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Domar från Arbetsdomstolen juni 2017 

 

1. AD 2017 nr 36 

 

Fallet, som handlar om tvisteförhandling och avvisning av talan, 

refereras ingående på vita blad. 

 

2. AD 2017 nr 37 

 

Fallet, som handlar om uppsägning av arbetstagare som på grund av 

ohälsa inte kan utföra visst arbete, refereras ingående på vita blad. 

 

3. AD 2017 nr 38 

 

Fallet, som handlar om konkurrensklausul i anställningsavtal, refereras 

ingående på vita blad. 

 

4. AD 2017 nr 39 

 

Fallet, som handlar om kollektivavtalstolkning – ordalydelseprincipen 

och principen om gemensam partsvilja, refereras ingående på vita blad. 

 

5. AD 2017 nr 40 

 

Medgiven talan 

 

6. AD 2017 nr 41 

 

Fallet, som handlar om kollektivavtalstolkning – ordalydelseprincipen, 

refereras ingående på vita blad. 

 

7. AD 2017 nr 42 

 

Förlikning 

 

 

8. AD 2017 nr 43 

 

Fallet, som handlar om förtroendeskadlig bisyssla, refereras ingående på 

vita blad. 

 

 



9. AD 2017 nr 44 

 

Fallet, som handlar om konkurrensklausul i anställningsavtal och 

interimistiskt förordnande om konkurrensförbud, refereras ingående på 

vita blad. 

 



 

 

 

 

 
 

ARBETSDOMSTOLEN BESLUT Beslut nr 36/17 
 2017-06-07 Mål nr B 6/17 
 Stockholm  

 

 

 

 

KLAGANDE 

Itab Neon AB, 556675-6663, Instrumentvägen 2, 553 02 Jönköping 

Ombud: biträdande juristen Henning Albertsson, Wesslau Söderqvist 

Advokatbyrå, Box 684, 551 19 Jönköping 
 

SVARANDE 

Leif Bagler, 640426-2419, Vanadingatan 107, 562 42 Taberg 

Ombud: förbundsjuristen Susanna Kjällström, LO-TCO Rättsskydd AB, 

Box 1155, 111 81 Stockholm 
 

SAKEN 

avvisning av talan 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Jönköpings tingsrätts beslut den 14 december 2016 i mål T 793-16 
 
 

Tingsrättens beslut, se bilaga, uteslutes här. 
 

Itab Neon AB (Itab) bedriver försäljning av LED-produkter och tillbehör till 

skyltindustrin. Leif Bagler var anställd som försäljningschef hos Itab, men 

avskedades den 1 september 2015. 
 

Itab var t.o.m. den 31 december 2012 medlem i Svensk Industriförening 

(Sinf). Sinf och Sif (numera Unionen) träffade den 1 maj 2005 ett avtal som 

bl.a. avsåg att reglera anställningsvillkoren hos Itab. Leif Bagler är medlem 

i Unionen. 
 

Itab väckte talan mot Leif Bagler vid Jönköpings tingsrätt och yrkade att 

Leif Bagler skulle förpliktas att betala 75 000 kr till Itab avseende allmänt 

skadestånd för brott mot företagshemlighetslagen och gjorde gällande att 

Leif Bagler under sin anställning i strid med företagshemlighetslagen röjt 

och utnyttjat Itabs företagshemligheter. 
 

Leif Bagler bestred talan och gjorde bl.a. gällande följande. Itab är genom 

avtalet den 1 maj 2005 skyldigt att, efter att bolaget utträtt ur Sinf, tillämpa 

reglerna i det s.k. tjänstemannaavtalet mellan Unionen och Industri- och 

Kemiarbetsgivarna i Sverige (IKEM). Bolaget har inte innan talan väcktes 

tvisteförhandlat på sätt som föreskrivs i tjänstemannaavtalet, och talan ska 

därför avvisas. 
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Itab bestred avvisningsyrkandet och anförde bl.a. att bolaget inte är bundet 

av det aktuella kollektivavtalet. 
 

Tingsrätten beslutade att avvisa Itabs talan och tillerkände Leif Bagler 

ersättning för rättegångskostnader vid tingsrätten. 
 

Itab har överklagat beslutet till Arbetsdomstolen och har yrkat att domsto- 

len, med ändring av tingsrättens beslut, ska avslå Leif Baglers avvisningsyr- 

kande samt befria Itab från att ersätta Leif Baglers rättegångskostnader vid 

tingsrätten. 
 

Leif Bagler har motsatt sig att tingsrättens beslut ändras. 
 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 
 

Sinf och Unionen, som är parter i det avtal som ingicks den 1 maj 2005, har 

enligt 5 kap. 1 § andra stycket arbetstvistlagen beretts tillfälle att yttra sig i 

målet. Unionen har yttrat sig. 
 

Parterna har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak detsamma som vid 

tingsrätten. 
 

Itab har tillagt bl.a. följande. Det kan ifrågasättas om Itab genom inkopp- 

lingen i alla delar varit bundet av det aktuella kollektivavtalet. Den handling 

som benämns fullmakt ska, såvitt avser tiden efter att Itab utträtt ur Sinf, ses 

som en separat förbindelse som måste bekräftas genom att Itab undertecknar 

en förbindelse om att ingå ett hängavtal. Itab har inte tecknat något hängav- 

tal. Itab har även ingivit en handling om bolagets utträde ur Sinf. 
 

Leif Bagler har bl.a. ingivit ytterligare avtalshandlingar. 
 

Båda parter har anfört att motparten åberopat nya omständigheter och bevis 

som ska avvisas. 

 

Skäl 
 

Förbudet i 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken mot att i överrätt 

utan giltig ursäkt åberopa en ny omständighet eller ett nytt bevis är – med 

undantag som här saknar intresse – inte analogt tillämpligt vid överklagande 

av beslut enligt 52 kap. rättegångsbalken (se t.ex. NJA 2009 s. 594). De nya 

omständigheter eller bevis som parterna kan ha åberopat ska därför inte 

avvisas. 
 

Tvisten i Arbetsdomstolen rör främst frågan om Itab är bundet av det aktu- 

ella tjänstemannaavtalet och därmed var skyldigt att innan talan väcktes 

tvisteförhandla enligt den förhandlingsordning som avtalet innehåller. 
 

Av vad parterna anfört i målet framgår att Sinf enligt sina stadgar ska tillva- 

rata sina medlemmars intressen i förhållandet till arbetstagarna, och att Sinf 

därmed är en arbetsgivarorganisation enligt 6 § medbestämmandelagen. 
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Sinf och Sif träffade den 1 maj 2005 ett avtal som bl.a. anger att de anställ- 

ningsvillkor m.m. som framgår av ”kollektivavtalet mellan Sif och Sif AIG 

Allmänna Industrigruppen” ska gälla för Itab. Avtalet innehåller även en 

regel om vad som ska gälla om Itab utträder ur Sinf. Avtalets innehåll fram- 

går av ett protokoll (inrangeringsprotokollet). 
 

Det avtal som Sinf och Sif träffade den 1 maj 2005 är således ett avtal 

mellan en arbetsgivarorganisation och en arbetstagarorganisation om 

anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan 

arbetsgivare och arbetstagare, vilket upptagits i ett justerat protokoll. Avtalet 

är därmed ett kollektivavtal enligt 23 § medbestämmandelagen. 
 

Efter att avtalet den 1 maj 2005 träffats har Sif slagits samman med HTF till 

Unionen. Det avtal som Sif träffat gäller därför för Unionen, som om avtalet 

hade slutits av Unionen (28 § fjärde stycket medbestämmandelagen). 
 

Enligt 26 § första stycket medbestämmandelagen binder ett kollektivavtal 

som slutits av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation inom sitt 

tillämpningsområde även medlem i organisationen. Den behörighet som 

26 § medbestämmandelagen ger arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer 

att träffa kollektivavtal som binder sina medlemmar kan begränsas t.ex. av 

att organisationerna enligt sina stadgar inte får träffa kollektivavtal som bin- 

der medlemmar utan särskilt bemyndigande. Om avtalsmotparten känner till 

eller borde känna till att organisationen enligt sina stadgar inte har befogen- 

het att genom kollektivavtal binda medlemmen, blir avtalet som organisat- 

ionen träffat inte bindande för medlemmen (se t.ex. AD 1983 nr 56 och 

SOU 1975:1 s. 803). 
 

Parterna är ense om att Sinf enligt sina stadgar inte utan särskild fullmakt får 

träffa kollektivavtal som binder medlemsföretagen. Partena är oense om Itab 

givit Sinf fullmakt att träffa kollektivavtal som binder bolaget. 
 

I inrangeringsprotokollet finns antecknat att Itab lämnat fullmakt att träffa 

kollektivavtal för tjänstemän. I målet finns även en skriftlig fullmakt ingi- 

ven. Denna är ifylld av bolaget, men har inte undertecknats av behörig fir- 

matecknare. Det är ostridigt att Itab fram till att bolaget utträdde ur Sinf, 

dvs. t.o.m. år 2012, följde avtalet genom att betala i avtalet föreskrivna 

avgifter till trygghetsstiftelsen TRS. 
 

Arbetsdomstolen gör i denna del följande bedömning. 
 

Av inrangeringsprotokollet framgår att Sinf ansett sig ha fått fullmakt att 

teckna kollektivavtal som binder Itab. Vidare har bolaget under nästan sju år 

följt avtalet genom att betala avgifter till trygghetsstiftelsen TRS. Vid detta 

förhållande får Sinf anses ha haft befogenhet att träffa kollektivavtal som 

binder Itab. 
 

Enligt 26 § andra stycket medbestämmandelagen upphör en medlem i 

avtalsslutande organisation inte att vara bunden av ett kollektivavtal, bara 

för att medlemmen utträder ur organisationen. Bestämmelsen, som 

juni 17 s 3

AD 2017 nr 36



 

 

 

 

ursprungligen infördes i 1928 års kollektivavtalslag, innehåller ingen regel 

om under vilka närmare förutsättningar bundenheten upphör. I förarbetena 

till kollektivavtalslagen framhölls att förhållandena kan skilja sig bl.a. bero- 

ende på om den som utträder är en enskild arbetstagare, en grupp av arbets- 

tagare eller en arbetsgivare. De närmare bedömningarna fick därför lämnas 

åt rättstillämpningen att utveckla (prop. 1928:39 s. 70 f.). Införandet av 

medbestämmandelagen var inte avsedd att medföra någon ändring av rätts- 

läget (prop. 1975/76:105 bil. 1 s. 374). Utgångspunkten för rättstillämp- 

ningen har varit att bundenheten i princip varar till dess avtalstiden löper ut 

(se t.ex. AD 1982 nr 94). Av rättspraxis framgår vidare bl.a. att om det är en 

arbetsgivare som utträder måste denna normalt säga upp avtalet för att bun- 

denheten ska upphöra och att detta kan ske med iakttagande av den i avtalet 

angivna uppsägningstiden. Om arbetsgivaren inte säger upp avtalet fortsätter 

det att gälla (se t.ex. AD 1932 nr 196 och AD 1930 nr 97. Se vidare t.ex. 

SOU 1975:1 s. 801 ff. och Schmidt m.fl., Facklig arbetsrätt, 1997 s. 200 f.). 
 

Itab har inte sagt upp det kollektivavtal som Sinf och Sif träffade den 1 maj 

2005. Itab är därför fortsatt bundet av kollektivavtalet. 
 

I kollektivavtalet mellan Sinf och Sif (Unionen) från den 1 maj 2005 regle- 

ras uttryckligen vad som ska gälla om Itab utträder ur Sinf. Avtalet anger 

bl.a. att avtalet, om inte annat överenskommits, övergår till ett hängavtal 

”enligt de särskilda villkor som Sif fastställt ska gälla för hängavtal och med 

samma innehåll som om företaget kvarstått i Sinf.” Denna reglering kan inte 

anses strida mot den tvingande bestämmelsen i 26 § andra stycket medbe- 

stämmandelagen, eftersom regleringen inte kan anses hindra Itab från att 

säga upp avtalet med iakttagande av avtalets uppsägningstider. 
 

Leif Bagler och Unionen har förklarat att hängavtalet avser ett hängavtal på 

det s.k. tjänstemannaavtal som Unionen träffar med IKEM. Itab har inte 

invänt mot detta. 
 

Tjänstemannaavtalet innehåller en förhandlingsordning av vilken det fram- 

går att förhandling ska hållas innan talan väcks. Itab har inte förhandlat och 

frågan är om detta medför att Itabs talan ska avvisas. 
 

Itab, som inte själv slutit kollektivavtal, har väckt talan vid tingsrätt mot en 

arbetstagare som är medlem i den kollektivavtalsbundna 

arbetstagarorganisationen. I denna situation är inte förhandlingskravet i 

4 kap. 7 § och 5 kap. 1 § arbetstvistlagen tillämpligt. Det hänger samman 

med att arbetstagaren – som är svarande i målet – inte kan uppträda som 

part i förhandling (jfr 10 § medbestämmandelagen). Däremot kan arbetsgi- 

varen enligt tillämplig förhandlingsordning vara skyldig att, innan talan 

väckts, förhandla med den arbetstagarorganisation som arbetstagaren är 

medlem i. Arbetsdomstolen har i flera fall funnit att förhandlingsordningar 

innebär att, om en arbetsgivare i en sådan situation underlåter att förhandla 

med arbetstagarens organisation innan talan väcks mot arbetstagaren, så ska 

talan avvisas efter invändning av arbetstagaren. Saken har uttrycks som att 
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förhandlingsordningen i dessa situationer innebär att genomförd tvisteför- 

handling är en avtalad processförutsättning (se AD 2014 nr 65 med däri 

gjorda hänvisningar). 
 

Leif Bagler har hävdat att en genomförd tvisteförhandling även enligt den 

nu aktuella förhandlingsordningen är en avtalad processförutsättning. Itab 

har inte gjort gällande att förhandlingsordningen har någon annan innebörd. 
 

Eftersom förhandling inte hållits innan talan väcktes ska Itabs talan avvisas. 
 

