätten 
finner Arbetsdomstolen att kontrolluppgifter till Skatteverket, utdrag ur bok- 
föringen och lönespecifikationer inte i sig kan anses visa att det faktiskt har 
betalats ut lön till Muhammet Tapkiranli med de belopp som finns angivna. 
I målet är dock ostridigt att arbetsgivaren betalat viss preliminärskatt till 
Skatteverket på vissa angivna lönebelopp. Det är med dessa belopp på inbe- 
tald preliminärskatt som Muhammet Tapkiranli nedsatt sin ursprungliga 
fordran. 

 
Enligt ett intyg utfärdat av Skatteverket har Muhammet Tapkiranli lämnat 
inkomstdeklarationer för inkomståren 2009–2012. Av intyget framgår att för 
inkomståren 2009–2011 har deklarationerna lämnats elektroniskt. Deklarat- 
ionen för inkomståret 2012 har skett på papper, rimligen under år 2013, dvs. 
efter det att Muhammet Tapkiranli slutat sin anställning hos Sevket 
Sekersöz. Arbetsdomstolen har inte uppfattat att Muhammet Tapkiranli 
påstått att inkomstdeklarationen för år 2012, som skett år 2013, skulle ha 
undertecknats av någon annan än han själv. 

 
Av utdrag från taxeringsuppgiftsregistret framgår att Muhammet Tapkiranli 
hade en taxerad förvärvsinkomst om 52 000 kr inkomståret 2009, om 
143 000 kr inkomståret 2010, om 128 000 kr inkomståret 2011 och om 
161 860 kr inkomståret 2012. I utdrag från Muhammet Tapkiranlis skatte- 
konto anges att han fått skatteåterbäring med 8 400 kr år 2010, med 6 465 kr 
år 2011 och med 8 208 kr år 2012, sammanlagt 23 073 kr, dvs. avseende 
inkomståren 2009–2011. 
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Muhammet Tapkiranlis förklaring är att det måste ha varit någon annan 
som, utan hans vetskap, lämnat in de elektroniska deklarationerna för hans 
räkning. Till stöd för detta har han anfört att han inte hade något BankID vid 
tidpunkten, att han inte behärskade svenska språket i sådan utsträckning att 
han kunnat fylla i och förstå deklarationerna och att Sevket Sekersöz har 
haft tillgång till hans post. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening måste det faktum att det finns inkomstde- 
klarationer hänförliga till Muhammet Tapkiranli med styrka tala för att han 
lämnat uppgifter till Skatteverket om att han har fått lön av Sevket Sekersöz 
med i deklarationerna uppgivna belopp. Arbetsdomstolen kan konstatera att 
det är fråga om tre inkomstdeklarationer och att Muhammet Tapkiranli fått 
skatteåterbäring under alla tre taxeringsåren 2010–2012. Att Muhammet 
Tapkiranli under så lång tid skulle ha varit okunnig om vad inkomstdekla- 
ration är och att skatteåterbäring förutsätter att skatt har inbetalts och 
inkomster deklarerats framstår som osannolikt. Han har inte påstått att han 
och Sevket Sekersöz var överens om att skatt skulle inbetalas som om han 
skulle ha fått ut lön. Det går enligt Arbetsdomstolens mening inte att av den 
omständigheten att Sevket Sekersöz i och för sig har haft möjlighet att ta del 
av Muhammet Tapkiranlis post dra slutsatsen att deklarationerna har läm- 
nats in elektroniskt av annan, utan Muhammet Tapkiranlis medverkan. Vid 
dessa förhållanden bör, för att av Muhammet Tapkiranlis uppgifter ska 
kunna godtas, utgångspunkten var att han måste kunna lämna en rimlig för- 
klaring till att deklarationerna innehåller uppgifter som inte stämmer. 

 
Muhammet Tapkiranlis inställning får förstås som att han av hänsyn till de 
släktband som finns mellan honom och Sevket Sekersöz valt att fortsätta 
arbeta trots att han inte fick någon lön och att han med hänsyn till att Sevket 
Sekersöz höll honom med mat och husrum i och för sig inte var beroende av 
lönen för sin försörjning. Enligt Arbetsdomstolens mening förefaller det 
osannolikt att Muhammet Tapkiranli, trots gratis mat och husrum, under två 
och ett halvt år skulle ha klarat sig utan annan inkomst än skatteåterbäring 
med 8 400 kr år 2010 och med 6 465 kr år 2011. 

 
Arbetsdomstolens samlade bedömning är att domstolen kan utgå från att de 
uppgifter som lämnats i inkomstdeklarationerna är riktiga. Arbetsdomstolen 
finner därmed styrkt att Sevket Sekersöz betalat lön till Muhammet 
Tapkiranli med de belopp som framgår av taxeringsuppgiftsregistret för 
inkomståren 2009–2011, dvs. med sammanlagt 323 000 kr (52 000 kr + 
143 000 kr + 128 000 kr). 

 
När det gäller inkomståret 2012 har det inte framgått hur den deklarerade 
inkomsten om 161 860 kr fördelar sig på olika anställningar. Av kontroll- 
uppgift avseende Muhammet Tapkiranli för inkomståret 2012 framgår att 
Sevket Sekersöz rapporterat att han betalat 40 000 kr i lön till Muhammet 
Tapkiranli, dvs. för två månader, men inte tre som han hävdar i målet. Kon- 
trolluppgiften talar för att i vart fall 40 000 kr betalats ut i lön. 
Arbetsdomstolen har dock tidigare anfört att kontrolluppgifter till 
Skatteverket inte i sig kan anses visa att det faktiskt har betalats ut lön till 
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Muhammet Tapkiranli med de belopp som finns angivna. I detta fall går det 
inte av deklarationsuppgifterna att dra slutsatsen att i vart fall 40 000 kr 
betalts ut. Sammantaget gör Arbetsdomstolen således bedömningen att det 
inte är styrkt att Muhammet Tapkiranli har fått lön i kontanter under år 
2012. Däremot är det ostridigt att 10 000 kr betalats i preliminärskatt, vilka 
avräknats. 

 
Har Muhammet Tapkiranli haft rätt till lön under renoveringsperioden? 

 
Parterna är ense om att Muhammet Tapkiranli inte fick någon lön under 
tiden den 1 september–30 november 2011 när restaurangen var stängd för 
renovering. Muhammet Tapkiranli har anfört att han deltog i renoverings- 
arbetet under en månad och att han övrig tid stod till förfogande för arbete. 
Sevket Sekersöz har anfört att parterna var överens om att det inte skulle 
betalas någon lön när restaurangen var stängd. Enligt honom träffades en 
överenskommelse med denna innebörd med samtliga anställda inför renove- 
ringen. Till stöd för sitt påstående i denna del har Sevket Sekersöz åberopat 
uppgifter lämnade av Umut Yapici och Hanim Sekersöz samt utdrag ur före- 
tagets bokföring. Enligt arbetsgivaren har Muhammet Tapkiranli inte utfört 
något arbete alls åt honom och inte heller stått till förfogande för arbete då 
han en del av tiden arbetat åt annan och en del av tiden rest omkring i 
Sverige. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Det är ostridigt att Muhammet Tapkiranli var anställd på heltid med 
månadslön. Såvitt annat inte överenskommits har Muhammet Tapkiranli 
därför haft rätt till lön, även om restaurangen varit tillfälligt stängd, om han 
stått till förfogande för arbete. Det är Sevket Sekersöz sak att styrka att par- 
terna träffat en överenskommelse om att det inte skulle utgå någon lön för 
denna period. De handlingar som Sevket Sekersöz åberopat som bevisning 
visar inte att det träffats en sådan överenskommelse mellan parterna. När det 
gäller de uppgifter som Umut Yapici och Hanim Sekersöz lämnat beträf- 
fande själva överenskommelsen kan konstateras att de är ytterst knapp- 
händiga, vilket även gäller de uppgifter Sevket Sekersöz själv lämnat i 
denna del. Uppgifterna begränsar sig i stort sett till ett påstående om en 
överenskommelse. Mot Muhammet Tapkiranlis bestridande kan det mot 
denna bakgrund inte anses styrkt att parterna träffat en överenskommelse 
med det innehåll Sevket Sekersöz påstår. Det är genom utredningen inte 
utrett att Muhammet Tapkiranli inte stått till förfogande för arbete. 
Muhammet Tapkiranli har därmed haft rätt till lön under den aktuella peri- 
oden. Att lön inte har betalats ut är ostridigt. Muhammet Tapkiranlis talan i 
denna del ska alltså som tingsrätten har funnit bifallas. 

 
Sammanfattande bedömning 

 
Arbetsdomstolens ställningstaganden ovan innebär att domstolen funnit 
visat att Muhammet Tapkiranli har haft rätt till lön med 20 000 kr per 
månad för perioden den 1 september 2009–31 mars 2012. Domstolen har 
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också funnit visat att Sevket Sekersöz betalat lön med de belopp som fram- 
går av taxeringsuppgiftsregistret för inkomståren 2009–2011, dvs. med sam- 
manlagt 323 000 kr. 

 
Muhammet Tapkiranli har yrkat att tingsrättens domslut ska fastställas, dvs. 
att Sevket Sekersöz ska betala 555 000 kr till honom, fördelat på det sätt 
som framgår av tingsrättens domslut. Ett sammanlagt belopp om 84 996 kr 
har dragit av från den ursprungliga fordran och fördelats på månads- 
beloppen för perioderna den 1 september 2009–31 augusti 2011 och den 
1  december 2011–31 mars 2012. 

 
Av de yrkade beloppen avser 20 000 kr augusti 2009. Detta belopp har 
Muhammet Tapkiranli inte rätt till i enlighet med vad Arbetsdomstolen fun- 
nit utrett om när han började arbeta för Sevket Sekersöz. Talan i den delen 
ska alltså, till skillnad mot vad tingsrätten funnit, inte bifallas. 

 
För tiden den 1 september–31 december 2009 har Muhammet Tapkiranli 
yrkat 17 000 kr per månad, efter avräkning. Arbetsdomstolen har funnit att 
Sevket Sekersöz har betalat 52 000 kr för dessa fyra månader, dvs. med 
13 000 kr per månad. Avseende dessa fyra månadsbelopp har Sevket 
Sekersöz ostridigt betalat preliminärskatt med 3 000 kr per månad, dvs. gjort 
preliminärskatteavdrag. Även om Arbetsdomstolen funnit att Muhammet 
Tapkiranli haft rätt till en månadslön om 20 000 kr, före preliminärskatte- 
avdrag, har Muhammet Tapkiranli, som han utformat sin talan, dock nedsatt 
sin fordran för denna period till 17 000 kr per månad. Domstolen kan inte gå 
utöver vad denne yrkat. Muhammet Tapkiranli har därmed rätt till ytterli- 
gare lön med skillnaden mellan 13 000 kr och 17 000 kr, dvs. med 4 000 kr 
per månad. Sammantaget ska Sevket Sekersöz alltså för denna period betala 
ett bruttobelopp om sammanlagt 16 000 kr. 