Vid denna utgång ska Itab ersätta Leif Bagler för dennes rättegångskostna- 

der vid tingsrätten och i Arbetsdomstolen. De yrkade beloppen är skäliga. 

 

Slut 
 

1. Arbetsdomstolen avslår överklagandet. 
 

2. Itab Neon AB ska ersätta Leif Bagler för hans rättegångskostnader i 

Arbetsdomstolen med 30 771 kr, avseende ombudsarvode, med ränta enligt 

6 § räntelagen på beloppet från dagen för detta beslut till dess betalning 

sker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Ulrika Stenbeck Gustavson, Per-Anders Edin, 

Ari Kirvesniemi, Peter Brodd, Ronny Wenngren och Ulla Persson. 

Enhälligt. 

 

 

Rättssekreterare: Lotta Bodelius 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 37/17 
 2017-06-07 Mål nr A 91/16 
 Stockholm  

 

 

 

 

KÄRANDE 

Svenska Kommunalarbetareförbundet, Box 19039, 104 32 Stockholm 

Ombud: förbundsjuristen Anne Alfredson, LO-TCO Rättsskydd AB, 

Box 1155, 111 81 Stockholm 
 

SVARANDE 

Bohus Räddningstjänstförbund, 222000-3004, Enbärsvägen 2, 

442 42 Kungälv 

Ombud: arbetsrättsjuristen Anna Svanestrand, Sveriges Kommuner och 

Landsting, 118 82 Stockholm 
 

SAKEN 

ogiltigförklaring av uppsägning m.m. 
 

 

Bakgrund 
 

Mellan parterna gäller kollektivavtal. Stefan Olsson är medlem i Svenska 

Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). 
 

Bohus Räddningstjänstförbund (Räddningstjänsten) är ett kommunalförbund 

som omfattar kommunerna Kungälv och Ale och svarar för räddningstjäns- 

ten i de båda kommunerna. Räddningstjänsten har cirka 145 anställda, varav 

20 heltidsanställda brandmän och cirka 75 deltidsbrandmän. Resterande 

personal är främst brandbefäl och personal som arbetar med förebyggande 

brandskyddsarbete och administration. Brandstationen i Kungälv har hel- 

tidsanställda brandmän, medan övriga brandstationer bemannas med del- 

tidsbrandmän. 
 

Stefan Olsson har varit anställd som brandman i den aktuella verksamheten 

sedan 1977. Den 1 maj 1995 blev han tillsvidareanställd på heltid som 

brandman vid brandstationen i Kungälv. 
 

Stefan Olsson fick en hjärtinfarkt i januari 2015 och blev då sjukskriven. 

Den 27 april 2015 började han arbeta som brandman igen. På grund av sin 

hjärtinfarkt fick han dock inte rök- och kemdyka innan en tjänstbarhetsbe- 

dömning hade skett. 
 

Enligt tjänstbarhetsintyg den 18 september 2015 kan Stefan Olsson inte 

påbörja/fortsätta rök- och kemdykning. Efter en omplaceringsutredning som 

visat att det inte fanns någon ledig befattning som Stefan Olsson kunde 

omplaceras till sade Räddningstjänsten den 21 december 2015 upp Stefan 
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Olsson av personliga skäl, för att han inte kunde rök- och kemdyka, vilket 

ingår i befattningen som brandman. 
 

Parterna tvistar om det funnits saklig grund för Räddningstjänstens uppsäg- 

ning av Stefan Olsson. 
 

Tvisteförhandlingar har genomförts utan att parterna har kunnat komma 

överens. 

 

Yrkanden 
 

Kommunal har yrkat att Arbetsdomstolen ska 
 

1. förklara att uppsägningen av Stefan Olsson är ogiltig, och 
 

2. förplikta Räddningstjänsten att till Stefan Olsson betala allmänt skade- 

stånd med 150 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för 

delgivning av stämning (den 11 juli 2016) tills betalning sker. 
 

Räddningstjänsten har bestritt yrkandena. Skäligheten av yrkat skadestånds- 

belopp har inte vitsordats. Sättet för att beräkna ränta har godtagits. 
 

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. 
 

 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

Parterna tvistar om det funnits saklig grund för Räddningstjänstens uppsäg- 

ning av brandmannen Stefan Olsson. Enligt Räddningstjänsten kan Stefan 

Olsson efter en hjärtinfarkt inte längre rök- och kemdyka, vilket krävs av 

alla brandmän. Kommunal har invänt att Stefan Olsson inte på ett korrekt 

sätt bedömts för tjänstbarhet för rök- och kemdykning. Enligt Kommunal 

borde Räddningstjänsten vidare i vart fall ha anpassat arbetsuppgifterna för 

Stefan Olsson. Räddningstjänstens inställning är att det inte gick att anpassa 

Stefan Olssons arbete som brandman i en räddningsstyrka så att rök- och 

kemdykning inte ingår i hans arbetsuppgifter. Det är ostridigt att det inte 

funnits någon ledig befattning som Stefan Olsson kunnat omplaceras till. 
 

Får Stefan Olsson användas för rök- och kemdykning? 
 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning (AFS 

2007:7) ska den som rök- och kemdyker vara fullt frisk och ha god fysisk 

arbetsförmåga samt kunna arbeta lugnt och metodiskt i svåra situationer 

(14 §). Rökdykning innebär inträngande i tät brandrök för att rädda liv eller 

bekämpa brand eller liknande iklädd brandskyddsdräkt och med andnings- 
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apparat på (3 §). Arbetsgivaren ska ordna med medicinsk kontroll enligt 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 

2005:6) för arbetstagare som utför eller kommer att utföra rök- eller kem- 

dykning (15 §). Av dessa föreskrifter framgår bl.a. följande. 
 

Arbetsgivaren ska ordna med medicinska kontroller av arbetstagare som har 

arbete som innebär stor fysisk påfrestning, såsom rök- och kemdykning. De 

medicinska kontrollerna vid sådant arbete ska resultera i en tjänstbarhetsbe- 

dömning (4 §), dvs. en läkares bedömning om den undersöktes hälsotill- 

stånd tillåter att denne får sysselsättas med de arbetsuppgifter som den 

medicinska kontrollen avser (2 §). I ett arbete där det ställs krav på 

tjänstbarhetsbedömning får arbetsgivaren bara sysselsätta den arbetstagare 

som efter medicinsk kontroll bedömts som tjänstbar. 

Tjänstbarhetsbedömningen ska vara dokumenterad av undersökande läkare i 

ett tjänstbarhetsintyg. Den som sysselsätter en arbetstagare i strid med detta 

ska betala en sanktionsavgift (6 §). En läkarundersökning ska, före fortsatt 

arbete som rök- eller kemdykare, genomföras för den arbetstagare som råkat 

ut för sjukdom, olycksfall eller annan händelse som kan medföra ökad risk 

för ohälsa eller olycksfall vid rök- och kemdykning (47 §). 

Läkarundersökningen ska omfatta bl.a. bestämning av fysisk arbetsförmåga 

på visst sätt och arbetsprov med EKG-registrering (48 §). En arbetstagare 

som vid läkarundersökningen visat sjuklighet eller svaghet som innebär en 

ökad risk för ohälsa eller olycksfall vid rök- och kemdykning är ej tjänstbar 

i sådant arbete (50 §). 
 

Stefan Olsson har haft en hjärtinfarkt. Företagsläkaren Conny Emanuelsson 

vid företagshälsovården har därefter utfärdat ett tjänstbarhetsintyg enligt 

vilket Stefan Olsson inte kan påbörja/fortsätta rök- och kemdykning. Redan 

av Stefan Olssons egna uppgifter framgår att det skett efter det att Conny 

Emanuelsson undersökt honom och efter det att han även undersökts vid 

Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska sjukhuset som företagsläkaren 

varit i kontakt med. Därmed är det utrett att läkarundersökningen varit indi- 

viduell, dvs. avsett just Stefan Olssons förmåga. Det är ostridigt att själva 

läkarundersökningen inför utfärdandet av tjänstbarhetsintyget inte omfattat 

bestämning av fysisk arbetsförmåga eller arbetsprov med EKG-registrering. 
 

Arbetsdomstolen godtar de uppgifter Räddningstjänsten, redan tidigt i 

målet, lämnat som innebär att Conny Emanuelsson hade kompetens enligt 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (8 § AFS 2005:6) att genomföra läkarunder- 

sökningen. Dessa uppgifter har nämligen inte ifrågasatts på annat sätt än att 

Kommunal först i slutanförandet vid huvudförhandlingen framhållit att man 

inte vet om det är så. 
 

Att ett tjänstbarhetsintyg med bedömningen ej tjänstbar för rök- och kem- 

dykning utfärdas utan att den föregående läkarundersökningen omfattat 

bestämning av fysisk arbetsförmåga och arbetsprov med EKG-registrering 

kan inte anses stå i strid med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Föreskrifterna, 

som är utfärdade till skydd för arbetstagare, kan nämligen, enligt Arbets- 

domstolens mening, inte rimligen tolkas så att den som vid undersökningen 

redan bedömts för sjuk – icke fullt frisk – för rök- och kemdykning ska 
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utsättas för dessa tester som bl.a. innebär maximal arbetsbelastning. 
 

Arbetsdomstolen kommer vidare fram till att det är utrett att Stefan Olsson, 

på grund av att han haft en hjärtinfarkt, aldrig rätteligen kommer att kunna 

bedömas som tjänstbar på det sätt som krävs enligt författning för att han 

ska få användas för rök- och kemdykning. Professor Mats Hagberg har näm- 

ligen på ett övertygande sätt berättat varför den som haft en hjärtinfarkt inte 

är fullt frisk och att denne, även med medicinering, löper en klart ökad risk 

för en ny hjärtinfarkt, en reinfarkt, vid sådan extrem fysisk ansträngning 

som kan förekomma vid rök- och kemdykning. Tillståndet är kroniskt. Vad 

Mats Hagberg berättat får stöd av att rökdykningsförbud rekommenderas 

efter hjärtinfarkt i Räddningsverkets rapport Hälsokrav vid rök- och kem- 

dykning från 1997. Enligt Arbetsmiljöverkets allmänna råd har den rappor- 

ten sin giltighet även i dag och kan vara ett stöd vid den tjänstbarhetsbe- 

dömning som läkaren gör (råd till 14 § AFS 2007:7). 
 

Arbetsdomstolens slutsats är alltså att Räddningstjänsten inte får, och aldrig 

kommer att kunna få, använda Stefan Olsson för rök- och kemdykning. 
 

Kan Stefan Olssons arbetsuppgifter som brandman anpassas så att han inte 

används för rök- och kemdykning? 
 

Vid införandet av 1974 års anställningsskyddslag betonades att begräns- 

ningar av en arbetstagares prestationsförmåga som följer av sjukdom i prin- 

cip inte godtas som saklig grund för uppsägning. Sådana begränsningar i 

arbetsförmågan bör i stället som regel leda till att arbetsgivaren vidtar åtgär- 

der för att underlätta arbetet för arbetstagaren, t.ex. genom särskilda anord- 

ningar på arbetsplatsen eller förflyttning till ett mindre krävande arbete   

(prop. 1973:129 s. 126, se även prop. 1981/82:71 s. 66). Uttalandena har 

varit vägledande för rättspraxis. När det gäller att avgöra hur långt arbetsgi- 

varens ansvar att anpassa arbetet sträcker sig har Arbetsdomstolen hämtat 

viss ledning från bl.a. reglerna i arbetsmiljölagen. Av Arbetsdomstolens 

praxis framgår att omfattningen av arbetsgivarens skyldigheter är beroende 

av omständigheterna i det enskilda fallet. En viss omorganisation av arbets- 

platsen eller omfördelning av arbetsuppgifterna kan krävas. Vid bedöm- 

ningen finns det emellertid en rad faktorer som har betydelse, bl.a. arbets- 

platsens storlek, arbetstagarens medverkan till att finna en lösning och om 

andra arbetstagare skulle få försämrade arbetsförhållanden vid en omfördel- 

ning av arbetsuppgifterna. Det åligger arbetsgivaren att göra en noggrann 

utredning av de möjligheter till omplacering, anpassning eller andra åtgärder 

som kan göra det möjligt för arbetstagaren att stanna kvar i arbetet. Arbets- 

givaren är dock inte skyldig att inrätta helt nya befattningar, dvs. utöka per- 

sonalstyrkan, eller ändra verksamhetsinriktning för att någon som är sjuk 

ska kunna ha kvar anställningen. 
 

I ett rättsfall som gällde uppsägning av en heltidsanställd brandman som inte 

klarat de tester som en brandman måste genomgå för att få rök- och kem- 

dyka uttalade Arbetsdomstolen följande (AD 2002 nr 32). 
 

Arbetsdomstolen kan […] konstatera att räddningstjänstens krav på att 
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alla hel- och deltidsanställda brandmän skall kunna delta i rök- och kem- 

dykning är uppställt med hänsyn till de krav som ställs på räddningstjäns- 

ten när det gäller att genomföra räddningsinsatser på ett snabbt, effektivt 

och säkert sätt. Mot den bakgrunden kan kravet på att alla brandmän i en 

utryckningsstyrka skall kunna delta i rök- och kemdykning enligt dom- 

stolens mening inte åsidosättas med mindre än att kravet framstår som 

obefogat. 
 

I rättsfallet AD 2004 nr 7, där uttalandena upprepades, ansåg Arbetsdomsto- 

len att utredningen inte kunde anses visa att ett krav på att samtliga brand- 

män i en utryckningsstyrka ska kunna delta i rök- och kemdykning var obe- 

fogat. 
 

Var och en av de 20 heltidsanställda brandmännen hos Räddningstjänsten 

ingår i en räddningsstyrka vid brandstationen i Kungälv som är avsedd att 

uppfylla en del av den kommunala skyldigheten att tillhandahålla räddnings- 

tjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Lagstiftningen innebär 

krav på att räddningstjänstens insatser för att vid olyckor hindra och 

begränsa skador på människor, egendom och miljö ska ske snabbt, säkert 

och effektivt. I ett handlingsprogram, som i ett kommunalförbund ska antas 

av den beslutande församlingen, ska målet för räddningstjänstverksamheten 

och vilken förmåga den har anges (3 kap. 8 § lagen om skydd mot olyckor). 
 