 
För år 2010 har Muhammet Tapkiranli yrkat 17 250 kr per månad, efter 
avräkning. Arbetsdomstolen har funnit att Sevket Sekersöz för denna period 
har betalat ut 143 000 kr, vilket är 13 000 kr per månad i elva månader. 
Även på dessa månadsbelopp har Sevket Sekersöz ostridigt betalat prelimi- 
närskatt med 3 000 kr per månad. I enlighet med resonemanget ovan har 
Muhammet Tapkiranli därför rätt till ytterligare 4 250 kr per månad för elva 
månader och 17 250 kr för den tolfte månaden, dvs. sammanlagt 64 000 kr. 

 
När det gäller perioden den 1 januari–31 augusti 2011 har Muhammet 
Tapkiranli yrkat 16 667 kr per månad, efter avräkning. Arbetsdomstolen har 
funnit utrett att Sevket Sekersöz år 2011 har betalat sammanlagt 128 000 kr 
till Muhammet Tapkiranli. Detta motsvarar 13 000 kr i två månader och 
17 000 kr i sex månader, vilket i enlighet med Sevket Sekersöz påstående 
måste antas innebära 13 000 kr för vardera januari och februari 2011 och 
17 000 kr per månad tiden den 1 mars–den 31 augusti 2011. Även på dessa 
åtta månadsbelopp har Sevket Sekersöz ostridigt betalat preliminärskatt med 
sammanlagt 30 000 kr. För januari och februari har Muhammet Tapkiranli 
således rätt till ytterligare lön om 3 667 kr, dvs. sammanlagt 7 334 kr. Såvitt 
avser den sistnämnda perioden understiger dock yrkat belopp redan betalt 
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belopp, varför det inte finns någon rätt till ytterligare betalning avseende 
denna period, på sätt talan är utformad. 

 
Såvitt avser perioden den 1 september–30 november 2011 har Muhammet 
Tapkiranli yrkat 20 000 kr per månad. Det är ostridigt att Sevket Sekersöz 
inte betalat någon lön för denna period. Muhammet Tapkiranli således rätt 
till lön för denna period med 20 000 kr per månad, dvs. sammanlagt 
60 000 kr. 

 
Slutligen har Muhammet Tapkiranli för perioden den 1 december 2011– 
31 mars 2012 yrkat lön med 16 667 kr per månad. Avseende denna period 
har Arbetsdomstolen inte funnit styrkt att Sevket Sekersöz betalat någon lön 
direkt till Muhammet Tapkiranli. Däremot är det ostridigt att preliminärskatt 
inbetalats med 10 000 kr år 2012. Yrkat belopp i denna del, dvs. samman- 
lagt 66 668 kr ska alltså dömas ut. 

 
I enlighet med ovanstående har Muhammet Tapkiranli en fordran på utestå- 
ende lön om sammanlagt 214 002 kr (16 000 kr + 64 000 kr + 7 334 kr + 
60 000 kr + 66 668 kr). Sevket Sekersöz ska därför betala 214 002 kr till 
Muhammet Tapkiranli, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från respektive för- 
fallodag. 

 
Rättegångskostnader m.m. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening bör i detta fall utgångspunkten, vid en til- 
lämpning av 18 kap. 4 § rättegångsbalken, vara hur stor andel av det yrkade 
beloppet som Muhammet Tapkiranli vunnit alternativt förlorat. Vid en 
sådan bedömning finner Arbetsdomstolen att Muhammet Tapkiranli endast 
vunnit ca en tredjedel av det omtvistade beloppet om 555 000 kr. Han har 
alltså förlorat mer än han vunnit. Med beaktande av detta finner domstolen 
skäligt att Muhammet Tapkiranli ska ersätta Sevket Sekersöz rättegångs- 
kostnader, såväl vid tingsrätten som i Arbetsdomstolen, med en tredjedel. 

 
Av 18 kap. 8 § rättegångsbalken framgår att för att part ska ha rätt till ersätt- 
ning för rättegångskostnad ska kostnaden skäligen varit påkallad för tillvara- 
tagande av partens rätt. 

 
Sevket Sekersöz har vid tingsrätten yrkat ersättning för rättegångskostnader 
med sammanlagt 224 465 kr, inklusive moms. Det har inte framgått annat 
än att Sevket Sekersöz, som enskild näringsidkare med firman Rodis 
Restaurang & Pizzeria, har rätt till avdrag för ingående moms. Med andra 
ord har Sevket Sekersöz inte visat att moms på rättegångskostnaderna utgör 
en kostnad för honom. 

 
Sevket Sekersöz har vid tingsrätten yrkat ersättning för ombudsarvode med 
177 260 kr, exklusive moms, avseende 79,8 timmars arbete. Enligt 
Arbetsdomstolens mening är det yrkade beloppet avseende ombudsarvode 
väl högt, även med beaktande av att det krävts utredningsåtgärder som 
avsett förhållanden som legat flera år tillbaka i tiden. Arbetsdomstolen 
finner att 130 000 kr är ett skäligt belopp som ersättning för ombudsarvode. 
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De belopp för utlägg som ombudet har haft för resa och logi, om 2 890 kr, 
får anses skäliga. 

 
Sevket Sekersöz har alltså haft skäliga kostnader med sammanlagt 
132 890 kr vid tingsrätten. Av detta belopp ska Muhammet Tapkiranli, i 
enlighet med Arbetsdomstolens ställningstagande i fråga om fördelningen, 
betala 44 297 kr (1/3 av 132 890 kr). 

 
Arbetsdomstolens ställningstaganden avseende rättegångskostnadernas för- 
delning vid tingsrätten innebär att tingsrättens beslut att Sevket Sekersöz ska 
betala Muhammet Tapkiranlis rättshjälpskostnad vid tingsrätten ska upp- 
hävas. 

 
Sevket Sekersöz har yrkat ersättning med 60 000 kr avseende rättegångs- 
kostnader i Arbetsdomstolen. Som Arbetsdomstolen uppfattat Sevket 
Sekersöz består kostnaden i ersättning till hans tidigare ombud, inklusive 
moms. Ombudets insats i Arbetsdomstolen har dock, såvitt känt, varit 
begränsad till att inge ett överklagande för Sevket Sekersöz räkning. Enligt 
Arbetsdomstolens mening får Sevket Sekersöz anses skäligen tillgodosedd 
med ersättning för ombudsarvode om 20 000 kr, exklusive moms. Av detta 
belopp ska Muhammet Tapkiranli, i enlighet med den fördelning 
Arbetsdomstolen kommit fram till, betala 6 667 kr. 

 
Vad Carl Adam Åhnberg yrkat i ersättning enligt rättshjälpslagen får anses 
skäligt och ska fastställas. 

 

Domslut 
 

1. Med ändring av punkten 1 i tingsrättens domslut förpliktar 
Arbetsdomstolen Sevket Sekersöz att till Muhammet Tapkiranli betala 
214 002 kr för utebliven lön, med ränta enligt 6 § räntelagen från och med 
den 25:e efterföljande månad 
– på 4 000 kr per månad för tiden den 1 september–den 31 december 2009, 
– på 4 250 kr per månad för tiden den 1 januari–den 30 november 2010, 
– på 17 250 kr per månad för tiden den 1–31 december 2010, 
– på 3 667 kr per månad för tiden den 1 januari–den 28 februari 2011, 
– på 20 000 kr per månad för tiden den 1 september–30 november 2011, och 
– på 16 667 kr per månad för tiden den 1 december 2011–31 mars 2012, allt 
till dess betalning sker. 

 
2. Med ändring av punkten 2 i tingsrättens domslut befriar Arbetsdomstolen 
Sevket Sekersöz från skyldigheten att betala kostnaden för Muhammet 
Tapkiranlis rättshjälp vid tingsrätten och förpliktar Arbetsdomstolen 
Muhammet Tapkiranli att ersätta Sevket Sekersöz för rättegångskostnader 
vid tingsrätten med 44 297 kr, varav 43 333 kr i ombudsarvode, med ränta 
enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från den 15 oktober 2015 
till dess betalning sker. 
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3. Muhammet Tapkiranli ska ersätta Sevket Sekersöz för rättegångskostna- 
der i Arbetsdomstolen med 6 667 kr, allt avseende ombudsarvode, med 
ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 
4. Arbetsdomstolen fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Carl 
Adam Åhnberg, för hans biträde till Muhammet Tapkiranli i 
Arbetsdomstolen, till 46 650 kr, varav 35 060 kr för arbete, 1 215 kr för 
tidsspillan, 1 045 kr för utlägg och 9 330 kr avseende mervärdesskatt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Karin Hellmont, Christer Måhl, 
Charlott Richardson, Helena Linde, Håkan Löfgren och Anders 
Hammarbäck. Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Tobias Bergkvist 
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KÄRANDE 
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Box 19030, 104 32 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristen Robert Sjunnebo, LO-TCO Rättsskydd AB, 
Box 1155, 111 81 Stockholm 

 
SVARANDE 
1. Sveriges Bussföretag, Box 5384, 102 49 Stockholm 
2. Nobina Sverige AB, 556057-0128, Box 6071, 171 06 Solna 
Ombud: chefsjuristen Jan Bergman, Transportföretagen, Box 5384, 
102 49 Stockholm 

 
SAKEN 
skadestånd p.g.a. kollektivavtalsbrott 

 
 
 

Bakgrund 
 

Mellan Sveriges Bussföretag och Svenska Kommunalarbetareförbundet 
(förbundet) gäller kollektivavtalet bussbranschavtalet. Nobina Sverige AB 
(bolaget eller Nobina) är medlem i Sveriges Bussföretag och bundet av kol- 
lektivavtalet. Bolaget bedriver linjetrafik med buss i stora delar av Sverige, 
bland annat i Falkenberg. 

 
Bussbranschavtalet innehåller bland annat följande bestämmelse. 

 
§ 5 Arbetstid 
---- 
Mom 7 Särskilda regler om förläggning av paus vid linjetrafik 

 
För linjetrafik där linjens längd understiger 50 km ska följande pausregler gälla: 

- Arbetstagarna ska ges möjlighet till paus. Körning får pågå i högst 2,5 tim- 
mar utan avbrott för paus eller rast. Varje paus ska vara minst 10 minuter. 

- Pauserna ska vara schemalagda och ska normalt förläggas till plats med till- 
gång till toalett. 

- För linjetrafik där linjens längd överstiger 50 km ska överenskommelse om 
pausreglering träffas lokalt. 