Rökdykning ingår i arbetsuppgifterna, tjänsten, för alla brandmän, dvs. alla 

brandmän i räddningsstyrkan ska kunna användas för rökdykning. Detta 

framgår av en av Räddningstjänsten fastställd policy. Såvitt framkommit har 

detta krav upprätthållits konsekvent, dock att det förekommit att brandmän, 

som inte klarat testet av fysisk arbetsförmåga för rökdykning eller är under 

utredning eller rehabilitering, tillfälligt fått kvarstå i räddningsstyrkan trots 

att de inte fått rökdyka, ett förfaringssätt som också får anses framgå av 

policyn. 
 

Av det av Räddningstjänsten antagna handlingsprogrammet får anses följa 

att det vid brandstationen i Kungälv ska finnas minst ett brandbefäl och fyra 

brandmän i tjänst dygnet runt och att den räddningsstyrkan ska kunna utföra 

rök- och kemdykning. 
 

Arbetsdomstolen finner alltså utrett att Räddningstjänsten har upprätthållit 

ett krav på att alla brandmän i räddningsstyrkan ska kunna användas för 

rökdykning och att detta krav uppställts för att Räddningstjänsten ska kunna 

uppfylla målet för räddningstjänstverksamheten. Frågan är därför om det 

uppställda kravet är obefogat. Inledningsvis bör konstateras att kravet, enligt 

Arbetsdomstolens mening, inte kan anses obefogat bara därför att Rädd- 

ningstjänsten tillfälligt, vid rehabilitering eller liknande insatser för arbets- 

tagarens skull, men inte permanent, varit beredd att acceptera att en brand- 

man i räddningsstyrkan om minst ett brandbefäl och fyra brandmän inte 

kunnat användas för rökdykning. 
 

Det krävs minst fyra brandmän (och ett brandbefäl som arbetsledare) för att 

rökdykning ska få ske. Tre av dessa brandmän – rökdykarledaren och två 

rökdykare – behöver kunna användas för rökdykning, medan den fjärde 
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brandmannen (”chauffören”) ska se till att det finns släckvatten. De två rök- 

dykarna ska arbeta parvis, dvs. tränga in i den täta brandröken tillsammans. 

Detta framgår av författning, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och 

kemdykning (AFS 2007:7). 
 

Det finns fyra skiftlag vid brandstationen i Kungälv. I varje skiftlag finns 

det ett brandbefäl och fem heltidsanställda brandmän, dvs. en heltidsanställd 

brandman utöver minimibemanningen enligt handlingsprogrammet och vad 

som krävs för att enligt författning få utföra rökdykning. Detta innebär att 

chauffören och den femte brandmannen inte behöver kunna användas för 

rökdykning för att räddningsstyrkan enligt författning ska få utföra rökdyk- 

ning. 
 

Räddningstjänsten har, utan invändning från Kommunal, hävdat att rökdyk- 

ning är den farligaste arbetsuppgiften som tillåts i Sverige och att den också 

är en av de allra mest ansträngande. Av Arbetsmiljöverkets allmänna råd 

framgår att rökdykning innebär stora risker och utsätter personalen för 

extremt stor belastning (AFS 2007:7). Utredningen visar att man numera så 

långt det är möjligt försöker undvika rökdykning och att varje enskild 

brandman sällan behöver rökdyka. 
 

Av utredningen i Arbetsdomstolen framgår följande. Brandmännen i rädd- 

ningsstyrkan har vid utryckning olika på förhand bestämda och inövade 

arbetsuppgifter och ansvarsområden (roller), som varierar beroende på typ 

av utryckning. Brandmännen i räddningsstyrkan roterar mellan de olika rol- 

lerna för att styrkans kompetens för alla arbetsuppgifter alltid ska kunna 

upprätthållas. Vilken brandman som ska ha vilken roll i räddningsstyrkan 

under ett skift bestäms när skiftet börjar. Brandbefälet kan dock under en 

insats beordra en brandman att utföra andra arbetsuppgifter än som ingår i 

den tilldelade rollen. Vid långvarig rökdykning kan de två brandmän som 

haft rollerna som rökdykare bli uttröttade och behöva beordras att byta roller 

med två andra brandmän i räddningsstyrkan som då övergår till att fortsätta 

rökdykningen. Rökdykning sker för att rädda liv när det inte finns andra 

alternativ. 
 

Arbetsdomstolen har av utredningen blivit övertygad om att det för att, 

åtminstone när det behövs långvarig rökdykning, kunna rädda liv är nöd- 

vändigt att alla brandmän i räddningsstyrkan kan användas för rökdykning, 

när det bara är fyra brandmän i skiftlaget som tjänstgör. När alla fem 

brandmän i skiftlaget tjänstgör, skulle man vid behov av längre rökdykning i 

och för sig kunna tänka sig att en uttröttad rökdykare byter roll med rök- 

dykarledaren, som får antas ha arbetsuppgifter som är mindre uttröttande, 

medan den andra uttröttade rökdykaren byter roll med den av chauffören 

och den femte brandmannen som kan användas för rökdykning. Det är dock 

inte genom utredningen klarlagt att det inte kan, för att rädda liv, behöva 

under en insats förekomma rökdykning under så lång tid att ett andra byte 

av roller blir nödvändigt. Det är inte heller klarlagt hur lång tid det tar för en 

uttröttad rökdykare att, i en annan roll på insatsplatsen, återhämta sig till- 

räckligt för att åter kunna axla rollen som inträngande rökdykare i den täta 

brandröken med uppgift att rädda liv. Redan därför kan man, enligt Arbets- 
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domstolens mening, inte med fog säga att utredningen visar att kravet på att 

alla brandmän i en räddningsstyrka med fem brandmän ska kunna användas 

för rökdykning är obefogat. Därtill kommer att det framstår som synnerligen 

opraktiskt om Stefan Olsson enbart skulle tjänstgöra i sitt ordinarie skiftlag 

bara om alla andra brandmän i det skiftlaget kan tjänstgöra och användas för 

rökdykning. Det skulle i vart fall nästan omintetgöra den flexibilitet och 

effektivitet som anställningen av en femte brandman, utöver minimibeman- 

ningen, måste antas vara avsedd att innebära, bl.a. i fråga om förmåga att, 

inom det egna skiftlagets ram, rehabilitera eller träna upp en brandman som 

tillfälligt inte kan användas för rökdykning. 
 

Härtill kommer att om en eller flera brandmän i en räddningsstyrka inte kan 

användas för rökdykning, kommer de andra brandmännen i räddningsstyr- 

kan att, visserligen sällan men ändå oftare än nödvändigt, utföra den farliga 

och extremt belastande arbetsuppgiften, vilket måste ses som en klar för- 

sämring av deras arbetsförhållanden. Även den mistade möjligheten för dem 

att vid behov tillfälligt inom det egna skiftlagets ram kunna få rehabilitering 

och träning för att återfå behörigheten att rökdyka får anses vara en sådan 

försämring av deras arbetsförhållanden som är värd att beakta. 
 

Arbetsdomstolen kommer därmed sammanfattningsvis till slutsatsen att 

Räddningstjänstens krav på att alla brandmän i en räddningsstyrka ska 

kunna användas för rökdykning inte är obefogat och således inte bör åsido- 

sättas. Detta innebär i sin tur att Räddningstjänsten, som ostridigt inte kun- 

nat omplacera Stefan Olsson till någon annan befattning, haft saklig grund 

för att säga upp Stefan Olssons anställning som brandman för att han inte 
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längre får användas för rök- och kemdykning. Kommunals talan ska alltså 

avslås. 
 

Rättegångskostnader 
 

Kommunal har förlorat och ska därför ersätta Räddningstjänstens rätte- 

gångskostnader. Kommunal har vitsordat vad Räddningstjänsten begärt för 

rättegångskostnader. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen avslår Svenska Kommunalarbetareförbundets talan. 
 

2. Svenska Kommunalarbetareförbundet ska ersätta Bohus Räddnings- 

tjänstförbunds rättegångskostnader med 207 274 kr, varav 186 200 kr 

för ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda 

beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Ledamöter: Sören Öman, Peter Syrén, Kerstin G Andersson, Charlott 

Richardson, Gösta Rehnstam, Veli-Pekka Säikkälä och Annette Carnhede. 

Enhälligt. 
 

Rättssekreterare: Pontus Bromander 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 38/17 
 2017-06-07 Mål nr B 72/16 
 Stockholm  

 

 

 

 

KLAGANDE 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 556029-6740, Torsgatan 21, 

113 97 Stockholm 

Ombud: advokaten Anders Nordström, Mannheimer Swartling 

Advokatbyrå AB, Box 1711, 111 87 Stockholm 

 

MOTPART 

Erik Olsson, 750504-3237, Tegvägen 4, 224 78 Lund 

Ombud: advokaten Hanne Mannheimer, Advokatfirman Delphi i 

Malmö AB, Stora Nygatan 64, 211 37 Malmö 

 

SAKEN 

fordran på grund av brott mot anställningsavtal 

 

ÖVERKLAGAD DOM 

Lunds tingsrätts dom den 19 maj 2016 i mål nr T 3356-15 
 

 

 

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här). 

 

Yrkanden och inställning 
 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) har yrkat att Arbetsdomstolen, 

med ändring av tingsrättens dom, ska bifalla PwC:s vid tingsrätten förda 

talan. PwC har vidare yrkat att Arbetsdomstolen ska befria PwC från skyl- 

digheten att ersätta Erik Olsson för rättegångskostnader vid tingsrätten och i 

stället förplikta Erik Olsson att ersätta PwC för bolagets rättegångskostnader 

där. 
 

Erik Olsson har bestritt ändring av tingsrättens dom. För det fall Erik Olsson 

ska erlägga ersättning till PwC har han vitsordat att betala ett belopp om 

31 913 kr. 
 

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Arbetsdomsto- 

len. 

 

Utredning m.m. 
 

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har ljud- och bildupp- 

tagningarna av förhören med Erik Olsson, Ola Bjärehäll, Lisa Albertsson 
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och David Olsson spelats upp. Parterna har åberopat samma skriftliga bevis- 

ning som vid tingsrätten. 
 

Som grund för och till utveckling av sin talan i Arbetsdomstolen har par- 

terna anfört i huvudsak detsamma som antecknats i tingsrättens dom. 

 

Domskäl 
 

Bakgrund och tvisten 
 

Under sommaren 2008 ingick PwC ett anställningsavtal med Erik Olsson 

samt ett avtal benämnt ”Avtal om överlåtelse av rörelse” (överlåtelseavtalet) 

med Erik Olssons bolag Er Redovisning AB. Anställningsavtalet underteck- 

nades den 4 juli 2008 och Erik Olsson anställdes därmed av PwC med pla- 

cering på kontoret i Lund från och med den 1 september 2008. Överlåtelse- 

avtalet undertecknades den 29 augusti 2008 och genom detta överlät Er 

Redovisning AB sin ”rörelse” inklusive kunduppdrag till PwC från och med 

den 1 september 2008, i enlighet med vissa i avtalet angivna preciseringar. 
 

I överlåtelseavtalet finns i punkten 11 en klausul genom vilken säljaren för- 

binder sig att under en period av tre år från tillträdesdagen inte, vare sig 

direkt eller indirekt, bedriva eller på annat sätt främja verksamhet som kon- 

kurrerar med verksamhet som bedrivs eller avses bedrivas inom rörelsen. 
 

I punkten 7 i anställningsavtalet finns en klausul benämnd ”Behandling av 

uppdrag vid anställningens upphörande/konkurrensbegränsning”. Klausulen 

är återgiven i tingsrättens dom. 
 

Erik Olssons anställning hos PwC avslutades den 8 februari 2013 efter att 

Erik Olsson sagt upp sig. Erik Olsson har därefter bedrivit verksamhet i Er 

Redovisning AB. 
 

Det är ostridigt att 21 kunder som Erik Olsson arbetat med i Er Redovisning 

AB efter den 8 februari 2013 är kunder som han tidigare har arbetat med 

under sin anställning hos PwC. Det är även ostridigt att Er Redovisning 

AB:s omsättning för de 21 kunderna, under den tvåårsperiod som omfattas 

av klausulen i anställningsavtalet, har uppgått till 1 347 000 kr. 
 

PwC har gjort gällande att klausulen i punkten 7 i anställningsavtalet inte är 

en konkurrensklausul utan att den utgör ett värvningsförbud. PwC har vidare 

gjort gällande att Erik Olsson har brutit mot förbudet i första stycket i punk- 

ten 7 i anställningsavtalet och därför ska betala ersättning till PwC enligt det 

följande stycket i den punkten. Enligt Erik Olsson är det fråga om en kon- 

kurrensklausul som är oskälig och därför är ogiltig enligt 38 § avtalslagen. 

Om Arbetsdomstolen skulle finna att den inte är ogiltig enligt 38 § avtalsla- 

gen, har han gjort gällande att ersättningen ska jämkas enligt 36 § avtalsla- 

gen. PwC har bestritt att det föreligger jämkningsskäl. 
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Är 38 § avtalslagen tillämplig? 
 

I likhet med tingsrätten finner Arbetsdomstolen att första stycket i klausulen 

enligt sin ordalydelse innebär ett förbud att bedriva verksamhet av visst slag 

och att syftet med den delen av klausulen måste antas vara att förebygga 

konkurrens om de aktuella klienterna. I vilken utsträckning det konkurrens- 

förbud som finns i första stycket i klausulen är giltigt kan, enligt Arbets- 

domstolens mening, prövas enligt 38 § avtalslagen. 
 

38 § avtalslagen 
 

Enligt 38 § avtalslagen är en konkurrensklausul i anställningsavtal inte bin- 

dande längre än vad som kan anses skäligt. 
 

Utgångspunkten i svensk rätt är att en arbetstagare, efter att anställningen 

har upphört, i princip fritt får bedriva konkurrerande verksamhet med sin 

tidigare arbetsgivare. Arbetsgivare och arbetstagare kan dock träffa avtal om 

konkurrensklausuler som begränsar arbetstagarens möjligheter att efter 

anställningens upphörande bedriva verksamhet som konkurrerar med arbets- 

givarens eller att ta anställning hos någon som bedriver konkurrerande verk- 

samhet. 
 

Konkurrensklausuler får inte strida mot kollektivavtal som arbetsgivaren 

och arbetstagaren är bundna av. På stora delar av arbetsmarknaden har kon- 

kurrensklausuler reglerats genom 1969 års överenskommelse angående 

begränsningar av konkurrensklausuler, vilken träffades mellan å ena sidan 

SAF och å andra sidan SIF, SALF och CF (numera Svenskt Näringsliv och 

Unionen, Ledarna samt Sveriges Ingenjörer). 1969 års överenskommelse 

har år 2015 ersatts av en ny överenskommelse om konkurrensklausuler i 

anställningsavtal som träffats mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- 

och samverkansrådet PTK. 2015 års överenskommelse gäller inte för kon- 

kurrensklausuler som har avtalats före december 2015. 
 

Det har inte gjorts gällande att parterna är bundna av någon av överenskom- 

melserna. Vid en bedömning av skäligheten av en klausul enligt 38 § avtals- 

lagen bör dock, enligt förarbetena till bestämmelsen, en jämförelse göras 

med överenskommelser i kollektivavtal. När det gäller konkurrensklausuler 

i rent affärsmässiga avtal saknas dock som regel anledning att göra någon 

ingående jämförelse med vad som gäller enligt kollektivavtal. Även i fråga 

om sådana konkurrensklausuler kan det emellertid ibland finnas anledning 

att beträffande någon speciell fråga hämta vägledning från innehållet i kol- 

lektivavtal, t.ex. för att belysa den allmänna uppfattningen om vad som kan 

anses rimligt i fråga om konkurrensbegränsningens längd (se 

prop. 1975/76:81 s. 149). 
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Är konkurrensklausulen i anställningsavtalet giltig? 
 

Betydelsen av att klausulen ingåtts samtidigt med överlåtelseavtalet 
 

Överlåtelseavtalet och anställningsavtalet har förhandlats fram parallellt och 

de två avtalen hänvisar till varandra. I anställningsavtalet anges under rubri- 

ken ”Bakgrund” att Erik Olssons rörelse övertagits av PwC enligt separat 

avtal och att mot bakgrund av detta har anställningsavtalet ingåtts. Till rörel- 

seöverlåtelseavtalet har bilagts en förbindelse där det hänvisas till anställ- 

ningsavtalet. 
 

I AD 2005 nr 28 ansåg Arbetsdomstolen att en konkurrensklausul i ett 

anställningsavtal inte var oskälig enligt 38 § avtalslagen med hänsyn till att 

anställningsavtalet och den däri intagna konkurrensklausulen tillkom som 

ett led i försäljning av den anställdas företag. En jämförelse med kollektiv- 

avtal skulle inte göras vid prövningen av en konkurrensklausul eftersom 

klausulen inte var ett led i ett normalt anställningsförhållande (se även 

AD 1984 nr 68 och AD 1990 nr 44). I de nu nämnda fallen rörde det sig om 

konkurrensklausuler i avtal om anställning i samband med att de anställda 

sålde aktier i sitt bolag. Det har sålunda varit fråga om en något annorlunda 

situation än i nuvarande fall. 
 

Erik Olsson har inte sålt aktierna i Er Redovisning AB till PwC. Det som 

överlåtits enligt överlåtelseavtalet är rörelsen avseende samtliga redovis- 

ningstjänster. Överlåtelseavtalet har ingåtts mellan två bolag och har inne- 

burit en försäljning av det ena bolagets verksamhet, rörelse. I avtalet precis- 

eras det som överlåtits närmare till klientuppdrag samt anställningarna av 

Erik Olsson och Maria Axelsson. Som vederlag för dessa erhöll bolaget viss 

procentsats av intäkterna under tre år. I ett redovisningsbolag utgörs kärn- 

verksamheten av kunderna och de tjänster som bolaget utför åt kunderna 

och enligt Arbetsdomstolens mening innebär därför en överlåtelse av detta 

ett affärsmässigt avtal. Att bolaget Er Redovisning AB har funnits kvar efter 

överlåtelsen ändrar inte den bedömningen. 
 

Som nämnts ovan har anställningsavtalet och överlåtelseavtalet förhandlats 

fram parallellt och de hänvisar till varandra. Det är dock fråga om två sepa- 

rata avtal som har varsin klausul om konkurrensförbud. Klausulerna har 

olika utformningar och innehåll samt olika tidsbegränsningar. Konkurrens- 

förbudet enligt klausulen i överlåtelseavtalet gällde till den 1 september 

2011. 
 

Anställningsavtalet är utformat som ett sedvanligt anställningsavtal. Det har 

i målet framkommit att den aktuella klausulen är en standardklausul inom 

PwC. Enligt Ola Bjärehäll använder PwC klausulen i anställningsavtal när 

PwC anställer någon i samband med förvärv av bolag och när det anställer 

kvalificerad personal. Även med beaktande härav anser Arbetsdomstolen att 

klausulen om konkurrens i anställningsavtalet har ett så nära samband med 

affärsuppgörelsen att denna ska beaktas vid skälighetsbedömningen (se t.ex. 

AD 1984 nr 68). 
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Övriga omständigheter av betydelse för skälighetsbedömningen 
 

Enligt klausulen i anställningsavtalet har Erik Olsson efter anställningens 

upphörande inte rätt att direkt eller indirekt fortsätta handlägga de uppdrag 

som vid anställningens upphörande handläggs vid det/de kontor i bolaget 

som han verkat från. Klausulen har ett tydligt syfte att skydda PwC från att 

fråntas sina befintliga kunder. Ett sådant syfte kan vara berättigat. 
 

PwC är ett företag med revisions- och redovisningsverksamhet. En redovis- 

ningsfirma måste enligt Arbetsdomstolens mening anses ha ett berättigat 

intresse av ett skydd mot att fråntas sina kunder (jfr AD 2002 nr 115). Har 

redovisningsfirman, som i detta fall, direkt eller indirekt betalat en anställd 

för att få överta dennes kunduppdrag, är intresset av skydd mot att just den 

anställde fråntar firman kunderna än starkare och än mer berättigat. Arbets- 

domstolen ifrågasätter inte att det funnits kunder som, under Erik Olssons 

anställningstid, valt att teckna avtal med PwC främst på grund av Erik Ols- 

sons kunnande och kompetens och med hänsyn till detta även valt att byta 

redovisningsbolag när Erik Olsson slutade på PwC. Enligt Arbetsdomsto- 

lens mening kan detta dock inte ha samma betydelse vid skälighetsbedöm- 

ningen av en klausul när det gäller en redovisningskonsult som vid en revi- 

sor då personkopplingen inte är lika stark. 
 

Beträffande frågan om PwC haft ett berättigat intresse att ta in klausulen i 

anställningsavtalet bör även hänsyn tas till anställningsavtalets koppling till 

överlåtelsen av rörelsen. Kunderna i Erik Olssons bolag hade ju ”sålts” på 

affärsmässiga grunder till PwC. 
 

När det gäller klausulens omfattning och konsekvenser för Erik Olsson gör 

Arbetsdomstolen följande bedömning. Arbetsdomstolen kan konstatera att 

klausulen innebär att Erik Olsson endast är förhindrad att arbeta med de 

kunder som, när anställningen upphörde, var kunder hos PwC:s kontor i 

Lund. Klausulen hindrar inte Erik Olsson att ta anställning hos någon med 

konkurrerande verksamhet eller att bedriva egen verksamhet och då arbeta 

med kunder som inte var kunder hos PwC:s kontor i Lund. Lund ligger i en 

storstadsregion med närhet till andra större städer samt god kommunikation 

till dessa. Det bör därmed finns goda möjligheter att hitta nya kunder och 

arbetsgivare. Till skillnad från tingsrätten bedömer Arbetsdomstolen att Erik 

Olsson inte torde – på grund av konkurrensklausulen – ha några nämnvärda 

svårigheter att försörja sig som redovisningskonsult i Lund eller någon nära- 

liggande ort, även med hänsyn till hans familjeförhållanden. När det gäller 

klausulens bindningstid är den två år. Enligt 1969 års överenskommelse får 

konkurrensklausuler i regel vara högst 24 månader. I 2015 års avtal anges 

att bindningstiden inte får vara längre än 18 månader, om det inte finns sär- 

skilda skäl för detta. Mot bakgrund härav kan sägas att en bindningstid om 

två år är lång, men inte så lång att den redan i sig gör klausulen oskälig. 
 

Det är ostridigt att Erik Olsson inte har erhållit någon kompensation under 

bindningstiden för klausulen i anställningsavtalet. I målet finns inte några 
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uppgifter eller någon utredning om huruvida Erik Olssons lön eller anställ- 

ningsvillkor har bestämts med hänsyn till konkurrensklausulen. Arbetsdom- 

stolen konstaterar dock att Erik Olsson genom sitt bolag fick betalt av PwC 

för bolagets rörelse inklusive kunduppdrag. Klausulen torde vidare enligt 

Arbetsdomstolens mening, som framgått ovan, endast i mindre utsträckning 

begränsa Erik Olssons möjlighet att bedriva yrkesverksamhet. 
 

I likhet med tingsrätten finner Arbetsdomstolen att klausulen inte har för- 

handlats separat, men att det inte finns något som tyder på att Erik Olsson 

inte har förstått innebörden av klausulen. Det framgår inte av utredningen 

att Erik Olsson särskilt tagit upp frågan om klausulens innebörd när PwC 

presenterade klausulen för honom. 
 

Sammanfattande bedömning 
 

Mot bakgrund av vad som ovan anförts, finner Arbetsdomstolen vid en sam- 

lad bedömning – till skillnad mot tingsrätten – att konkurrensförbudet i 

första stycket i punkten 7 i anställningsavtalet inte sträcker sig längre än vad 

som kan anses skäligt. Konkurrensförbudet i klausulen (första stycket) kan 

alltså inte anses oskäligt enligt 38 § avtalslagen. 
 

Skälighetsbedömning enligt 36 § avtalslagen 
 

Enligt andra stycket i klausulen är Erik Olsson, vid åsidosättande av klausu- 

len, skyldig att ersätta bolaget med ett belopp som motsvarar 50 procent av 

erhållet arvode avseende de kunder arbetstagaren fortsätter arbeta med 

under två år. Vid den ovan gjorda bedömningen är det tvistigt om den avta- 

lade ersättningen är oskälig enligt 36 § avtalslagen. 
 

Ersättningen är alltså satt till en viss procentsats av vissa intäkter och inte 

bestämd som ett schablonbelopp som ska betalas oberoende av intäkter på 

grund av avtalsbrott eller skada till följd därav för PwC. Det yrkade belop- 

pet motsvarar drygt 14 månadslöner för Erik Olsson, enligt den lön han 

ostridigt hade när han avslutade sin anställning hos PwC. Den avtalade 

ersättningens storlek är dock beroende av vilka och hur många kunder Erik 

Olsson valt att fortsätta arbeta med efter anställningens upphörande och 

således en effekt av hans eget agerande. Dessutom har Erik Olsson, via sitt 

bolag, rätt att få behålla hälften av vad de kunder han tagit med sig har beta- 

lat till hans bolag. Med hänsyn till dessa omständigheter bör för stor tyngd 

inte läggas vid att ersättningsbeloppet är högt i jämförelse med hur stor Erik 

Olssons månadslön var. 
 

Ersättningsskyldigheten enligt klausulen kan även jämställas med ett skade- 

stånd. Den ekonomiska skada som kan drabba en arbetsgivare som genom 

en före detta arbetstagares överträdelse av en konkurrensklausul förlorar 

kunder, omfattar normalt det täckningsbidrag som kunderna skulle ha gett, 

dvs. mellanskillnaden mellan fakturerat belopp och rörliga kostnader. 
 

PwC har gjort gällande att bolagets täckningsbidrag uppgår till 40–48 pro- 

cent. Erik Olsson har uppgett att han i Er Redovisning AB i genomsnitt 
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under tre år har haft ett täckningsbidrag på 35 procent. Vid bedömningen av 

en skada som kan drabba PwC ska dock jämförelsen göras mot PwC:s täck- 

ningsbidrag och inte mot Er Redovisning AB:s täckningsbidrag. PwC:s upp- 

gift stöds av vittnesförhöret med Lisa Albertsson. Lisa Albertsson har upp- 

gett att PwC:s täckningsbidrag normalt uppgår till 40–45 procent, men att 

det under ett år dock uppgick till 48 procent. 
 

Genom Lisa Albertssons uppgifter är det visat att PwC:s genomsnittliga 

täckningsbidrag i vart fall uppgått till 40–45 procent. Det är således med 

ledning av detta som ett eventuellt skadestånd skulle ha beräknats. Ersätt- 

ningen om 50 procent av arvodet enligt klausulen är således i nivå med ett 

eventuellt skadestånd. 
 

Det ostridigt att Erik Olsson efter att han avslutat sin anställning hos PwC 

fortsatt att arbeta med 21 av PwC:s kunder. Det är vidare ostridigt att Er 

Redovisning AB:s omsättning för dessa kunder under den period som är 

relevant för klausulen uppgått till 1 347 000 kr. PwC har begärt ersättning 

med 50 procent av omsättningen för samtliga dessa kunder, vilket avrundat 

har bestämts till 673 000 kr. 
 

PwC har uppgett att av de 21 kunderna är tolv stycken sådana kunder som 

Erik Olsson tog med sig till PwC vid överlåtelsen och som PwC således 

erlagt ersättning för. Erik Olsson har inte ifrågasatt uppgiften. 
 