- Avvikelse från pausreglerna kan ske efter lokal överenskommelse. 
---- 

 
Mellan parterna har uppkommit tvist om hur begreppet ”körning” i 
§ 5 mom. 7 (pausregeln) ska tolkas. Parterna är i målet oense om vilken tid 
som ska räknas med i begreppet ”körning”. De är därvid oense om förare 
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med förartjänst 1208 i Falkenberg enligt tidtabell haft ”körning” i mer än 
2,5 timmar, dvs. mer än två timmar och 30 minuter utan avbrott för paus 
eller rast fram till dess bussföraren kunde ta paus kl. 8.36 eller kl. 8.37 och 
om bolaget därmed brutit mot kollektivavtalet. 

 
Parterna har hållit tvisteförhandlingar och kommit överens om att dela upp 
förartjänst 1208 på två tjänster. Förhandlingarna om kollektivavtalsbrott för 
förfluten tid avseende den aktuella förartjänsten har dock avslutats i oenig- 
het. 

 

Yrkanden m.m. 
 

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till förbun- 
det betala allmänt skadestånd med 100 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntela- 
gen från dag för delgivning av stämning, den 26 juni 2015, till dess betal- 
ning sker. 

 
Arbetsgivarparterna har bestritt käromålet. De har inte vitsordat något 
belopp avseende allmänt skadestånd. Beräkningen av yrkad ränta har vitsor- 
dats som skälig i och för sig. Om Arbetsdomstolen skulle komma fram till 
att det föreligger skadeståndsskyldighet, har arbetsgivarparterna gjort gäl- 
lande att skadeståndet ska jämkas till i första hand noll. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

 
 
 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

Följande är ostridigt. Förartjänsten 1208 i Falkenberg, som gällde år 2014, 
påbörjades med körning kl. 05.45 och avslutades kl. 13.47 när bussen var 
tillbaka i depån. Bussförarens första paus enligt pausregeln inföll kl. 08.35 
eller 08.36, dvs. två timmar och 50 minuter alternativt två timmar och 
51 minuter efter start. Under den tiden inträffade ett antal stopp, varav fyra 
stopp om två minuter, ett stopp om tre minuter, ett stopp om fyra minuter 
och ett stopp om sju minuter. Sammanlagt uppgick stoppen till 22 minuter. 

 
I § 5 mom. 7 i bussbranschavtalet (pausregeln) anges att körning får pågå i 
högst 2,5 timmar utan avbrott för paus eller rast. Tvisten gäller frågan om 
bussförare på förartjänst 1208 haft arbete med ”körning” i mer än 2,5 tim- 
mar mellan kl. 5.45 och kl. 8.36 och om bolaget brutit mot pausregeln. 

 
Förbundet har gjort gällande följande. Förartjänst 1208 var inte förenlig med 
pausregeln i kollektivavtalet, eftersom bolaget inte i ”körning” räknat med 
tid då bussen enligt tidtabellen stod stilla vid ändhållplatser och vändpunkter 
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i 22 minuter, så kallad reglertid. Vid bussförarens första schemalagda paus 
hade ”körning” därmed pågått i två timmar och 50 minuter, vilket följaktli- 
gen överskred kollektivavtalets föreskrivna gräns om två timmar och 
30 minuter. 
 

 
Arbetsgivarparterna har bestritt förbundets påstående om brott mot pausre- 
geln och anfört följande. Tidpunkten för när paus ska schemaläggas beräk- 
nas rätteligen med avdrag för den övriga reglertiden, dvs. när bussen med 
föraren i bussen står stilla enligt tidtabellen vid en ändhållplats eller vänd- 
punkt och då föraren kan lämna bussen. Från att ”körning” av förartjänst 
1208 påbörjades till dess att bussföraren enligt schemat hade paus uppgick 
arbetstiden till två timmar och 51 minuter men med avdrag för den övriga 
reglertiden om 22 minuter fick föraren paus efter körning i två timmar och 
29 minuter. 

 
Tvisten rör således om de stopp om sammanlagt 22 minuter – när bussen 
enligt schemat skulle stå stilla vid ändhållplatser och vändpunkter – innebär 
”körning” enligt kollektivavtalets pausregel. 

 
Utredningen 

 
Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har på förbundets 
begäran hållits vittnesförhör med tidigare ombudsmannen vid förbundet 
Robert Westberg, tidigare förhandlingschefen vid KFS Leif Lindh, de tidi- 
gare avtalsansvariga vid förbundet Bo Sandholm och Per Svensson, 
ombudsmannen vid förbundet Susanne Gällhagen, de förtroendevalda vid 
förbundet Jan Bastholm och Rolf Claesson, den fackliga företrädaren vid 
Nettbuss Stadsbussarna AB Rose-Marie Andersson samt den tidigare arbets- 
miljösamordnaren vid förbundet såvitt avsåg Stockholms län Erik Hell- 
ström. 

 
På arbetsgivarparternas begäran har vittnesförhör hållits med Hans 
Båmstedt, före detta förhandlingschef på Nobina, Henrik Birath, planerings- 
chef på Nobina, Ben Benandersson, trafikchef på Nobina i Varberg, Peter 
Boström, arbetsmiljöansvarig på Nobina, Ulrika Egervall, förhandlingschef 
på Sveriges Bussföretag samt Beata Hammarskiöld, före detta förhandlings- 
chef på dåvarande Bussarbetsgivarna. 

 
Parterna har åberopat skriftlig bevisning. 

 
Har bolaget brutit mot § 5 mom. 7 i bussbranschavtalet? 

 
Partsavsikt och avtalshistorik 

 

Utgångspunkten vid tolkningen av ett kollektivavtal är att det i första hand 
är parternas gemensamma avsikt vid avtalets ingående som bestämmer dess 
innehåll. Av intresse är därför vad parterna var överens om i samband med 
att avtalsbestämmelsen kom till. 

 
Av utredningen framgår bland annat följande. Pausregeln infördes när buss- 
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branschavtalet kom till år 2003. Dessförinnan hade frågan om bussförarnas 
rätt till paus varit föremål för en strejk under våren 1999 som utmynnade i 
att parterna träffade kollektivavtal med hjälp av medlare. Vid sidan om 
avtalsförhandlingarna år 1999 hade Yrkesinspektionen i Stockholm handlagt 
arbetsmiljöärenden avseende tre län och tre bolag. Ärendena, som avsåg rät- 
ten till paus i bussföraryrket utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, ledde så små- 
ningom till att regeringen i beslut den 27 mars 2002 bestämde att vitesföre- 
lägganden, som Arbetarskyddsstyrelsen tidigare meddelat, skulle träda i 
kraft ett år senare. Regeringsbeslutet hade bland annat föregåtts av ett ytt- 
rande från Arbetsmiljöverket där verket förtydligade vad som i beslutet 
avsågs med begreppet körning. 

 
Robert Westberg, Leif Lindh, Hans Båmstedt och Beata Hammarskiöld har 
lämnat vissa uppgifter om vad som förekom vid förhandlingarna när buss- 
branschavtalet förhandlades fram. Beata Hammarskiöld har uppgett att arbe- 
tet med att ta fram ett gemensamt kollektivavtal för hela bussbranschen hade 
pågått under flera år och att parterna hade olika uppfattningar i flera frågor 
ända in i förhandlingarnas slutskede. Enligt Beata Hammarskiöld fördes nog 
pausregeln in i kollektivavtalet på hennes initiativ men hennes minnesbild är 
att arbetsgivarsidan var tämligen överens med förbundet. De uppgifter som 
Robert Westberg, Leif Lindh, Hans Båmstedt och Beata Hammarskiöld har 
lämnat tyder på att avsikten var att pausregeln i bussbranschavtalet såvitt 
avsåg begreppet körning skulle ha samma innebörd som enligt regeringsbe- 
slutet. Robert Westberg har uppgett att det inte fanns anledning att diskutera 
den närmare innebörden i begreppet körning efter att regeringen hade med- 
delat sitt beslut. Att begreppet körning inte diskuterades under avtalsför- 
handlingarna stöds även av de uppgifter som Beata Hammarskiöld har läm- 
nat. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening är det utrett att det var parternas gemen- 
samma avsikt att innehållet i pausregeln i nu aktuellt avseende skulle korre- 
spondera med regeringsbeslutet. Genom den muntliga utredning som lagts 
fram i målet är det inte möjligt att fastställa en gemensam partsavsikt som 
sträcker sig längre än så. 

 
Bestämmelsens ordalydelse, konstruktion och syfte 

 

Den omtvistade bestämmelsen finns i § 5 i kollektivavtalet, som avser 
arbetstid. Mom. 7 i 5 § har rubriken ”Särskilda regler om förläggning av 
paus vid linjetrafik”. Enligt bestämmelsens ordalydelse ska arbetstagarna 
ges möjlighet till paus. Vidare får körning pågå i högst 2,5 timmar utan 
avbrott för paus eller rast och varje paus ska vara minst tio minuter. Av 
bestämmelsen framgår också att pauserna ska vara schemalagda och normalt 
förläggas till plats med tillgång till toalett. Slutligen medger avtalet att avvi- 
kelse från pausreglerna kan ske efter lokal överenskommelse. 

 
Bestämmelsen anger således en begränsning på så sätt att ”körning” inte får 
pågå längre än 2,5 timmar, vilket får anses innebära 2 timmar och 30 minu- 
ter, utan avbrott för paus eller rast. 

 
Som Arbetsdomstolen ovan funnit utrett var det parternas gemensamma 
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avsikt att innehållet i pausregeln i nu aktuellt avseende skulle korrespondera 
med regeringsbeslutet. Frågan är då vad som avsågs med begreppet körning 
i regeringsbeslutet. 

 
Av regeringsbeslutet framgår att regeringen gjorde samma bedömning som 
Arbetarskyddsstyrelsen hade gjort i det överklagade beslutet. Vidare angavs 
att regeringen delade den bedömning som Arbetsmiljöverket gjort i sitt ytt- 
rande över överklagandena. 

 
Arbetarskyddsstyrelsens beslut innehöll ingen närmare definition av begrep- 
pet körning. I Arbetsmiljöverkets yttrande den 13 december 2001 över över- 
klagandena anges bl.a. följande under rubriken ”Begreppet körning”. 

 
 
 

Med körning har således avsetts 
- dels att bussen är i rörelse under en förares kontroll t.ex. under trafik med 
passagerare eller i samband med fram- och hemkörning, in- och utkörning ur 
garage och motsvarande, 
- dels att bussen tillfälligt står stilla i samband med sådan rörelse, t.ex. vid 
trafikljus, i bilköer, framför zebrakorsningar, vid hållplatser och vändpunkter 
och vid liknande uppehåll. 