Erik Olsson har för det fall klausulen skulle anses skälig vitsordat att betala 

31 913 kr, vilket motsvarar 50 procent av fakturerat belopp för kunder som 

övergått till Er Redovisning AB och som tillkommit som kund hos PwC 

under Erik Olssons anställning utan hans bearbetning. Erik Olsson har delat 

upp de kunder som gått över till Er Redovisning AB i fyra kategorier och 

menar att det endast är kunder som tillkommit under hans anställning utan 

hans bearbetning som han, om klausulen är skälig, ska betala ersättning för. 
 

I avtalet anges att ersättningen ska motsvara 50 procent av erhållet arvode 

avseende det/de uppdrag som den anställde fortsätter att handlägga. Enligt 

Arbetsdomstolens mening finns inget stöd i avtalet eller i övrigt för att en 

sådan uppdelning som Erik Olsson gjort ska göras vid beräkning av ersätt- 

ningen. Inte heller bör en sådan uppdelning ligga till grund för en skälig- 

hetsbedömning av ersättningens storlek. Ersättningen ska därför beräknas 

med samtliga 21 kunder som grund. 
 

Det är i målet fråga om en avtalsbestämmelse i ett anställningsavtal men 

precis som i fråga om skäligheten av konkurrensförbudet i sig bör det beak- 

tas att anställningsavtalet har varit en del av en affärsmässig uppgörelse. 
 

Ersättningen är i avtalet således bestämd till 50 procent av erhållet arvode 

för de uppdrag som den anställde fortsätter handlägga. Som Arbetsdomsto- 

len kommit fram till ovan ligger procentsatsen i paritet med PwC:s täck- 

ningsbidrag och således med vad ett skadestånd för brott mot konkurrens- 

förbudet, om någon ersättningsklausul inte funnits i avtalet, hade beräknats i 

enlighet med. Procentsatsen i sig kan därför inte anses oskälig. Hur stort 
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ersättningsbeloppet blir har kunnat styras av Erik Olsson genom att han har 

kunnat välja vilka kunder han fortsatt att arbeta med och hur mycket de 

skulle betala för arbetet. 
 

Erik Olsson har funnit det ändamålsenligt att föra över sin kundstock till 

PwC mot ersättning och att i anslutning därtill själv ta anställning hos PwC. 

Han har kvarstannat i sin anställning hos PwC under den tid konkurrensbe- 

gränsningen gällde i överlåtelsetalet, dvs. under den tid PwC utöver avtalad 

lön till Erik Olsson, betalade ersättning för de kunder han överfört. En rela- 

tivt kort tid därefter har han valt att lämna sin anställning hos PwC och i 

anslutning därtill tagit med tolv kunder som han hade överlåtit till PwC och 

fått betalt för samt ytterligare nio av PwC:s övriga kunder. 
 

Med beaktande av nu anförda omständigheter finner Arbetsdomstolen vid 

en sammantagen bedömning följande. Det kan inte i sig anses oskäligt att 

Erik Olsson i enlighet med klausulen får betala ett belopp som väsentligen 

motsvarar den ekonomiska förlust PwC gjort på grund av Erik Olssons 

avtalsbrott. Det har inte framkommit att en betalning i den storleksord- 

ningen skulle äventyra Erik Olssons försörjning. Arbetsdomstolen kommer 

därför fram till att den avtalade ersättningen inte är oskälig under rådande 

omständigheter. Omständigheten, att det nu yrkade beloppet motsvarar 

drygt 14 månadslöner för Erik Olsson hos PwC, medför, enligt Arbetsdom- 

stolens mening, inte någon annan bedömning. 
 

Sammanfattning och rättegångskostnader 
 

Arbetsdomstolens ställningstaganden innebär att Erik Olsson ska ersätta 

PwC med 673 000 kr. Arbetsdomstolens bedömning innebär att PwC:s talan 

ska bifallas. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta. 
 

Vid denna utgång ska Erik Olsson som förlorande part ersätta PwC för dess 

rättegångskostnader såväl vid tingsrätten som i Arbetsdomstolen. Enligt 

Arbetsdomstolens mening utgör de rätts- och bevisfrågor som förevarit i 

målet inte skäl att frångå huvudregeln om kostnadsansvar. Arbetsdomstolen 

finner inte heller skäl, som Erik Olsson yrkat, att tillämpa kvittningsregeln i 

5 kap. 2 § första stycket arbetstvistlagen. 
 

PwC har vid tingsrätten yrkat ersättning för rättegångskostnader med 

595 367 kr, varav 585 000 kr utgör ombudsarvode och 10 367 kr utlägg. 

PwC har beträffande ombudsarvodet uppgett följande. En stor del av kostna- 

derna uppkom i början av processen för att utreda skadan och ta fram 

underlag för denna. Erik Olsson ville inledningsvis inte, trots förfrågningar, 

lämna uppgift om vilka kunder han fortsatte att arbeta med efter anställning- 

ens avslutande eller vilket arvode han fakturerade dem. PwC var därför 

tvunget att i början av tvisten bygga yrkandet och talan på uppskattningar, 

innan Erik Olsson vitsordade vissa uppgifter. 
 

Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 
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När det gäller ombudsarvodet vid tingsrätten är det begärda beloppet högt 

med hänsyn till att målet inte är alltför omfattande. Arbetsdomstolen ifråga- 

sätter dock inte att PwC som kärande inledningsvis behövt lägga ned 

mycket arbete. Arbetsdomstolen gör emellertid bedömningen att skälig kost- 

nad för ombudsarvode vid tingsrätten är 485 000 kr. Kostnaderna för utlägg 

vid tingsrätten är skäliga. 
 

PwC har i Arbetsdomstolen begärt ersättning för rättegångskostnader med 

185 000 kr avseende ombudsarvode. Den begärda ersättningen är skälig. 

 

Domslut 
 

1. Med ändring av punkten 1 i tingsrättens dom förpliktar Arbetsdomstolen 

Erik Olsson att till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB betala 

673 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 29 juli 2015 till 

dess betalning sker. 

2. Med ändring av punkten 2 i tingsrättens dom befrias Öhrlings Pricewa- 

terhouseCoopers AB från skyldigheten att ersätta Erik Olssons rätte- 

gångskostnad vid tingsrätten och i stället förpliktas Erik Olsson att 

ersätta Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s rättegångskostnad vid 

tingsrätten med 495 367 kr, varav 485 000 kr för ombudsarvode, jämte 

ränta på det förstnämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från den 

19 maj 2016 till dess betalning sker. 

3. Arbetsdomstolen förpliktar Erik Olsson att ersätta Öhrlings Pricewater- 

houseCoopers AB:s rättegångskostnad i Arbetsdomstolen med 

185 000 kr för ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från 

dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Ledamöter: Karin Renman, Håkan Lundquist, Kurt Eriksson, Katarina 

Novák, Johanna Torstensson, Per Bardh och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt. 
 

Rättssekreterare: Maria Lundberg 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 39/17 
 2017-06-14 Mål nr A 33/16 
 Stockholm  

 
 

KÄRANDE 

OFR/O genom Officersförbundet, Box 5338, 102 47 Stockholm 

Ombud: advokaten Jonas Wiberg, Advokatfirman DLA Piper Sweden KB, 

Box 7315, 103 90 Stockholm 
 

SVARANDE 

Staten genom Arbetsgivarverket, Box 3267, 103 65 Stockholm 

Ombud: arbetsrättsjuristerna Brita Hybbinette och Carl Durling, Box 3267, 

103 65 Stockholm 
 

SAKEN 

tolkning av kollektivavtal 
 

 

Bakgrund 
 

Mellan parterna gäller kollektivavtal, bl.a. överenskommelse om ersättning 

vid olycksfall och dödsfall under utlandstjänstgöring (kollektivavtalet). I 

avtalet anges att Arbetsgivarverket är part på arbetsgivarsidan och att 

”OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet samman- 

tagna, SACO-S och Facket för Service och kommunikation (SEKO)” är par- 

ter på arbetstagarsidan. 
 

OFR/O är ett förbundsområde inom Offentliganställdas förhandlingsråd 

(OFR) på det statliga området. Officersförbundet ingår i OFR/O. Martin 

Toftevall är medlem i Officersförbundet och anställd hos Försvarsmakten. 
 

I kollektivavtalet anges bl.a. följande 
 

1 § 

Parterna konstaterar att rätt till ersättning vid olycksfall och dödsfall 

under utlandstjänstgöring regleras i olika former. Förutom förmåner 
enligt de allmänna socialförsäkringarna finns bestämmelser dels om 

den s.k. riskgarantin i förordningen 1999:569 om utlandsstyrkan inom 

Försvarsmakten och förordningen 1999:1155 om polisens utlands- 

styrka, dels finns förordningen (1986:259) om ersättning till följd av 

sjukdom eller skada som ådragits utom riket. Vidare kan arbetsgivaren 

enligt avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor 

vid tjänstgöring utomlands (URA) teckna försäkring hos kammarkol- 

legiet. Slutligen finns bestämmelser i avtalet om ersättning vid person- 

skada (PSA) och avtal om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). 

 

2 § 
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Om det finns särskilda skäl får arbetsgivaren medge ersättning med ett 

högre belopp än vad som utfaller enligt de i 1 § angivna bestämmel- 

serna. Som särskilda skäl är att anse försäkringsfall där den höga risk- 

nivån som är förknippad med utlandstjänstgöringen har omöjliggjort 

eller skulle ha omöjliggjort tecknande av försäkringsskydd på rimliga 

villkor om ersättning vid olycksfall eller dödsfall. Arbetsgivaren får 

medge ett belopp som tillsammans med ersättningarna enligt 1 § ger 

kompensation för bortfallet av försäkringsskydd. 

 

Innan arbetsgivaren fattar beslut ska anställningsmyndigheten efter 

samråd med berörd arbetstagarorganisation utreda ärendet. 

 

Arbetsgivarverkets beslut 

Med arbetsgivaren i 2 § avses Arbetsgivarverket. Innan beslut fattas 

samråder Arbetsgivarverket med berörd anställningsmyndighet. 

 
3 § 

Detta avtal gäller tills vidare fr.o.m. den 1 juli 2006 med en ömsesidig 

uppsägningstid om tre månader. 

.... 

 

Martin Toftevall tjänstgjorde under år 2008 i en av Försvarsmaktens inter- 

nationella insatser i Afghanistan. Han skadades under sin tjänstgöring. Ska- 

dan har medfört viss invaliditet samt ett antal ärr i ansiktet. Med anledning 

av detta fick han ersättning från Försvarsmakten (statens riskgaranti) och 

från AFA försäkring (PSA – avtal om ersättning vid personskada) med sam- 

manlagt 542 170 kr. 
 

Martin Toftevall hade två privata olycksfallsförsäkringar i ett och samma 

försäkringsbolag. Han fick dock ingen försäkringsersättning från försäk- 

ringsbolaget då försäkringarna enligt försäkringsvillkoren inte gällde vid 

olycksfall i det aktuella insatsområdet. 

 

Försvarsmakten begärde, i januari 2014, att Arbetsgivarverket skulle fatta 

beslut om ersättning till Martin Toftevall i enlighet med 2 § i kollektiv- 

avtalet och bestämma vilket belopp som skulle betalas. Enligt Försvars- 

makten förelåg det särskilda skäl för utbetalning. Försvarsmakten menade 

att Martin Toftevall gått miste om försäkringsersättningar om 1 068 000 kr 

och att utbetalning skulle ske med 525 830 kr, dvs. mellanskillnaden av 

utbetald ersättning från statens riskgaranti och PSA om sammanlagt 

542 170 kr och den försäkringsersättning han inte fick från 

försäkringsbolaget, med anledning av att försäkringsvillkoren inte gälle i 

insatsområdet. 

 

I beslut den 30 maj 2014 tillerkände Arbetsgivarverket, med hänvisning till 

2 § i kollektivavtalet, Martin Toftevall ersättning med 525 830 kr, att utbe- 

talas av Försvarsmakten. 

 

Tvist har uppkommit om Martin Toftevall har rätt till ytterligare ersättning 

enligt 2 § i kollektivavtalet. Mellan parterna är tvistigt om bestämmelsen 
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innebär en skyldighet för arbetsgivaren att betala ersättning och därmed om 

avtalet innebär en rätt till ersättning vid bortfall av försäkringsskydd. Det är 

också tvistigt om ersättningen ska utgöra full kompensation för bortfallet av 

ersättning från privata försäkringar, utan avräkning eller samordning med de 

ersättningar som betalats enligt de i 1 § i kollektivavtalet angivna bestäm- 

melserna. 

 

Tvisteförhandlingar har förevarit mellan parterna utan att de har kunnat 

enas. 

 

Yrkanden 
 

OFR/O genom Officersförbundet (förbundet) har yrkat att Arbetsdomstolen 

ska förplikta staten att dels till Martin Toftevall betala ersättning med 

586 670 kr och allmänt skadestånd med 100 000 kr, dels till förbundet 

betala allmänt skadestånd med 250 000 kr. 

 

På yrkad ersättning om 586 670 kr har förbundet, som talan slutligt 

bestämts, yrkat ränta enligt 4 § tredje stycket och 6 § räntelagen till dess 

betalning sker, 

- i första hand från den 30 januari 2013 (datum för fastställande av 

medicinsk invaliditet, dvs. mer än 30 dagar efter det att krav på 

ersättning framställts mot försäkringbolaget och utredning lagts 

fram), 

- i andra hand från den 10 februari 2014 (30 dagar efter det att krav på 

ersättning framställts mot arbetsgivaren genom Försvarsmaktens 

hemställan till Arbetsgivarverket och utredning lagts fram), 

- i tredje hand från den 30 maj 2014 (datum för Arbetsgivarverkets 

beslut, dvs. mer än 30 dagar efter det att krav på ersättning fram- 

ställts mot arbetsgivaren och utredning lagts fram), och 

- i fjärde hand från den 18 juni 2015 (datum för påkallande av för- 

handling). 

 

På yrkade allmänna skadestånd har förbundet yrkat ränta enligt 6 § ränte- 

lagen från dagen för delgivning av stämning, den 4 april 2016, till dess 

betalning sker. 