 
Regeringsbeslutet hänvisade således bland annat till Arbetsmiljöverkets ytt- 
rande med en definition av begreppet körning. Enligt Arbetsmiljöverkets 
definition är det fråga om körning, när bussen tillfälligt står stilla i samband 
med rörelse under en förares kontroll, till exempel vid hållplatser, vänd- 
punkter och liknande uppehåll. 

 
Arbetsgivarparterna har gjort gällande följande. Körning är tid när föraren 
sitter bakom ratten i förarsätet. Reglertid, när bussen står stilla vid en änd- 
hållplats och föraren har möjlighet att resa på sig och gå ut ur bussen, faller 
utanför definitionen. I Arbetsmiljöverkets definition anges att det är fråga 
om körning när bussen tillfälligt står stilla. Reglertiden är inga tillfälliga 
stopp, utan är just schemalagda. Ändhållplatser omfattas inte heller av defi- 
nitionen. 

 
Enligt förbundet innebär Arbetsmiljöverkets definition följande. Stopp vid 
hållplatser är sådana tillfälliga stopp som står i samband med sådan rörelse 
som gör att stoppen ska anses som körning. Uttrycket ”tillfälligt” tar sikte på 
att uppehållet enbart avser viss tid och har samband med att bussen senare 
ska köra iväg. Längre stopp, som inte har samband med rörelse, är motsats- 
vis inte att anse som körning. Exakt var den tidsmässiga gränsen mellan till- 
fälliga uppehåll och längre stopp går, är inte möjligt att fastställa. Stopp vid 
ändhållplats ingår i begreppet körning. Dessa stopp ger ingen möjlighet till 
vila och rekreation. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Med körning avses, enligt den omtvistade definitionen, för det första att bus- 
sen är i rörelse under en förares kontroll, dvs. att bussen körs. Därutöver är 
det fråga om körning även när bussen tillfälligt står stilla i samband med 
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sådan rörelse, t.ex. vid ett trafikljus, i en bilkö eller i en korsning. Vidare 
anges att det även är fråga om körning när bussen tillfälligt står stilla i sam- 
band med sådan rörelse vid en hållplats, dvs. för att släppa av och på passa- 
gerare. Så långt framstår begreppet körning, i det sammanhang det har, som 
naturligt och så långt är parterna också överens om innebörden. Det parterna 
är oense om är, om schemalagda stopp vid ändhållplatser kan anses innebära 
att ”bussen tillfälligt står stilla i samband med sådan rörelse” vid ”hållplat- 
ser, vändpunkter och liknande uppehåll”. 

 
Enligt arbetsgivarparterna är det inte heller fråga om att bussen tillfälligt står 
stilla, när det är ett schemalagt stopp, där föraren har möjlighet att lämna 
bussen. Arbetsdomstolen kan inte dela den uppfattningen, i vart fall inte när 
det är fråga om korta stopp som begränsar sig till ett par minuter. Parterna är 

 
 

oense om föraren har haft möjlighet att resa på sig och gå ut ur bussen vid 
de nu aktuella stoppen. Det får anses utrett att föraren inte fick lämna bussen 
med passagerare i. Under ett så kort stopp som två minuter synes det vara 
svårt att hinna med att be eventuellt kvarvarande passagerare att först lämna 
bussen, få dem att kliva av, själv lämna bussen, därefter gå på bussen och 
släppa in passagerarna för att kunna köra iväg på utsatt tid. Ett sådant kort 
stopp som två minuter ändrar därmed, enligt Arbetsdomstolens mening, inte 
att det är fråga om att bussen tillfälligt står stilla. 

 
Arbetsgivarparternas ståndpunkt innebär i praktiken att bolaget – genom att 
lägga in ett par minuters reglertid vid upprepade tillfällen i en och samma 
förartjänst – skulle kunna förskjuta bussförarnas möjlighet till paus i inte 
oväsentlig mån. En sådan ordning är enligt Arbetsdomstolens mening inte 
förenlig med pausregelns syfte att bland annat möjliggöra toalettbesök inom 
viss tid. 

 
Begreppet ändhållplats finns inte uttryckligen med i exemplifieringen i 
Arbetsmiljöverkets yttrande. Enligt Arbetsdomstolens mening ryms begrep- 
pet ändhållplats väl inom definitionens ”hållplatser och vändpunkter och vid 
liknande uppehåll”. Denna exemplifiering innebär därmed att också stopp 
vid ändhållplatser, i vart fall sådana korta stopp som begränsar sig till två 
minuter, enligt domstolens mening innefattas i begreppet körning. Arbets- 
domstolens slutsats är alltså att regeringsbeslutet den 27 mars 2002 innebär 
en sådan definition av begreppet körning. 

 
Övriga omständigheter 

 

Arbetsgivarsidan har gjort gällande att den, bland annat enligt protokoll från 
diskussion om praktisk tillämpning av nya pausregler vid Swebus depåer i 
Stockholms län den 11 november 2002, till förbundet framfört att övrig 
reglertid inte ingick i begreppet körtid. Förbundet har bestritt att Hans Lin- 
nér och Erik Hellström, som enligt protokollet antecknades för Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, representerade förbundet. Erik Hellström har 
uppgett att han vid diskussionen företrädde arbetarskyddet och inte förbun- 
det och att det inte var aktuellt att begreppet körning skulle omfatta när 
förare stannade på hållplats. Arbetsdomstolen finner inte utrett att Hans Lin- 
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nér och Erik Hellström företrädde förbundet. Deras vetskap kan därför inte 
tillmätas någon betydelse i denna tvist. 

 
Arbetsgivarsidan har även hänvisat till förhandlingsprotokoll från juni 2012 
och september 2012, av vilka framgår att begreppet körning diskuterades 
vid förhandlingarna och att förhandlingarna slutade i oenighet. Arbetsgivar- 
parterna har vidare pekat på det yrkande i avtalsförhandlingarna våren 2013, 
där förbundet drev ett krav om ändring av den tid som skulle ligga till grund 
för rätten till paus. Inte heller dessa omständigheter kan enligt Arbetsdom- 
stolens mening tillföra något i tolkningsfrågan. 

 
Inte heller vad arbetsgivarsidan anfört om tillämpningen av pausregeln vid 
bolagets verksamhet i Umeå, ger stöd i frågan hur kollektivavtalet mellan 
parterna ska tolkas. 

 
 

När det gäller avtalstillämpningen har det framkommit att den skiljer sig åt 
hos olika företag i Sveriges Bussföretag. Det är ostridigt att Arriva och Keo- 
lis räknar reglertid i begreppet körning. Transdev drar dock bort reglertiden 
och räknar endast faktisk körtid som körning. Beträffande bolagen i Nett- 
buss-koncernen går de uppgifter som framkommit om avtalstillämpningen 
isär. 

 
Den utredning som förebringats om andra bussföretags tillämpning av paus- 
regeln eller vad som i övrigt anförts om avtalstillämpningen tillför enligt 
Arbetsdomstolens mening inte heller något i tolkningsfrågan. 

 
Sammanfattande bedömning 

 

Arbetsdomstolens slutsats av det ovan anförda är att det omtvistade begrep- 
pet körning i bussbranschavtalets pausregel innefattar även kortare stopp vid 
ändhållplatser; i denna tvist i vart fall de kortare stoppen om två minuter. 
Förare på förartjänst 1208 med tjänsteplan Falkenberg har därmed under 
år 2014 enligt tidtabell haft arbete med körning i mer än 2,5 timmar utan 
avbrott för paus om minst tio minuter eller rast. Bolaget har därigenom bru- 
tit mot § 5 mom. 7 i bussbranschavtalet. Genom brottet mot bussbransch- 
avtalet har bolaget ådragit sig skyldighet att betala allmänt skadestånd till 
förbundet. 

 
Skadeståndets storlek 

 
Arbetsdomstolens ställningstagande innebär, som ovan sagts, att bolaget har 
brutit mot § 5 mom. 7 i bussbranschavtalet. 

 
Arbetsgivarparterna har gjort gällande att ett eventuellt allmänt skadestånd 
ska jämkas till i första hand noll. De har i denna del anfört att hänsyn måste 
tas till att bolaget samrått med förbundets förtroendemän inför bestämman- 
det av förartjänst 1208 utan att dessa rest några anmärkningar, att bolaget 
redan år 2002 deklarerade att reglertid – utöver sådan som syftar till att 
reglera kända förseningar – inte ska räknas som körning samt att förartjänst 
1208 under tvisteförhandlingarna gjordes om och numera är uppdelad på två 
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tjänster. 
 

Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 
 

Bolaget har brutit mot kollektivavtalet genom att inte ge arbetstagarna som 
innehaft förartjänst 1208 i Falkenberg möjlighet till paus efter 2,5 timmars 
körning. Det är fråga om ett brott mot en bestämmelse som är betydelsefull 
för bussförarna från arbetsmiljösynpunkt. Förartjänst 1208 gjordes emeller- 
tid om under tvisteförhandlingarna och är alltså numera uppdelad på två 
tjänster. Vid en samlad bedömning finner Arbetsdomstolen att det allmänna 
skadeståndet bör bestämmas till 50 000 kr. 

 
 

Rättegångskostnad 
 

Trots att det allmänna skadeståndet har bestämts till ett lägre belopp än för- 
bundet yrkat bör förbundet ändå betraktas som fullt ut vinnande part. 
Arbetsgivarparterna bör därmed förpliktas att ersätta förbundet för dess rät- 
tegångskostnad. Den av förbundet yrkade ersättningen har vitsordats såsom 
skälig i och för sig. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen förpliktar Nobina Sverige AB att till Svenska Kommu- 
nalarbetareförbundet betala allmänt skadestånd med 50 000 kr jämte ränta 
enligt 6 § räntelagen från den 26 juni 2015 till dess betalning sker. 

 
2. Sveriges Bussföretag och Nobina Sverige AB ska med hälften vardera 
ersätta Svenska Kommunalarbetareförbundet för rättegångskostnad med 
425 806 kr, varav 402 187 kr avser ombudsarvode, jämte ränta på det först- 
nämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess 
betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Karin Renman, Ulla Erlandsson, Kerstin G Andersson, Bengt 
Huldt (skiljaktig), Karl Olof Stenqvist (skiljaktig), Carina Lindberg och 
Ronny Wenngren. 

 
Rättssekreterare: Hannah Edström 
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Domsbilaga 1 
 

Mål nr A 88/15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöterna Karl Olof Stenqvists och Bengt Huldts skiljaktiga mening 
 

Vi delar inte majoritetens uppfattning att reglertid ska ingå i begreppet kör- 
ning vid beräkning av utlägg av pauser eller raster enligt bussbranschavta- 
lets § 5 mom. 7. 

 
Parterna i målet är överens om att begreppet körning i avtalet är definierat i 
enlighet med regeringsbeslutet i frågan som bygger på Arbetarskyddsstyrel- 
sens beslut om vad som begreppet körning avser. 

 
Paus eller rast ska läggas ut efter 2,5 timmars körning. Körning är tid då 
bussföraren sitter i bussens förarsäte för att köra bussen och är inte syno- 
nymt med bussförarens arbetstid. Reglertid är tid som är inlagd i bussarnas 
turlistor när bussen står stilla och bussföraren kan lämna förarsätet och bus- 
sen för egna sysslor som att sträcka på benen, telefonera, röka, uppsöka toa- 
lett etc. Reglertid är att jämställa med spilltid i andra avtal. Att reglertiden 
ibland vid enskilda bussturer kan bli kortare eller längre enligt bussens tur- 
lista eller på grund av händelser i trafiken, ändrar inte på avtalets regel för 
utläggning av pauser och raster. Att reglertiden räknas in i bussförarens 
betalda arbetstid innebär således inte att reglertiden vid utläggningen av 
pauser och raster ska ingå i tiden för körning enligt § 5 mom. 7. Vi menar 
således att begreppet körning inte avser sådana schemalagda stopp där buss- 
föraren kan lämna bussen, oavsett stoppens längd. Detta innebär att bussfö- 
raren på den aktuella förartjänsten under år 2014 inte enligt tidtabell haft 
arbete med körning enligt avtalet längre tid än 2,5 timmar utan avbrott för 
paus eller rast lagts ut. 

 
Av anförda skäl anser vi att Svenska Kommunalarbetarförbundets talan ska 
avslås. 

 
Överröstade i denna fråga är vi i övrigt ense med majoriteten. 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 6/17 
 2017-01-25 Mål nr A 123/15 
 Stockholm  

 
 
 
 

KÄRANDE 
Svenska Transportarbetareförbundet, Box 714, 101 33 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristen Annett Olofsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 
Box 1155, 111 81 Stockholm 

 
SVARANDE 
1. Sveriges Hamnar (för ej talan) 
2. ShoreLink AB, 556053-7168, Box 716, 941 28 Piteå 
Ombud för ShoreLink AB: advokaten Lars Hartzell och jur.kand. Petter 
Wenehult, Elmzell Advokatbyrå AB, Gamla Brogatan 32, 
111 20 Stockholm 

 
SAKEN 
Kollektivavtalsbrott m.m. 

 
 
 

Bakgrund 
 

Mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet 
(Transport) gäller Hamn- och Stuveriavtalet (kollektivavtalet). ShoreLink 
AB (bolaget) är medlem i Sveriges Hamnar och därmed bundet av kollektiv- 
avtalet. Bolaget bedriver verksamhet i hamnarna i Skellefteå, Piteå, Luleå 
och Kalix med arbetstagare som företrädesvis är medlemmar i Svenska 
Hamnarbetarförbundet (Hamnarbetarförbundet). 

 
Parterna tvistar i huvudsak om bolagets förläggning av arbetstiden för vissa 
arbetstagare strider mot kollektivavtalet och om bolaget har brutit mot 
förhandlingsskyldigheten enligt 11 och 38 §§ medbestämmandelagen i 
samband med att bolaget vid ett tillfälle hyrt in arbetskraft. Tvisten har inte 
kunnat lösas vid förhandlingar mellan parterna. 

 
Bolaget har inte förlagt den ordinarie dagarbetstiden mellan kl. 7.00 och 
kl. 16.30 som anges i § 4 A Mom 1 i kollektivavtalet. I stället har 
bolaget tillämpat andra arbetstider för berörda arbetstagare. Schema- 
läggningen av arbetstiden har inte föregåtts av överläggning eller över- 
enskommelse mellan Sveriges Hamnar eller bolaget och Transport eller 
dess berörda avdelning (jämför § 4 B Mom 1, C Mom 1, D Mom 1 och 
§ 7 i arbetstidsavtalet i bilaga 3 till kollektivavtalet). Däremot har 
bolaget, enligt egen uppgift, träffat kollektivavtal eller andra överens- 
kommelser om arbetstiderna med Hamnarbetarförbundet eller dess 
berörda avdelning. Bolaget har inte betalat övertidsersättning enligt § 5 
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Mom 7 i kollektivavtalet för arbete som utförts utanför den ordinarie 
dagarbetstiden enligt § 4 A Mom 1 i kollektivavtalet. 

 

Kollektivavtalet 
 

I kollektivavtalet finns följande bestämmelser. 
 

§ 1 Avtalets omfattning 
 

Kollektivavtalet omfattar alla arbeten som utförs i stuveriföretagens regi. 
Exempel på sådana arbeten är lastning och lossning av fartyg, terminal- 
arbeten, godsräkning, av- och påluckningsarbeten, surrnings- och förtöj- 
ningsarbeten. Så länge detta avtal gäller ska vid arbetsgivarens arbets- 
platser tillämpas här nedan upptagna allmänna bestämmelser, löner och 
ordningsregler samt i förhandlingsprotokoll och protokollsanteckningar 
angivna beslut rörande detta avtals tolkning och tillämpning. 

 
[...] 

 
§ 4 Arbetstid/Ersättningar 

 
Ordinarie arbetstid utgör i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. 

A Dagarbetstid 

Mom 1 Arbetstidens förläggning 
 

Den ordinarie dagarbetstiden förläggs (såvida inte annat överenskommes 
lokalt): 
Måndag–fredag Kl. 7.00–16.30 
Måltidsraster Kl. 9.00–9.30 

 Kl. 12.00–13.00 
 

Arbetsgivaren kan senarelägga måltidsrast, dock endast med måltids- 
rastens längd. 

 
En kafferast om 15 minuter får tas ut under dagen. Rastens förläggning 
ska anpassas till arbetet. Om ytterligare kafferast tas ut, förlängs den 
ordinarie arbetstiden med den extra kafferastens längd. 

 
På midsommar-, jul- och nyårsafton kan arbete endast bedrivas som 
frivilligt övertidsarbete. 

 
B Schemalagt arbete 

 
Mom 1 Särskild förläggning av arbetstiden 

 
Föreligger behov av fast förläggning av ordinarie arbetstid till annan tid 
än som föreskrivs under punkt A eller annan utjämning av arbetstiden, 
exempelvis för färjetrafik, upprättas efter överläggningar mellan de 
avtalsslutande parterna ett särskilt lokalt arbetstidsschema för berörda 
arbetstagare. 
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För uppgörande av ändamålsenliga pass/skiftscheman kan avsteg i 
erforderlig omfattning göras från bestämmelsen angående veckovila. Vid 
schemaläggning ska dock iakttas att veckovilan utgör minst 24 timmar 
per sjudygnsperiod. 

 
Mom 2 OB-tillägg 

 
Till arbetstagare som utför arbete på schemalagd arbetstid enligt ovan 
utgår följande OB-tillägg: 

 fr.o.m. fr.o.m. fr.o.m. 
 2013-09-01: 2014-04-01: 2015-04-01 

måndag–fredag kl. 16.00–24.00 41:44 kr/tim 42:27 kr/tim 43:12 kr/tim 
måndag–fredag kl. 0.00–7.00 73:66 kr/tim 75:13 kr/tim 76:63 kr/tim 
lördag kl. 0.00 – söndag kl. 24.00 116:82 kr/tim 119:16 kr/tim 121:54 kr/tim 
Från kl. 0.00 trettondagen, 1 maj, 
Kristi himmelsfärdsdag, national- 
dagen och alla helgons dag till kl. 
0.00 första vardagen efter resp. 
helger 

 
 
 
 

131:32 kr/tim 

 
 
 
 

133:95 kr/tim 

 
 
 
 

136:63 kr/tim 
Från kl. 7.00 på skärtorsdagen, 
nyårsafton, pingstafton, 
midsommarafton och julafton till 
kl. 0.00 första vardagen efter resp. 
helger: 

 
 
 
 

165:60 kr/tim 

 
 
 
 

168:91 kr/tim 

 
 
 
 

172:29 kr/tim 
 

Anm 
OB-tillägg utgår även under håltid. 

C Skiftarbete 

Mom 1 Förläggning av skiftarbete 
 

Vid behov av olika former av skiftarbete förläggs, efter överenskommelse 
mellan de avtalsslutande parterna, arbetstiden enligt lokalt upprättat 
arbetstidsschema, vilket ska ange arbetstidens början och slut samt raster. 

 
För uppgörande av ändamålsenliga pass/skiftscheman kan avsteg i 
erforderlig omfattning göras från bestämmelsen angående veckovila. Vid 
schemaläggning ska dock iakttas att veckovilan utgör minst 24 timmar 
per sjudygnsperiod. 

 
[...] 

 
Mom 13 Betalningsregler för skiftarbete 

 
Till arbetstagare, som utför skiftarbete, utgår följande skifttillägg: 

[…] 

D Förskjutning av ordinarie arbetstid (s.k. FA-tid) 

Mom 1 Förläggning av FA-tid 

Vid behov av förskjutning av ordinarie arbetstid kan, efter överens- 
kommelse mellan de avtalsslutande parterna, arbetstiden förläggas enligt 
lokalt upprättat arbetstidsschema. 
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Vid arbete på FA-tid ska de särskilda tillämpningsregler gälla varom de 
avtalsslutande parterna i samråd med de lokala parterna kan enas. 

 
Mom 2 FA-tillägg 

 
Till arbetstagare, som utför arbete på förskjuten ordinarie arbetstid, utgår 
följande FA-tillägg: 

 
a) Per åttatimmarspass som påbörjas vardagar mellan kl. 14.00 och 

17.00: 
fr.o.m. den 1 september 2013: 612:50 kr. 
fr.o.m. den 1 april 2014: 624:75 kr. 
fr.o.m. den 1 april 2015: 637:25 kr. 

 
b) Per åttatimmarspass som påbörjas vardagar mellan kl. 22.00 och 

1.00: 
fr.o.m. den 1 september 2013: 771:42 kr. 
fr.o.m. den 1 april 2014: 786:85 kr. 
fr.o.m. den 1 april 2015: 802:59 kr. 

 
c) För förskjuten arbetstid från kl. 14.00–24.00 lördagar, söndagar från 

kl. 0.00-06.00 måndag morgon samt från kl. 6.00 långfredag, pingst- 
afton, midsommarafton, julafton, nyårsafton till första vardagen efter 
resp. helger utgår gällande övertidstillägg för motsvarande tider. 

 
§ 5 Övertid 

 
Mom 1 Uttagning till övertidsarbete 

 
Till övertidsarbete uttas i första hand frivillig arbetskraft. Erhålls därvid 
inte tillräckligt antal frivilliga arbetstagare, får arbetsgivaren beordra 
övertidsarbete. 