 

Förbundet har vidare yrkat att Arbetsdomstolen ska fastställa att den rätta 

innebörden av kollektivavtalet är att staten ska ge full kompensation för 

bortfallet av privata försäkringar enligt 2 § i kollektivavtalet utan avräkning 

eller samordning med de belopp som kan utgå enligt 1 § i kollektivavtalet. 

 

Staten har bestritt yrkandena om ersättning och allmänt skadestånd. Staten 

har vitsordat beloppet avseende ersättning, men har inte vitsordat några 

belopp avseende allmänt skadestånd. Staten har vitsordat sättet att beräkna 

ränta på yrkad ersättning från datum för påkallande av förhandling, dvs. den 

18 juni 2015, men har bestritt att ränta ska betalas för tiden dessförinnan. 

Staten har vitsordat sättet att beräkna ränta på yrkade allmänna skadestånd. 
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Staten har i första hand yrkat att fastställelsetalan ska avvisas och i andra 

hand bestritt talan. 
 

Förbundet har bestritt avvisningsyrkandet. 
 

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. Om förbundets 

talan inte skulle vinna bifall, har förbundet yrkat att vardera part ska bära sin 

rättegångskostnad. Staten har bestritt förbundets yrkande om kvittning av 

rättegångskostnaderna. 
 

 

 

 

Domskäl 
 

Bakgrund 
 

Följande är ostridigt. 
 

Martin Toftevall skadades år 2008, under utlandstjänstgöring. Skadan ledde 

till viss invaliditet samt ett antal ärr i ansiktet. Med anledning av detta fick 

han ersättning från Försvarsmakten med sammanlagt 542 170 kr, som utbe- 

talades under åren 2008–2013. 
 

Martin Toftevall hade två privata olycksfallsförsäkringar i ett och samma 

försäkringsbolag. Försäkringsbolaget meddelade år 2011 att han inte hade 

rätt till någon försäkringsersättning, då försäkringarna enligt försäkringsvill- 

koren inte gällde vid olycksfall i det aktuella insatsområdet. 

 

Försvarsmakten hemställde i januari 2014 att Arbetsgivarverket skulle fatta 

beslut om ersättning till Martin Toftevall i enlighet med 2 § i kollektiv- 

avtalet. Försvarsmakten menade att Martin Toftevall hade gått miste om för- 

säkringsersättningar om 1 068 000 kr och att utbetalning skulle ske med 

525 830 kr, dvs. mellanskillnaden av utbetald ersättning från statens riskga- 

ranti och PSA om sammanlagt 542 170 kr och den försäkringsersättning han 

inte fått. 

 

I beslut den 30 maj 2014 tillerkände Arbetsgivarverket, med hänvisning till 

2 § i kollektivavtalet, Martin Toftevall ersättning med 525 830 kr, att utbeta- 

las av Försvarsmakten. 

 

Arbetsgivarverket meddelade i brev, av den 2 september 2014, ställt till 

Martin Toftevall att Arbetsgivarverket inte avsåg att fatta beslut om ytterli- 

gare ersättning. 

 

I april 2015 gav Försvarsmakten in en kompletterande hemställan till 

Arbetsgivarverket med anledning av att Försvarsmakten i sin tidigare hem- 

ställan inte hade beaktat att ersättning för kvarstående ärr skulle ha utbetalts 

från Martin Toftevalls båda försäkringar. Med beaktande av att båda försäk- 

ringarna omfattat ersättning för kvarvarande ärr, hade Martin Toftevall gått 

miste om ytterligare 44 500 kr i försäkringsersättning, jämfört med vad som 
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angavs i Försvarsmaktens första hemställan. Hemställan föranledde ingen 

åtgärd från Arbetsgivarverkets sida. 

 

Tvisten 
 

Tvisten avser i första hand om staten brutit mot kollektivavtalet genom att 

inte betala ytterligare ersättning till Martin Toftevall med anledning av att 

han inte fått någon försäkringsersättning från två privata olycksfallsförsäk- 

ringar som han hade. Parterna är oense om kollektivavtalets innebörd. Mel- 

lan parterna föreligger här två tvistefrågor. 

 

Den första avser om kollektivavtalet innebär en skyldighet för arbetsgivaren 

att betala ersättning enligt 2 §, i de fall särskilda skäl föreligger. Enligt 

förbundet är så fallet medan staten menar att avtalstexten är en arbetsgivar- 

ventil som medger möjlighet för arbetsgivaren att besluta om ersättning, 

men som inte innebär någon skyldighet att betala ersättning. 
 

Den andra tvistefrågan avser om det av kollektivavtalet följer att, för det fall 

ersättning beslutas, det ska göras en avräkning eller samordning med de 

ersättningar som följer av 1 § i kollektivavtalet. Enligt förbundet är arbets- 

givaren enligt kollektivavtalet skyldig att ersätta hela försäkringsbortfallet 

utan någon avräkning eller samordning. Staten menar att ersättningen ska 

bestämmas utifrån en skälighetsbedömning i det enskilda fallet, varvid en 

avräkning eller samordning ska ske med ersättningar som utfaller enligt 1 § 

i kollektivavtalet. 
 

Mellan parterna är också tvistigt om fullgörelsetalan är preskriberad. 
 

Om Arbetsdomstolen skulle finna att staten brutit mot kollektivavtalet och 

att talan inte är preskriberad är parterna ense om ersättningens storlek, men 

oense om storleken på de allmänna skadestånden och oense om från vilken 

tidpunkt ränta som ska betalas på ersättningen enligt kollektivavtalet. 
 

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen även ska pröva tolkningstvisten 

inom ramen för en fastställelsetalan. Parterna är oense i frågan om den talan 

ska avvisas på grund av bristande fastställelseintresse. 
 

Utredningen 
 

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. På förbundets begäran har vitt- 

nesförhör hållits med f.d. förhandlingschefen på Officersförbundet Niklas 

Simson, f.d. ordföranden för Saco-S Gunilla Grenö, f.d. ombudsmannen för 

Seko Bengt-Erik Falck och försäkringshandläggaren vid Skandia Anna 

Lyckemo Johansson. På statens begäran har vittnesförhör hållits med f.d. 

biträdande förhandlingschefen på Arbetsgivarverket Christer Hedvall, f.d. 

förhandlingschefen på Arbetsgivarverket Monica Dahlbom och biträdande 

förhandlingschefen på Arbetsgivarverket Matilda Nyström Arnek. 
 

Parterna har även åberopat viss skriftlig bevisning. 
 

Yttrande från kollektivavtalspart 
 

Arbetsdomstolen har enligt 5 kap. 1 § arbetstvistlagen berett Seko och Saco- 

S, som också är parter i kollektivavtalet, tillfälle att yttra sig. Saco-S har ytt- 
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rat följande. 
 

Förutsättningen för ersättning enligt 2 § i avtalet är att det föreligger 

ett särskilt skäl. Parterna har överenskommit att det är ett särskild skäl 

om en privat försäkring inte kunnat tecknats eller ersättning ur en 

sådan inte utfallit till följd av den höga risknivå som förelegat. Saco-S 

 

 

uppfattning är att parterna härigenom kommit överens om att ersätt- 

ning i sådant fall ska utgå och detta som en viktig komponent i de 

totala villkoren för tjänstgöring i utlandsstyrkan. 
 

Den ersättning som ska utgå i dessa fall ska vara en ”kompensation för 

bortfallet”. Innebörden av detta är att den skadade har rätt till en 

ersättning som – tillsammans med ersättningarna enligt 1 § – motsva- 

rar den som hen hade erhållit om det hade utfallit en ersättning ur van- 

lig, på marknaden förekommande, olycksfallsförsäkring. 
 

Ska fastställelsetalan tillåtas? 
 

Enligt 4 kap. 6 § arbetstvistlagen ska talan som inte innefattar yrkande att 

motparten ska förpliktas att fullgöra eller underlåta något, dvs. en faststäl- 

lelsetalan, avvisas om det inte är av avsevärd betydelse för käranden att 

talan prövas. 
 

Arbetsdomstolen har i ett flertal avgöranden (se t.ex. AD 1992 nr 134) slagit 

fast att en fastställelsetalan kan anses ha avgörande betydelse för en part 

först om det finns anledning att anta att en bifallande dom kommer att 

antingen direkt påverka motpart i det rättsliga handlandet i förhållande till 

parten eller bli direkt avgörande vid en senare talan, som innefattar yrkande 

om att motparten ska förpliktas att fullgöra eller underlåta något. 
 

Enligt förbundet är det av avsevärd betydelse för förbundet att få talan prö- 

vad. Förbundet har anfört följande. Martin Toftevalls ärende är det första 

som prövas och det finns ytterligare tvister i samma fråga avseende andra 

arbetstagare. Ett bifall till fastställelsetalan skulle bli direkt avgörande vid 

en senare talan som innefattar ett yrkande om att staten ska förpliktas att 

fullgöra viss betalning enligt kollektivavtalet. Ett bifall till fastställelsetalan 

skulle därmed direkt komma att påverka staten i det rättsliga förhållandet – 

kollektivavtalet – till förbundet. 
 

Staten har yrkat att fastställelsetalan ska avvisas och anfört att det saknas 

fastställelseintresse, då grunderna för talan prövas inom ramen för den förda 

fullgörelsetalan. 
 

Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 
 

Parterna är oense om det aktuella kollektivavtalets innebörd. Ett bifall till 

den av förbundet förda fullgörelsetalan förutsätter visserligen en prövning 

av hur kollektivavtalet ska tolkas. Det står dock klart för Arbetsdomstolen 

att en prövning av fastställelsetalan har avsevärd betydelse för såväl 

förbundet som staten och skulle komma att direkt påverka dem i deras rätts- 

liga förhållande till varandra. Fastställelsetalan ska därför tillåtas, och avvis- 

ningsyrkandet därmed avslås. 
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Innebär kollektivavtalet en skyldighet för arbetsgivaren att betala ersätt- 

ning? 
 

En förutsättning för tillämpning av 2 § i kollektivavtalet är att det finns sär- 

skilda skäl. Som särskilda skäl är, enligt bestämmelsen, att anse försäkrings- 

fall där den höga risknivån som är förknippad med utlandstjänstgöringen har 

omöjliggjort eller skulle ha omöjliggjort tecknande av försäkringsskydd på 

rimliga villkor vid olycksfall eller dödsfall. 
 

Mellan parterna är tvistigt om 2 § innebär en skyldighet för arbetsgivaren att 

betala ersättning, när det finns sådana särskilda skäl som anges i bestämmel- 

sen. Med andra ord är parterna oense om en arbetstagare i så fall har rätt till 

ersättning. 
 

I 2 § första stycket första meningen anges att arbetsgivaren får medge ersätt- 

ning med högre belopp än vad som utfaller enligt de i 1 § angivna bestäm- 

melserna. Även i samma stycke sista meningen används ordet ”får”, då det 

anges att arbetsgivaren får medge ett belopp som tillsammans med ersätt- 

ningarna enligt 1 § ger kompensation för bortfallet av försäkringsskydd. 
 

Enligt förbundet ska ordet ”får” rätteligen förstås som ”ska”. Staten har 

anfört att regeln är en arbetsgivarventil, med innebörden att arbetsgivaren – 

Arbetsgivarverket – får besluta om högre ersättning än som utfaller enligt  

1 §, dvs. det är en möjlighet för arbetsgivaren, men inte någon skyldighet. 
 

Enligt Arbetsdomstolens mening får ordet ”får” i såväl allmänt och som 

avtalsrättsligt språkbruk anses ha den innebörd som staten påstått. Ordaly- 

delsen talar således starkt och entydigt för statens inställning i tolknings- 

frågan. 
 

Utgångspunkten vid tolkning av ett kollektivavtal är dock att det i första 

hand är parternas gemensamma avsikt vid avtalets ingående som bestämmer 

dess innehåll. 
 

Båda parterna har gjort gällande att den gemensamma partsavsikten var att 

avtalet skulle ha den av respektive part påstådda innebörden. 
 

De tre personer som undertecknade avtalet på arbetstagarsidan har hörts i 

målet, nämligen Niklas Simson (OFR/O), Gunilla Grenö (Saco-S) och 

Bengt-Erik Falck (Seko). De har alla tre berättat att de skrev under avtalet 

när det var färdigförhandlat och att de alltså inte var med vid förhandling- 

arna som ledde fram till avtalstexten. 
 

Niklas Simson har uppgett att det var en annan förhandlingschef från OFR 

på det statliga området som höll i förhandlingarna. Han har vidare uppgett 

bl.a. följande. Han uppfattade att bestämmelsen, som visserligen är utfor- 

mad som en arbetsgivarventil, innebär att arbetsgivaren ska betala ersätt- 

ning. Om arbetsgivaren inte skulle behöva betala ersättning skulle avtalslös- 

ningen sakna trovärdighet. 
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Gunilla Grenö har berättat att enligt henne utgör bestämmelsen en arbetsgi- 

varventil, men att intentionen vid avtalsslutet var att ersättning ska betalas 

när det föreligger särskilda skäl. 
 

Bengt-Erik Falck har uppgett att han inte såg bestämmelsen som en arbets- 

givarventil, utan uppfattade den som en skyldighet för arbetsgivaren att utge 

ersättning. 
 

Gunilla Grenö och Bengt-Erik Falck har därutöver lämnat följande uppgif- 

ter. Christer Hedvall, som företrädde staten vid förhandlingarna, höll en kort 

föredragning om avtalet före undertecknandet av detsamma. De minns inte 

närmare vad han då uppgav om avtalets innebörd. Saco-S respektive Seko 

hade ingen erinran mot avtalet i och med att de som företrädde Officers- 

förbundet, vilket var den arbetstagarpart som hade störst intresse av avtalet, 

var nöjda med avtalet. 
 