 
De lokala parterna överenskommer om tillämpningsregler för anmälan 
och uttagning till övertidsarbete. 

 
I de fall de lokala parterna inte enas om annat gäller följande vid uttag- 
ning till övertidsarbete i anslutning till ordinarie arbetstid måndag-fredag: 

 
§ Övertidsarbete varslas i samband med lunchrasten. 

 
§ Beställning av övertidsarbete sker senast en och en halv timme 

före ordinarie arbetstidens slut. 
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§ Betalning utgår för beställd tid. De lokala parterna kan mot 
ekonomisk kompensation överenskomma om att denna regel inte 
ska gälla. Uppgörelse ska innehålla uppgift om hur tillskapat 
löneutrymme fördelats. 

 

[...] 
 

Mom 7 Betalningsregler 

För övertidsarbete utgår övertidstillägg 

månadslönen + procentuellt tillägg enligt följande: 
173 

 
1. Arbete på övertid betalas med 50 % förhöjning. Som övertid räknas 

arbete på måltidsraster och den arbetstid om två timmar, som infaller 
direkt efter den ordinarie arbetstidens slut eller är skild därifrån 
endast av måltidsrast. 

 
2. Arbete på kvalificerad övertid, varmed avses all tid som inte är 

ordinarie tid eller övertid, betalas med följande förhöjningar: 
 

100 % på vardagar, 150 % på söndagar och 200 % på nyårsdagen, 
trettondagen, långfredagen, påskdagen, annandag påsk, 1 maj, Kristi 
himmelsfärdsdag, pingstdagen, nationaldagen, midsommardagen, 
alla helgons dag, juldagen och annandag jul. 

 
3. För övertidsarbete efter EM-skift betalas kvalificerad övertidsersätt- 

ning. 
 

I månadslönen enligt ovanstående formel inkluderas inte skift-, OB- och 
FA-tillägg. 

 
I bilaga 3, med rubriken ”Arbetstidsavtal”, till kollektivavtalet finns 
följande bestämmelser. 

 
I § 4 Hamn- och Stuveriavtalet finns viktiga regler om arbetstidens 
förläggning. 

 
Genom detta avtal har parterna gjort undantag från arbetstidslagen (SFS 
1982:673) i dess helhet. 

 
§ 1 Ordinarie arbetstid 

 
Den ordinarie arbetstiden utgör i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. 
Raster är inte inräknade. 

 
Vecka räknas från och med måndag eller annan dag enligt vad som 
tillämpas på arbetsstället. 

 
[…] 
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3 § Övertid 
 

1. Vad är övertid? 
 

Övertid är den tid som överstiger ordinarie arbetstid (40 timmar per 
helgfri vecka) och jourtid. 

 
Vid beräkning av övertid skall ledighet som förläggs till arbetstagarens 
ordinarie arbetstid likställas med fullgjord arbetstid. 

 
2. Övertidens omfattning 

 
[…] 

 
§ 7 Vila 

 
1. Dygnsvila 

 
Arbetstagare skall beredas minst 11 timmars sammanhängande vila per 
24-timmarsperiod. Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av 
något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, 
under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensations- 
ledighet. Avvikelse får även göras genom lokal överenskommelse, under 
förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet 
eller bereds lämpligt skydd. 

 
I den dygnsvila som alla arbetstagare har rätt till skall tiden kl. 0.00–5.00 
ingå. Avvikelse får göras om det är nödvändigt med hänsyn till arbetets 
art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter. Avvikelse 
får även göras genom lokal överenskommelse. 

 
 

Yrkanden 
 

Transport har yrkat att Arbetsdomstolen förpliktar bolaget att till Transport 
betala allmänt skadestånd med 
1. 100 000 kr för brott mot § 4 B Mom 1 i kollektivavtalet, 
2. 1 000 000 kr för brott mot § 5 Mom 7 i kollektivavtalet, 
3. 100 000 kr för brott mot § 4 D Mom l i kollektivavtalet, 
4. 500 000 kr för brott mot § 5 Mom 7 i kollektivavtalet, 
5. 100 000 kr för brott mot § 4 C Mom 1 i kollektivavtalet, 
6. 100 000 kr för brott mot § 4 A Mom 1 i kollektivavtalet, 
7. 100 000 kr för brott mot 7 § i arbetstidsavtalet i bilaga 3 till kollektiv- 

avtalet, och 
8. 200 000 kr för brott mot 11 och 38 §§ medbestämmandelagen. 

 
På de allmänna skadestånden har ränta enligt 6 § räntelagen yrkats från den 
15 oktober 2015 (dagen för delgivning av stämning) till dess betalning sker. 

 
Bolaget har bestritt yrkandena och inte vitsordat något belopp för allmänt 
skadestånd, men däremot vitsordat ränteyrkandena som skäliga i och för sig. 
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Om Arbetsdomstolen skulle komma fram till att bolaget har begått skade- 
ståndsgrundande handlingar, har bolaget yrkat att skadeståndet ska jämkas, i 
första hand till noll och i andra hand kraftigt. 

 
Transport har bestritt att det finns skäl för att jämka skadeståndet. 

Transport och bolaget har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

Sveriges Hamnar har förklarat att föreningen inte för talan i målet. 

Till utveckling av talan har parterna anfört i huvudsak följande. 

 

Domskäl 
 

Parterna tvistar dels om bolaget har brutit mot bestämmelser i kollektiv- 
avtalet om förläggning av arbetstid och betalning av ersättning för övertid, 
dels om bolaget brutit mot förhandlingsskyldigheten enligt 11 och 38 §§ 
medbestämmandelagen i samband med att bolaget vid ett tillfälle hyrt in 
arbetskraft. Transport har yrkat sammanlagt 2,2 miljoner kronor i allmänt 
skadestånd. Bolaget har framställt en preskriptionsinvändning mot 
yrkandena om allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott och invändningar 
mot storleken på eventuella allmänna skadestånd. 

 
Preskriptionsinvändningen 

 
Enligt förhandlingsordningen – och 64 § medbestämmandelagen – ska lokal 
förhandling påkallas inom fyra månader efter det att parten fått kännedom 
om den omständighet vartill yrkandet hänför sig och senast inom två år efter 
det att omständigheten inträffade. 

 
Enligt bolaget har Transport sedan länge känt till de arbetstider och ersätt- 
ningar som tillämpats i bolagets fyra hamnar enligt överenskommelser med 
Hamnarbetarförbundet eller dess berörda avdelning. 

 
Enligt Transport är yrkandena om allmänt skadestånd för kollektivavtals- 
brott inte preskriberade. 

 
Transports yrkanden om allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott avser 
den arbetstidsförläggning och den betalning som bolaget gjort tidigast från 
och med december 2013. Transport har påkallat lokala tvisteförhandlingar 
som hölls i juni 2015. Yrkandena är därför, enligt Arbetsdomstolens 
mening, inte preskriberade enligt tvåårsregeln. 

 
Enligt Transport var det först i samband med en avtalskontroll hos bolaget i 
maj 2015 som Transport fick reda på kollektivavtalsbrotten. 
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Bolaget har, enligt Arbetsdomstolens mening, inte lyckats bevisa att 
Transport tidigare än så känt till hur bolaget från och med december 2013 
förlagt arbetstiden och betalat, dvs. de omständigheter som yrkandena 
hänför sig till. Det finns nämligen inget i utredningen som talar för det. 
Frågan om Transport sedan länge känt till att bolaget haft överens- 
kommelser om förläggning av arbetstid och ersättningar med Hamnarbetar- 
förbundet eller dess berörda avdelning, vilken fråga domstolen återkommer 
till i annat sammanhang, har inte någon betydelse för bedömningen av 
preskriptionsfrågan. 

 
Det är Arbetsdomstolens slutsats att Transports yrkanden om allmänt 
skadestånd för kollektivavtalsbrott inte är preskriberade. 

 
Har bolaget brutit mot kollektivavtalet? 

 
Bolaget har inte ifrågasatt att bolaget i förhållande till Transport varit 
skyldigt att tillämpa anställningsvillkoren i kollektivavtalet på bolagets 
samtliga arbetstagare. 

 

När ska övertidsersättning betalas? 
 

Enligt Transport har bolaget brutit mot kollektivavtalet genom att inte betala 
övertidsersättning enligt § 5 Mom 7 i kollektivavtalet till arbetstagare som 
utfört arbete utanför den ordinarie dagarbetstiden enligt § 4 A Mom 1 i 
kollektivavtalet. 

 
Bolaget har invänt att övertidsersättning enligt § 5 Mom 7 i kollektivavtalet 
bara ska betalas till tillsvidareanställda arbetstagare som arbetat mer än 
40 timmar under en helgfri vecka och s.k. blixtar, som är visstidsanställda 
arbetstagare, som arbetat mer än 8 timmar under en dag. Detta följer enligt 
bolaget av att övertid enligt § 3 i arbetstidsavtalet i bilaga 3 till kollektiv- 
avtalet definieras som den tid som överstiger ordinarie arbetstid (40 timmar 
per helgfri vecka) och jourtid. 

 
Enligt Transport har arbetstidsavtalet i bilaga 3 till kollektivavtalet ingen 
betydelse för vilken ersättning som ska betalas för arbete i enlighet med 
§§ 4 och 5 i själva kollektivavtalet. Transport har också åberopat ett justerat 
protokoll från en central förhandling i juni 2015 mellan på ena sidan 
Sveriges Hamnar och Oxelösund AB och på andra sidan Transport som 
innehåller följande: 

 
Parterna är […] överens om att blixt ersätts enligt Hamn- och Stuveri- 
avtalet med timlön helgfri måndag–fredag mellan klockan 7:00–16:30, 
eller lokal dagarbetstid, och för övrig tid med timlön plus övertids- 
ersättning. 

 
Någon utredning om vad kollektivavtalsparterna avsett med bestämmelsen i 
§ 5 Mom 7 i kollektivavtalet med betalningsregler vid övertid har inte lagts 
fram. Arbetsdomstolen är därför vid tolkningen i första hand hänvisad till 
ordalydelsen och konstruktionen av kollektivavtalet. 

 
 
 
 

januari 17 s 54

AD 2017 nr 6



 

 
I § 4 A Mom 1 i kollektivavtalet anges mellan vilka klockslag måndag– 
fredag den ordinarie dagarbetstiden förläggs. Av § 4 B, C och D framgår att 
det, förutom arbete under den ordinarie dagarbetstiden, kan förekomma  
 
 
arbete på annan tid, nämligen schemalagt arbete (§ 4 B), skiftarbete (§ 4 C) 
respektive förskjutning av ordinarie arbetstid (§ 4 D), om det finns ett lokalt 
upprättat arbetstidsschema. I § 5 Mom 1–6 i kollektivavtalet finns det 
bestämmelser om när och hur övertid kan tas ut. I § 5 Mom 7 i kollektiv- 
avtalet finns så betalningsregler vid övertid. Där finns också definitioner av 
övertid respektive kvalificerad övertid, som tydligt hänför sig till arbete 
mellan vissa klockslag (”arbete på måltidsraster och den arbetstid om två 
timmar, som infaller direkt efter den ordinarie arbetstidens slut eller är skild 
därifrån endast av måltidsrast” respektive ”all tid som inte är ordinarie tid 
eller övertid”). 