Christer Hedvall har hörts om omständigheterna vid avtalets träffande. Han 

har uppgett i huvudsak följande. Den aktuella frågan hade diskuterats länge 

och i omgångar utan att den hade blivit löst. När frågan kom upp igen till 

centrala parter i början av år 2006 började det ”brinna i knutarna” eftersom 

anställda skulle iväg till utsatta områden, bl.a. Afghanistan. Parterna hade 

alltså inte tid att utreda vad som skulle kunna utgöra ett vettigt takbelopp – 

detta skulle ha tagit flera år – utan var tvungna att snabbt reglera frågan. 

Lösningen blev att utforma avtalsregleringen som en klassisk arbetsgivar- 

ventil, som ger arbetsgivaren möjlighet att kompensera den enskilde i de fall 

han eller hon annars skulle hamna i en orimlig situation. Efter diskussioner 

med arbetstagarorganisationerna – framförallt OFR – enades parterna såle- 

des om att lösningen fick bli en arbetsgivarventil och att denna lösning fick 

utvärderas allt eftersom. Det fanns ju alltid möjlighet för den part som blev 

missnöjd med utfallet, att säga upp avtalet och förhandla frågan på nytt. 
 

Övriga av staten åberopade förhörspersoner, Monica Dahlbom och Matilda 

Nyström Arnek, har bl.a. lämnat följande uppgifter. De var inte med vid för- 

handlingarna som ledde fram till avtalet. De uppfattar 2 § i avtalet som en 

arbetsgivarventil, som möjliggör för arbetsgivaren att utge ersättning, detta 

utifrån en tolkning av avtalets ordalydelse. Monica Dahlbom har därutöver 

uppgett att hennes tolkning bekräftats av vad tidigare kollegor, som infor- 

merat henne om avtalet, har berättat. 
 

Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 
 

Av de personer som hörts i målet har endast Christer Hedvall varit med vid 

de förhandlingar som ledde fram till kollektivavtalet. Det är också han som 

utformade avtalstexten. Av hans uppgifter framgår att parterna inte hade tid 

att nå fram till ett avtal med en, enligt staten, rimlig högsta ersättningsnivå 

varför staten inte var beredd att ingå ett sådant garantiåtagande, samt att par- 

terna därför kom överens om att utforma avtalsregleringen som en arbetsgi- 

varventil. 
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Mot Christer Hedvalls tydliga uppgifter om vad partsavsikten varit står de 

uppgifter som Niklas Simson, Gunilla Grenö och Bengt-Erik Falck lämnat 

vid huvudförhandlingen samt vad Saco-S anfört i sitt yttrande. 
 

Niklas Simson, Gunilla Grenö och Bengt-Erik Falck, som undertecknade 

kollektivavtalet på arbetstagarsidan, har visserligen lämnat uppgifter som 

stödjer förbundets tolkning av avtalet. Deras uppgifter grundar sig dock, 

såvitt framkommit, i huvudsak på deras egna uppfattningar om avtalets 

innebörd. De var inte med vid avtalsförhandlingarna och har heller inte kun- 

nat uttala sig närmare om vilken avsikt som Christer Hedvall och förhand- 

laren från OFR gav uttryck för i samband med förhandlingarna. De har inte 

påstått att Christer Hedvall för dem, vid avtalsslutet, skulle ha uttryckt att 

bestämmelsen skulle förstås på det sätt de gör gällande. Deras vittnesuppgif- 

ter ger därför inte tillräckligt stöd för att den gemensamma partsavsikten var 

den förbundet påstått. 
 

Detsamma gäller yttrandet från Saco-S. Gunilla Grenö var, som redan redo- 

visats, inte med vid avtalsförhandlingarna och det har inte heller framkom- 

mit att Saco-S angivna uppfattning om partsavsikten grundar sig på annat än 

organisationens egen uppfattning om avtalets innebörd. 
 

Enligt Arbetsdomstolens mening ger utredningen inte stöd för att den 

gemensamma partsavsikten var en annan än den som ordalydelsen ger 

uttryck för. Vad förbundet har anfört om avtalets bakgrund och tillkomst – 

bl.a. de lokala parternas ställningstaganden i frågan – förarbetsuttalanden, 

det s.k. försäkringsförbudet på statens område, PSA och den statliga risk- 

garantins utformning samt Försvarsmaktens utbildningsmaterial, föranleder 

ingen annan bedömning. 
 

Som redogjorts för ger avtalstexten klart och entydigt stöd för att det är 

fråga om en s.k. arbetsgivarventil, som innebär en möjlighet för arbetsgi- 

varen att medge ersättning utöver den som följer av 1 § i kollektivavtalet 

och inte någon skyldighet att medge sådan ersättning och därmed inte heller 

någon rätt till sådan ersättning. 
 

Arbetsdomstolens slutsats är alltså att 2 § i kollektivavtalet inte innebär en 

skyldighet för arbetsgivaren att betala ersättning utöver den som följer av 

1 § i kollektivavtalet. 
 

Sammanfattande bedömning 
 

Förbundet har alltså inte lyckats visa att kollektivavtalets innebörd är att 

staten ska ge kompensation för bortfall av privata försäkringar, på sätt som 

anges i första ledet av fastställelseyrkandet. 
 

Av Arbetsdomstolens ställningstagande att 2 § i kollektivavtalet är en s.k. 

arbetsgivarventil – som ger arbetsgivaren en möjlighet att betala ersättning 

men inte någon skyldighet att betala ersättning vid bortfall av försäkrings- 

skydd – följer också, enligt Arbetsdomstolens mening, att det inte föreligger 

rätt till någon viss nivå på ersättningen i fråga, om sådan medges. 
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Det anförda innebär att även det andra ledet i fastställeyrkandet inte kan 

vinna bifall, som alltså avser om sådan kompensation – som domstolen fun- 

nit att det inte föreligger rätt till – ska vara full, utan avräkning eller samord- 

ning med belopp som utfaller enligt 1 § i kollektivavtalet. 
 

Slutsatsen är således att både fastställelsetalan och fullgörelsetalan ska 

avslås. 
 

Vid denna bedömning behöver frågan om fullgörelsetalan är preskriberad 

inte prövas. 
 

Rättegångskostnader 
 

Staten får vid denna utgång anses vara fullt ut vinnande part. Enligt huvud- 

regeln i 18 kap. 1 § rättegångsbalken ska tappande part ersätta motparten för 

dennes rättegångskostnader. Förbundet har emellertid yrkat att vardera part 

ska svara för sin rättegångskostnad i Arbetsdomstolen enligt 5 kap. 2 § 

första stycket arbetstvistlagen, då förbundet haft skälig anledning att få 

saken prövad. Av Arbetsdomstolens praxis framgår att den bestämmelsen 

tillämpas restriktivt. Även om tvisten gällt kollektivavtalstolkning – en 

sådan tvist där bestämmelsen huvudsakligen kan komma att tillämpas – sak- 

nas det enligt Arbetsdomstolens mening skäl att i förevarande tvist tillämpa 

bestämmelsen. Förbundet ska därför ersätta staten för dess rättegångskost- 

nader. 
 

Förbundet har överlämnat frågan om ersättningens skälighet till domstolens 

bedömning. Den ersättning som staten begärt är enligt Arbetsdomstolens 

mening skälig. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen avslår statens yrkande om att den av OFR/O genom 

Officersförbundet förda fastställelsetalan ska avvisas. 
 

2. Arbetsdomstolen avslår den av OFR/O genom Officersförbundet förda 

fastställelsetalan. 
 

3. Arbetsdomstolen avslår den av OFR/O genom Officersförbundet förda 

fullgörelsetalan. 
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4. OFR/O genom Officersförbundet ska ersätta staten för rättegångskostnad 

med 161 500 kr avseende arvode, med ränta enligt 6 § räntelagen från dagen 

för denna dom till dess betalning sker. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Inger Andersson, Inga Jerkeman, 

Johanna Hasselgren, Staffan Löwenborg, Anders Hammarbäck och Ing- 

Marie Nilsson. Enhälligt. 
 

Rättssekreterare: Malin Simon Holm 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 41/17 

2017-06-21 Mål nr A 103/16 

 

 

 
KÄRANDE 

Svensk Pilotförening, Wallingatan 44 A, 111 24 Stockholm 

Ombud: förhandlingschefen Tommy Larsson, samma adress 
 

SVARANDE 

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, 902001-7720, 

195 87 Stockholm 

Ombud: chefsjuristen Jan Bergman, Transportföretagen TF AB, Box 5384, 

102 49 Stockholm 
 

SAKEN 

skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott 
 

 

Bakgrund 
 

Svensk Pilotförening (Pilotföreningen) och Scandinavian Airlines System 

Denmark-Norway-Sweden (SAS) har träffat kollektivavtal för piloter anställda av 

SAS i Sverige (pilotavtalet). Pilotavtalet innehåller bl.a. följande. 
 

§ 5 Tjänstgöringsperioder, schedulering och arbetstid 

[…] 
 

Stk. 1 Definitioner 

[…] 
 

f) Omdisponering: En omdisponering är en ändring i publicerad schedule, t.ex. 

förseningar, kancelleringar och diversions. Utkall på standby anses inte som en 

omdisponering. 
 

[…] 
 

Stk. 4 Roster 
 

Företaget producerar en roster per kalendermånad. Roster ska innehålla samtliga 

aktiviteter planlagt av SAS i den efterföljande månaden. Roster ska vara tillgänglig 

senast den 16e (sextonde) före den aktuella tjänstgöringsmånaden. 

Stk. 5 Standby-tjänstgöring 

Piloten kan planeras på standby (SB). SB:s förläggning på dygnet ska framgå på 

publicerad roster. Check-in ska ske snarast möjligt, dock senast med 80 minuters 

varsel (under normala förhållanden, trafik, väder etc.) […] 
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[…] 
 

Bestämmelser shorthaul (stk. 9–13) 
 

[…] 
 

Stk. 13. Omdisponering 

a) Mellan planlagd check-in och check-out på homebase kan piloten fritt 

omdisponeras. 
 

b) Första check-in och standby-start efter fridag får inte tidigareläggas. De 

resterande dagarna får check-in på hemmabas tidigareläggas med 1 timma. En 

sådan omdisponering ska senast varslas vid check-out dagen före. 
 

c) Sista check-out före fridag får inte senareläggas. De resterande dagarna får check- 

out på hemmabas maximalt senareläggas med upp till 2 timmar. Detta kan ske 

utan varsel. 
 

Piloten G.H., som är anställd hos SAS med Arlanda som hemmabas, var 

schemalagd för produktion den 12–14 februari 2016. Den 11 och 15 februari 2016 

hade han fridagar. Den 12 och 14 februari 2016 var G.H. schemalagd för 

flygtjänstgöring. Den mellanliggande dagen – den 13 februari 2016 – var han 

schemalagd som standby kl. 11.00–21.00. SAS tidigarelade emellertid hans 

standby-tjänstgöring den dagen så att den började kl. 07.00 och slutade kl. 17.00. 

Detta meddelades senast vid G.H:s check-out dagen dessförinnan. 

 

Tvisten 
 

Parterna tvistar om SAS har brutit mot § 5 stk. 13 b andra meningen i pilotavtalet 

genom att med mer än en timme tidigarelägga G.H:s schemalagda standby-start den 

13 februari 2016. 
 

Tvisten har inte kunnat lösas vid förhandlingar mellan parterna. 
 

Pilotföreningen har väckt talan mot bl.a. SAS och yrkat skadestånd för kollektiv- 

avtalsbrott med anledning av G.H:s tjänstgöring den 13 februari 2016. 

Pilotföreningen har sedan, efter det att SAS kommit in med svaromål, återkallat sin 

talan. SAS har, enligt 18 kap. 5 § första stycket rättegångsbalken, yrkat att målet 

ändå ska prövas. Därför gör Arbetsdomstolen det genom denna dom. 

 

Yrkande 
 

Pilotföreningen har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta SAS att till Pilot- 

föreningen betala allmänt skadestånd med 20 000 kr för brott mot § 5 stk. 13 b i 

pilotavtalet, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från delgivning av stämning (den 

14 november 2016) till dess betalning sker. 
 

SAS har bestritt käromålet, men vitsordat sättet att beräkna ränta. 

Parter har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 
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Parterna har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. 

 

Pilotföreningen 
 

Argumentation 
 

Att vara schemalagd som standby innebär att piloten ska kunna med 80 minuters 

varsel inställa sig för tjänstgöring på Arlanda. Piloterna med Arlanda som 

hemmabas har ofta en restid mellan hemmet och Arlanda som bara är marginellt 

kortare än inställelsetiden om 80 minuter. Standby-tjänstgöring kräver således en 

hög beredskap för att lämna bostaden. 
 

Mellan planlagd check-in och check-out på pilotens hemmabas kan piloten fritt 

omdisponeras av SAS (§ 5 stk. 13 a i pilotavtalet). Sista check-out före fridag får 

inte senareläggas (§ 5 stk. 13 b första meningen i pilotavtalet). Första check-in och 

standby-start efter fridag får inte tidigareläggas (§ 5 stk. 13 b första meningen i 

pilotavtalet). Bestämmelsen i § 5 stk. 13 b andra meningen i pilotavtalet innebär att 

under andra dagar än den första i en tjänstgöringsperiod får check-in och standby- 

start på pilotens hemmabas tidigareläggas med högst en timme. Att SAS tidigare- 

lade G.H:s schemalagda standby-tjänstgöring den 13 februari 2016, den andra 

dagen i hans tjänstgöringsperiod den 12–14 februari 2016, med mer än en timme 

innebar alltså ett brott mot § 5 stk. 13 b andra meningen i pilotavtalet. 
 

Det är riktigt som SAS anfört att standby-start inte specifikt anges i § 5 stk. 13 b 

andra meningen i pilotavtalet. Partsavsikten med avtalstexten när avtalet ingicks var 

emellertid att regeln i den meningen är tillämplig även på tidigareläggning av 

standby-start. Avsikten var att en pilot ska kunna lita på att starttiden för standby, 

även efter den första dagen i en tjänstgöringsperiod, inte avsevärt förändras. 
 