 
Arbetstidsavtalet i bilaga 3 till kollektivavtalet innehåller inga betalnings- 
regler. Genom bilagan har kollektivavtalsparterna gjort undantag från 
arbetstidslagen i dess helhet. Bilagan innehåller bl.a. bestämmelser om 
arbetstidens och övertidens omfattning, främst under längre beräknings- 
perioder. I bilagan, som innehåller en hänvisning till bestämmelserna om 
arbetstidens förläggning i § 4 i själva kollektivavtalet, anges att den 
ordinarie arbetstiden utgör i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening talar såväl en naturlig läsning av avtals- 
bestämmelserna som kollektivavtalets konstruktion – med bestämmelser om 
klockslag och betalning i själva kollektivavtalet och bestämmelser om den 
totala omfattningen av arbetstiden under främst längre beräkningsperioder i 
en bilaga – tydligt emot en sådan sammanläggning, kumulation, av defini- 
tionerna av övertid i arbetstidsavtalet i bilaga 3 till kollektivavtalet respek- 
tive av övertid/kvalificerad övertid i § 4 Mom 5 i själva kollektivavtalet som 
bolaget förespråkar. En sådan uppdelning i kollektivavtal av bestämmelser 
om betalning för övertid respektive om begränsning av arbetstidens/över- 
tidens omfattning är vanlig. Det vore också ovanligt med kollektivavtals- 
bestämmelser som innebär att en arbetstagare skulle få extra betalt för att 
arbeta en hel arbetsdag utan att få sin schemalagda måltidsrast bara om 
arbetstagaren skulle komma att arbeta minst 40 timmar samma vecka eller, 
vid visstidsanställning som blixt, 8 timmar samma arbetsdag. 

 
Arbetsdomstolens slutsats är att kollektivavtalet, i enlighet med Transports 
tolkning, innebär att en arbetstagare har rätt till betalning för övertid enligt 
§ 5 Mom 7 i kollektivavtalet så snart han eller hon arbetar utanför den 
ordinarie arbetstid som är tillämplig för arbetstagaren enligt § 4 A–D i 
kollektivavtalet, dvs. enligt ett lokalt upprättat arbetstidsschema enligt 
§ 4 B–D i kollektivavtalet eller, i avsaknad av ett sådant schema, enligt 
§ 4 A Mom 1 i kollektivavtalet. 
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Förläggning av arbetstid 
 

Bolaget har inte bestritt att den förläggning av arbetstiden som förekommit, 
med förläggning av arbetstid till annan tid än måndag–fredag kl. 7.00–16.30 
eller med kortare dygnsvila än som föreskrivits, för att vara förenlig med 
kollektivavtalet förutsatt åtminstone en lokal överenskommelse/ett lokalt 
upprättat arbetstidsschema. Parterna är överens om att bolaget och Transport 
eller dess berörda avdelning inte har gjort några lokala överenskommelser 
om förläggning av arbetstid/lokala arbetstidsscheman. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening kan det hållas för visst att kollektivavtals- 
parterna, vid avtalstidpunkten, med bestämmelser om att något i fråga om 
arbetstid kan överenskommas eller upprättas ”lokalt” avsåg sådant som 
arbetsgivaren och Transports berörda avdelning kommer överens om eller 
gemensamt upprättar, inte vad arbetsgivaren kunde komma överens om eller 
upprätta tillsammans med en med Transport konkurrerande arbetstagar- 
organisation. Det får också anses framgå av bestämmelsernas ordalydelse. 
Bolaget verkar inte heller vilja göra gällande något annat. 

 
Bolaget har i stället hävdat att Sveriges Hamnar och Transport sedan lång 
tid känt till och accepterat att bolaget i fråga om arbetstid, med avvikelse 
från kollektivavtalet, tillämpat överenskommelser mellan bolaget och 
Hamnarbetarförbundet eller dess berörda avdelning. Därigenom skulle det, 
enligt bolaget, genom en väl etablerad praxis ha uppkommit en ”retroaktiv 
gemensam partsvilja”. 

 
Enligt Transport har Sveriges Hamnar och Transport inte godtagit att 
bolaget tillämpar överenskommelser med Hamnarbetarförbundet som 
innebär avvikelser från kollektivavtalet. Bolaget har, enligt Transport, 
visserligen vid olika tillfällen berättat för Transport att bolaget har 
kollektivavtal och överenskommelser med Hamnarbetarförbundet eller dess 
berörda avdelning, men Transport har aldrig fått se själva avtalen eller 
överenskommelserna. 

 
Enligt de flesta av de aktuella kollektivavtalsbestämmelserna – § 4 B om 
särskild förläggning av arbetstiden, C om skiftarbete och D om förskjutning 
av ordinarie arbetstid – krävs det att det lokalt upprättade arbetstidsschemat 
har föregåtts av överläggningar eller överenskommelse mellan de avtals- 
slutande parterna, dvs. Sveriges Hamnar och Transport. Parterna är överens 
om att bolagets schemaläggning inte har föregåtts av några sådana 
överlägg- ningar eller överenskommelser. 

 
Bolaget verkar inte ha gjort gällande att Sveriges Hamnar och Transport, före 
denna tvist, känt till och accepterat just de arbetstidsscheman bolaget faktiskt 
tillämpat. I vart fall ger utredningen inte något stöd för att så varit fallet. 
Bolagets inställning är i stället, som Arbetsdomstolen uppfattat den, att 
Sveriges Hamnar och Transport känt till och accepterat att bolaget, med 
avvikelse från kollektivavtalet, träffar eller upprättar sådana lokala överens- 
kommelser och lokala arbetstidsschema som avses i kollektivavtalet med 
Hamnarbetarförbundet eller dess berörda avdelning i stället för med 
Transports berörda avdelning och utan föregående överläggningar eller  
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överenskommelser mellan Sveriges Hamnar och Transport. Bolaget har 
bevisbördan för sitt påstående i detta avseende. Stränga beviskrav måste 
ställas på den som påstår något så ovanligt som att en central arbetstagar- 
organisation skulle ha accepterat att ge upp sitt, och sina avdelningars, 
inflytande enligt ett centralt kollektivavtal till förmån för en med denna 
organisation konkurrerande arbetstagarorganisation samt att detta 
accepterats också av den centrala arbetsgivarparten. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening är det uppenbart att bolaget inte uppfyllt sin 
bevisbörda. Det får i och för sig anses utrett att Sveriges Hamnar och 
Transport känt till att bolaget träffat kollektivavtal och överenskommelser 
med Hamnarbetarförbundet eller dess berörda avdelning. Utredningen ger 
också vid handen att Sveriges Hamnar och Transport åtminstone borde ha 
insett att bolaget inte bedrev sin hamnverksamhet genom att betala ersättning 
för övertid enligt kollektivavtalet för allt arbete på annan tid än måndag– 
fredag kl. 7.00–16.30. Det har dock inte framkommit något som talar för att 
Sveriges Hamnar eller Transport – uttryckligen eller tyst – accepterat att 
bolaget med stöd av överenskommelser med Hamnarbetarförbundet eller 
dess berörda avdelning avvikit från kollektivavtalet i fråga om arbetstidens 
förläggning. Redan vad bolaget anfört om att det genom åren vid flera 
tillfällen försökt träffa överenskommelser med Transport eller dess berörda 
avdelning talar för att inte ens bolaget då ansett att Transport accepterat att 
bolaget avvek från kollektivavtalet med stöd av överenskommelser med 
Hamnarbetarförbundet eller dess berörda avdelning. Det förekommer i 
utredningen visserligen andrahandsuppgifter om att Transports dåvarande 
ordförande Hans Wahlström 1995 skulle ha varit inblandad i bolagets 
förhandlingar om kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet, som ska ha 
skötts av en företrädare för numera Sveriges Hamnar, men inte ens dessa 
uppgifter ger något stöd för att Sveriges Hamnar och Transport accepterat 
avvikelser från sitt kollektivavtal i fråga om bolagets förläggning av arbetstid 
med stöd av överenskommelser med Hamnarbetarförbundet eller dess 
berörda avdelning. 

 
 

Arbetsdomstolens slutsats 
 

Med stöd av det sagda kommer Arbetsdomstolen till slutsatsen att bolaget 
har brutit mot kollektivavtalet i enlighet med vad Transport hävdat. 

 
Har bolaget brutit mot förhandlingsskyldigheten enligt 11 och 38 §§ 
medbestämmandelagen? 

 
Den 27 april 2015 hyrde bolaget in arbetskraft från företaget ISAB i 
Skellefteå för att utföra arbete med lastning och lossning av ett fartyg i 
hamnen i Skellefteå. Transport har inte ifrågasatt bolagets uppgifter om att 
inhyrningen avsåg ett mindre antal arbetstagare under fem dagar. Bolaget 
förhandlade inte med Transport inför inhyrningen. Parterna är överens om 
att bolaget haft åtminstone en medlem i Transport anställd. 
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Enligt Transport har bolaget inför inhyrningen haft förhandlingsskyldighet 
enligt 11 § medbestämmandelagen, eftersom beslut om att hyra in personal i 
stället för att låta egna arbetstagare utföra det aktuella arbetet är en sådan 
viktigare förändring av verksamheten som en arbetstagarorganisation typiskt 
sett vill förhandla om. 

 
Bolaget har, förutom annat, invänt att inhyrningen inte inneburit en sådan 
viktigare förändring av verksamheten att bolaget haft förhandlingsskyldig- 
het enligt 11 § medbestämmandelagen. 

 
Det har inte framkommit annat än att inhyrningen var en enstaka tillfällig 
åtgärd. Enligt Arbetsdomstolens bedömning har den tillfälliga inhyrningen 
av ett mindre antal arbetstagare under fem dagar för lastning och lossning av 
ett enda fartyg inte inneburit en sådan viktigare förändring av bolagets 
verksamhet som avses i 11 § medbestämmandelagen. Bolaget har alltså inte 
brutit mot den paragrafen. 

 
Transport har vidare gjort gällande att bolaget inför inhyrningen varit 
skyldigt att förhandla med Transport enligt 38 § medbestämmandelagen. 

 
Bolaget har inte ifrågasatt att situationen i och för sig varit sådan att det 
funnits förhandlingsskyldighet enligt 38 § medbestämmandelagen gentemot 
Transport, men invänt att Transport avstått från sin rätt att få förhandla 
enligt den paragrafen och att Transport i vart fall regelmässigt avstått från 
förhandling när det gällt tillfällig inhyrning av personal och därigenom 
tidigare godtagit en sådan åtgärd. 

 
Transport har bestritt att Transport avstått från sin förhandlingsrätt. Transport 
har vidare bestritt att Transport regelmässigt avstått från förhandling vid 
tillfällig inhyrning av personal. Transport har dock vidgått att Transport 
godtagit att inlåning av personal från ett bolag som omfattas av kollektiv- 
avtalet till ett annat bolag som också omfattas av kollektivavtalet sker utan 
förhandling enligt 38 § medbestämmandelagen, men invänt att det aktuella 
företaget inte omfattades av kollektivavtalet, vilken uppgift bolaget inte 
ifrågasatt. 
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Enligt Arbetsdomstolens bedömning saknas det stöd i utredningen för 
bolagets uppfattning att Transport generellt avstått från sin förhandlingsrätt. 
Inte heller ger utredningen något stöd för att den aktuella inhyrningen, från 
ett företag som inte var bundet av kollektivavtalet, i allt väsentligt mot- 
svarade någon åtgärd som tidigare hade godtagits av Transport. Arbetsdom- 
stolens slutsats är därmed att bolaget brutit mot sin förhandlingsskyldighet 
enligt 38 § medbestämmandelagen i förhållande till Transport. Vad bolaget 
anfört om att det vore orimligt om bolaget skulle vara skyldigt att förhandla 
med Transport trots att Hamnarbetarförbundet, vars medlemmar berördes, 
godtagit åtgärden och avstått från förhandling (jämför AD 1993 nr 24) och 
trots att Transport, enligt bolaget, inte hade någon medlem på det aktuella 
arbetsstället förändrar inte den slutsatsen. 

 
Skadestånd 

 
Arbetsdomstolen har i det föregående kommit fram till att bolaget brutit mot 
kollektivavtalet i enlighet med vad Transport hävdat och att bolaget dess- 
utom brutit mot 38 § medbestämmandelagen i förhållande till Transport vid 
ett tillfälle. Bolaget är därför skyldigt att betala Transport allmänt skade- 
stånd. Något skäl för att i någon del låta skadeståndet helt falla bort finns 
inte. 

 
Transport har yrkat sammanlagt 2 miljoner kronor i allmänt skadestånd för 
kollektivavtalsbrotten, varav 1,5 miljoner kronor avser brotten mot 
bestämmelserna i § 5 Mom 7 i kollektivavtalet med betalningsregler vid 
övertid, och 200 000 kr i allmänt skadestånd för brott mot förhandlings- 
skyldighet. Transport har beräknat de yrkade beloppen för brotten mot 
betalningsreglerna vid övertid med ledning av den förtjänst Transport 
uppskattat att bolaget gjort genom att inte tillämpa reglerna. Bolaget har på 
sin sida presenterat en jämförelse mellan den ersättning bolaget betalat för 
arbete i Luleå hamn och den ersättning som skulle ha betalats vid tillämp- 
ning av en lokal överenskommelse som ett annat bolag träffat med 
Transports berörda avdelning för arbete i samma hamn. 

 
Det allmänna skadeståndets uppgift är att, när det behövs, effektivt avhålla 
från avsteg från vad lag och avtal innehåller. En viktig princip har angetts 
vara att det inte i något fall ska te sig lönsamt för en arbetsgivare att sätta 
arbetstagarnas rätt åt sidan från vad lag och avtal innehåller (bl.a. prop. 
1975/76:105 bil. 1 s. 302). I enlighet med detta synsätt har Arbetsdomstolen 
i några fall dömt ut allmänt skadestånd med ett belopp beräknat på den vinst 
som arbetsgivaren ansetts ha gjort genom en oriktig tillämpning av regler 
om övertidsersättning (AD 1982 nr 114 och AD 2001 nr 82). Av domstolens 
praxis framgår emellertid att även när det är bevisat att arbetsgivaren gjort 
en vinst genom en oriktig lag- eller avtalstillämpning måste skadestånds- 
bedömningen på sedvanligt sätt ske efter en helhetsbedömning av samtliga 
omständigheter i målet (AD 2009 nr 54 och AD 2013 nr 92). 
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Arbetsdomstolen anser att det i detta fall bör fastställas ett gemensamt 
belopp i allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrotten efter en helhets- 
bedömning av samtliga omständigheter i målet, utan försök att mer eller 
mindre exakt uppskatta någon ”vinst” för bolaget. Arbetsdomstolen anser 
sig nämligen ha anledning att utgå från att kollektivavtalsparterna, när de 
utformade de omfattande möjligheterna till lokal anpassning av arbetstidens 
förläggning och betalningsreglerna för övertid, inte förutsåg att sådan 
hamnverksamhet som bolaget bedriver skulle i praktiken bedrivas någon 
längre tid utan sådan lokal anpassning och med betalning för övertid för allt 
arbete under annan tid än måndag–fredag kl. 7.00–16.30. Å andra sidan kan 
den av bolaget gjorda jämförelsen inte heller anses ge ledning för bedöm- 
ningen av skadeståndsbeloppets storlek, eftersom den bl.a. inte beaktar att 
möjligheterna till lokal anpassning, i kombination med betalningsreglerna 
vid övertid, ger arbetstagarsidan – och i vissa fall Sveriges Hamnar – en 
betydande möjlighet att påverka arbetsförhållandena i hamnarna som 
Transport och dess berörda avdelning gått miste om genom bolagets 
kollektivavtalsbrott. 

 
Vid helhetsbedömningen beaktar Arbetsdomstolen – förutom den nyss 
nämnda mistade möjligheten till inflytande – bl.a. följande. Det har varit 
fråga om flagranta brott mot viktiga bestämmelser i kollektivavtalet om 
förläggning av arbetstid och ersättning utöver grundlönen, som inneburit att 
kollektivavtalet i dessa hänseenden inte fått något nämnvärt genomslag i 
bolagets fyra hamnar för ett betydande antal berörda arbetstagare. Arbets- 
domstolen kan inte dra annan slutsats av utredningen, inte minst vad bolaget 
självt anfört, än att bolaget medvetet brutit mot kollektivavtalet. Av bolagets 
egen redogörelse framgår att motsvarande förhållanden som omfattas av 
yrkandena avseende kollektivavtalsbrott, från och med tidigast december 
2013, förekommit under lång tid dessförinnan och fortfarande finns. Att 
Transport knappt har några medlemmar hos bolaget bör inte i detta fall 
påverka skadeståndsbedömningen. Det allmänna skadeståndet måste, enligt 
Arbetsdomstolens mening, sättas på en så avskräckande hög nivå att 
bolaget, trots eventuella förpliktelser mot Hamnarbetarförbundet, inte 
frestas att framhärda med brott mot det kollektivavtal bolaget åtagit sig att 
följa, med ett ännu mer kännbart allmänt skadestånd som trolig följd. 
Eftersom bolaget brutit mot kollektivavtalsbestämmelser som ersatt arbets- 
tidslagens bestämmelser om dygnsvila, bör även den lagens bestämmelser 
om sanktionsavgifter beaktas (AD 2003 nr 17) trots att parterna i detta fall 
inte lämnat tillräckliga uppgifter för en exakt beräkning. Det gäller även om 
bolaget kan ha följt ett annat kollektivavtal som också har ersatt 
arbetstidslagens bestämmelser om dygnsvila. 

 
Arbetsdomstolen anser att det allmänna skadeståndet för kollektivavtals- 
brotten ska bestämmas till ett gemensamt belopp om 550 000 kr. 

 
Det allmänna skadeståndet för brottet mot förhandlingsskyldigheten enligt 
38 § medbestämmandelagen bör, enligt Arbetsdomstolens mening, 
bestämmas till 50 000 kr. 
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Rättegångskostnader 
 

Arbetsdomstolen har kommit fram till att bolaget, som inte gått med på att 
betala något skadestånd över huvud taget, är skyldigt att betala allmänt 
skadestånd i alla de avseenden Transport hävdat, utom såvitt avser brott mot 
11 § medbestämmandelagen, och att Transport ska få 600 000 kr i allmänt 
skadestånd mot yrkade 2,2 miljoner kronor. Bolaget har som skäligt i och 
för sig vitsordat vad Transport begärt för rättegångskostnader, 397 326 kr, 
varav 390 500 kr avser ombudsarvode inklusive moms. 

 
När det är fråga om att skönsmässigt bestämma ett allmänt skadestånd 
brukar det normalt inte påverka fördelningen av rättegångskostnaderna att 
den som fått något inte fått allt det den yrkat. Den som fått allmänt skade- 
stånd, trots att motparten inte gått med på att betala något alls, betraktas som 
huvudregel ändå som vinnande part, om tvisten i huvudsak gällt annat än 
just storleken på det allmänna skadeståndet. I detta fall har den reella tvisten 
emellertid gällt inte bara om det finns skyldighet att betala skadestånd utan 
också skadeståndsbeloppets storlek, och både Transport och bolaget har lagt 
fram utredning och argumenterat i fråga om hur stort skadeståndet bör bli. 
Transport har bara förlorat lite i fråga om skadeståndsskyldigheten i sig, 
men fått endast drygt en fjärdedel av det sammanlagda skadeståndsbelopp 
som slutligen yrkats. Vid en samlad bedömning anser Arbetsdomstolen att 
Transport vunnit mest så att Transport bör få 303 465 kr för rättegångs- 
kostnader. 

 
Trots att Sveriges Hamnar inledningsvis fört talan i målet, genom att 
komma in med svaromål, bör skäligen bolaget ensamt få betala Transport 
det beloppet, med ränta enligt lag. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen förpliktar ShoreLink AB att till Svenska Transport- 
arbetareförbundet betala allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott med 
550 000 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från den 15 oktober 2015 till 
dess betalning sker. 

 
2. Arbetsdomstolen förpliktar ShoreLink AB att till Svenska Transport- 
arbetareförbundet betala allmänt skadestånd för brott mot 38 § medbe- 
stämmandelagen med 50 000 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från den 
15 oktober 2015 till dess betalning sker. 
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3. ShoreLink AB ska ersätta Svenska Transportarbetareförbundet för 
rättegångskostnader med 303 465 kr, varav 300 000 kr för ombudsarvode 
inklusive moms, med ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda 
beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Sören Öman, Håkan Lundquist, Berndt Molin, Karl Olof 
Stenqvist, Elisabeth Ankarcrona, Carina Lindberg och Erland Olauson. 
Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Per Fabricius 
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