Pilotens möjligheter att kunna uppfylla sociala förpliktelser påverkas i allra högsta 

grad av standby-tjänstgöring. Om SAS tilläts att utan begränsningar efter eget 

gottfinnande flytta starttiden för schemalagd standby-tjänstgöring, skulle detta 

menligt påverka pilotens förutsättningar att hantera balansen mellan arbete och 

fritid. 
 

Orsaken till att omdisponering av schemalagd tjänstgöring för en pilot omgärdas av 

restriktioner är att piloten ska få en rimlig förutsägbarhet i sin vardag. Detta är 

viktigt för att piloten ska kunna hantera yrkeslivet i relation till vardagssysslor som 

att t.ex. hämta och lämna barn på förskola och engagera sig i barnens skolgång. 

Pilotyrket tillhör den grupp av yrken där arbetstiden är strikt kontrollerad och styrd 

av den schemaläggning som arbetsgivaren kontrollerar. 
 

Att tidigarelägga standby-start kan få samma effekt som en tidigareläggning av 

check-in. Med SAS tolkning skulle, vid en väsentlig tidigareläggning av standby- 

start, en pilot kunna kallas till flygtjänstgöring och få en tid för check-in som är 

tidigare än en timme före ursprungligen schemalagd standby-start. Detta har inte 

varit partsavsikten. 
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Före pilotavtalet gällde ett mellan parterna träffat ”Provavtal omdisponering; short 

haul”. I det avtalet var omdisponeringsreglerna delvis annorlunda. Reglerna gav 

större utrymme för en pilot att i samråd med SAS göra avvikelser. I det avseendet 

är pilotavtalet mindre förmånligt för SAS. Ändringarna när pilotavtalet träffades 

syftade till att undvika att en pilots schemalagda tjänstgöring förskjuts så att 

tjänstgöringen blir oförutsägbar på ett sådant sätt att det medför svårigheter att 

planera privatliv och vila på fritiden. 
 

Innehållet i SAS ensidigt upprättade Crew Planning Guide har inte någon juridisk 

relevans för tolkningen av pilotavtalet. 
 

Rättsliga grunder 
 

Bestämmelsen i § 5 stk. 13 b andra meningen i pilotavtalet är tillämplig vid 

tidigareläggning av både check-in och standby-start. Den schemalagda tiden för 

standby-start vid G.H:s tjänstgöring den 13 februari 2016 har i enlighet med 

pilotavtalet bara kunnat tidigareläggas med en timme. Genom att tidigarelägga 

G.H:s standby-start den dagen från kl. 11.00 till kl. 07.00 har SAS brutit mot 

pilotavtalet. SAS ska därför åläggas att betala allmänt skadestånd till 

Pilotföreningen med yrkat belopp. 

 

SAS 
 

Argumentation 
 

I § 5 stk. 13 a i pilotavtalet anges att mellan planlagd check-in och check-out på 

homebase kan piloten fritt omdisponeras. Check-in och check-out sker vid den bas 

piloten är stationerad, s.k. homebase eller hemmabas. Check-in är den tidpunkt då 

piloten i samband med tjänstgöring senast måste infinna sig vid hemmabasen. 
 

I § 5 stk. 13 b i pilotavtalet anges i första meningen att den första check-in-tiden 

och standby-start inte får tidigareläggas. Med ”första” avses den första dagen i en 

tjänstgöringsperiod (ett block av produktionsdagar). Det framgår av avtalstexten att 

parterna gör skillnad mellan check-in-tid och standby-start. Check-in-tid gäller 

endast för dem som är schemalagda för flygtjänstgöring. Den som är schemalagd 

som standby har en tidsangiven start för denna (standby-start) och ska från denna 

tidpunkt vara tillgänglig, antingen i hemmet eller på flygplatsen. Vid standby i 

hemmet ska piloten kunna inställa sig på flygplatsen inom 80 minuter. 
 

Av andra meningen i § 5 stk. 13 b i pilotavtalet framgår att check-in-tiden för de 

följande produktionsdagarna som mest får tidigareläggas med en timme. 
 

Någon reglering av tidigareläggning av standby-start finns inte för andra dagar än 

den första i en tjänstgöringsperiod. Om parterna hade önskat begränsa SAS rätt att 

tidigarelägga standby-starten för de följande dagarna i tjänstgöringsperioden, borde 

parterna rimligen ha angett det i avtalstexten, liksom de har gjort för den första 

produktionsdagen. Parterna har inte avsett att införa några sådana begränsningar. 

Av § 5 stk. 13 b andra meningen i pilotavtalet följer inte några begränsningar av 

möjligheten att tidigarelägga standby-start. 
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Den som är schemalagd för flygtjänstgöring får alltså en check-in-tid och en check- 

out-tid. För den som är schemalagd som standby anges ingen check-in-tid eller 

check-out-tid, eftersom man inte vet om det blir aktuellt med flygtjänstgöring. 

Däremot har piloten en start- och sluttid mellan vilka tidpunkter han eller hon ska 

finnas tillgänglig för att kunna bli inringd. Starttiden kan SAS fritt justera, med 

undantag för starttiden den första dagen i en tjänstgöringsperiod. Blir piloten 

inringd, får piloten en check-in-tid och en check-out-tid, eftersom piloten ska utöva 

flygtjänstgöring. 
 

Begränsningar i rätten att omdisponera schemalagda piloter har funnits i decennier i 

kollektivavtal mellan parterna. SAS upprätthåller sedan 2013 en Crew Planning 

Guide, som uppdateras löpande. Guiden är ensidigt upprättad av SAS och syftar till 

att förklara och illustrera arbetsgivarens tillämpning av delar av kollektivavtalet. 

Guiden finns tillgänglig för alla anställda hos SAS och är väl känd av Pilotför- 

eningen. SAS har i Crew Planning Guide, i enlighet med SAS inställning i målet, 

redogjort för hur omdisponeringsreglerna ska tillämpas. SAS har inte tidigare mötts 

av invändningar mot tolkningen och tillämpningen från Pilotföreningen. 
 

Det kollektivavtal som gällde före pilotavtalet innehöll bl.a. följande. 
 

2. Omdisponering 

För att avveckla trafiken kan produktionsdagar omdisponeras. 
 

Mellan ursprunglig schedulerad check-in på hemmabas og ursprunglig check-out på 

hemmabas får SAS fritt omdisponera pilot. I övrigt gäller nedanstående. 
 

SAS kan kontakta den enskilde piloten om omdisponering, även om varseltiden och 

övriga tidsgränser eller regler inte uppfylls. 
 

2.1 Omdisponering 

Tidigareläggande av check-in på hemmabas med upp til 1 timme får göras med 

iakttagande av varseltid senast vid check-out dagen före. Tidigareläggande av första 

check-in efter ledig dag, får endast ske i samråd med berörd pilot. 
 

Omdisponering som innebär upp till 2 timmars senarelagd check-out/stand-by slut på 

hemmabas, kan ske utan varsel; dock inte på sista dag före ledig dag. 
 

[…] 
 

4 Standby 

[…] 
 

4.3. Start och sluttidspunkt för standby får ändras, när detta sker senast vid check-out 

dagen före. Standby på första dagen i tjänstgöringsblock får dock inte tidigareläggas. 
 

Omdisponeringsreglerna i pilotavtalet är alltså materiellt desamma som i det 

tidigare kollektivavtalet. Det fanns inte heller tidigare någon begränsning av 

möjligheten att ändra standby-start annat än för första dagen i en tjänstgörings- 

period. I punkt 4.3 i det tidigare kollektivavtalet angavs uttryckligen att starttid- 

punkten för standby får ändras. I syfte att minska kollektivavtalets omfång rationa- 

liserades sådan text i det tidigare kollektivavtalet bort som inte ansågs absolut 
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nödvändig. Eftersom parterna i pilotavtalet införde den enda begränsning för att 

tidigarelägga standby-start som fanns, för första dagen i en tjänstgöringsperiod, 

ansågs det överflödigt att i avtalstexten ange att det inte finns några begränsningar 

för tidigareläggning av standby-start för de övriga dagarna i en tjänstgöringsperiod. 
 

Rättsliga grunder 
 

Bestämmelsen i § 5 stk. 13 b andra meningen i pilotavtalet är inte tillämplig vid 

tidigareläggning av standby-start. SAS har inte, genom att tidigarelägga G.H:s 

schemalagda standby-start från kl. 11.00 till kl. 07.00 den 13 februari 2016, som 

inte var den första dagen i hans tjänstgöringsperiod, brutit mot pilotavtalet. 

 

Utredningen 
 

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. På SAS begäran har D.O. och C.H. 

förhörts. En del skriftlig bevisning har gåtts igenom. 

 

Domskäl 
 

Pilotföreningen, men inte SAS, anser att § 5 stk. 13 b andra meningen i pilotavtalet 

innebär den begränsningen att SAS inte fick med mer än en timme tidigarelägga 

piloten G.H:s schemalagda standby-start den 13 februari 2016. 
 

Någon sådan begränsning framgår inte av ordalydelsen av avtalstexten, som fick sin 

utformning 2015 när kollektivavtalet kortades väsentligt. Av ordalydelsen av det 

kollektivavtal som då kortades framgick uttryckligen att SAS i ett fall som G.H:s 

hade fått ändra starttidpunkten för standby på det sätt som skett. De enda två 

personer som hörts förhandlade 2015 för SAS. Av vad de har berättat framgår att 

avsikten var att den nya kortade lydelsen skulle i fråga om omdisponering av 

standby ha samma innebörd som tidigare och att något annat inte diskuterades vid 

avtalsförhandlingarna. 
 

Arbetsdomstolens slutsats är att pilotavtalet har den innebörd SAS gjort gällande. 

SAS har således inte brutit mot pilotavtalet när G.H:s schemalagda standby-start 

den 13 februari 2016 tidigarelades från kl. 11.00 till kl. 07.00. Pilotföreningens 

skadeståndstalan ska därmed avslås. Pilotföreningen, som har förlorat, ska ersätta 

SAS rättegångskostnader med begärt belopp, som enligt Arbetsdomstolens mening 

är skäligt. 
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Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen avslår Svensk Pilotförenings talan. 
 

2. Svensk Pilotförening ska ersätta Scandinavian Airlines System Denmark- 

Norway-Sweden för rättegångskostnader med 92 400 kr, varav 90 000 kr avser 

ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från 

dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Ledamöter: Sören Öman, Anna Middelman, Inga Jerkeman, Charlott Richardson, 

Åsa Kjellberg Kahn, Carl-Gustaf Hjort och Ulla Persson. Enhälligt. 
 

Rättssekreterare: Pontus Bromander 
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ARBETSDOMSTOLEN BESLUT Beslut nr 43/17 
 2017-06-27 Mål nr A 71/17 
 Stockholm  

 

 

 

KÄRANDE 

Polisförbundet, Box 5583, 114 85 Stockholm 

Ombud: förbundsjuristen Maria Fridolin, LO-TCO Rättsskydd AB, 

Box 1155, 111 81 Stockholm 

 

SVARANDE 

Staten genom Polismyndigheten, Box 12256, 102 26 Stockholm 

Ombud: arbetsrättsjuristen Ola Svensson, samma adress 

 

SAKEN 

upphävande av arbetsgivares beslut att en arbetstagare inte ska åta sig viss 

bisyssla; nu fråga om interimistisk prövning 
 

 

Bakgrund 
 

Mellan parterna gäller kollektivavtal. J.E. är medlem i Polisförbundet. 
 

J.E. är anställd som polisinspektör hos Polismyndigheten och arbetar i 

polishusets reception i Umeå med bl.a. pass- och beslagsärenden. 
 

Enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA) får en 

arbetstagare inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon 

verksamhet som kan rubba förtroendet för den arbetstagarens eller någon 

annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens 

anseende. 
 

J.E. ansökte i oktober 2016 hos Polismyndigheten om tillstånd till bisyssla 

som ordförande i den ideella föreningen Handihandförkvinnofrid 

(Föreningen). 
 

Den 29 mars 2017 fattade Polismyndigheten, enligt 7 c § LOA, följande 

beslut med anledning av J.E:s ansökan. 
 

Beslut 

Bisysslan ordförande i den ideella föreningen handihandförkvinnofrid är 

inte förenlig med din anställning vid Polismyndigheten. Du ska därför 

inte åta dig bisysslan. 
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Redogörelse för ärendet 

[…] 
 

I ansökan har du uppgett: att du tillsammans med en vän startade en 

Facebook-sida med namnet handihandförkvinnofrid och snabbt fick 

väldigt många följare, vilka vid inlämnandet av ansökan uppgick till cirka 

1100 personer. Sedan starten av Facebook-sidan har ni uppfattat att det 

funnits ett uppdämt behov av samtal och medmänskligt stöd för 

våldsutsatta kvinnor och män (psykiskt-, fysiskt- och ekonomiskt våld). 
 

Enligt bilagan till din ansökan bildades föreningen den 7 september 2016. 

Syftet är ovan nämnda och att vägleda dem vidare till professionell hjälp. 

Föreningen skall även arbeta för att medvetandegöra samhällsproblemet 

med våld i nära relationer och kvinnofridskränkningar samt driva opinion 
för förändrade attityder och förstärkt lagstiftning. Bland annat genom att 

delta vid paneldiskussioner, delta i manifestationer med mera. 
 

Du har, enligt bilagan till ansökan, tagit upp med din vän att ditt yrke som 

polis innebär att du har anmälningsplikt. Utifrån det har ni beslutat att du 

inte kommer att ta hand om Facebook-sidans inkorg, där de flesta 

kontakter med föreningen tas. Vidare beslutade ni att vid varje nytt möte 

där ni möter allmänheten eller individer som vill komma i kontakt med 

föreningen skall du börja med att informera om att du är polis och har 

anmälningsplikt. Vill de berätta något som kan vara ett brott och som inte 

är anmält – och som de inte vill ha anmält – måste de be dig lämna 

rummet innan de berättar om händelsen. 
 

Du anser, enligt vad du anger i bilagan till din ansökan, att ditt uppdrag 

inom föreningen inte på något sätt inverkar på ditt arbete som polis. 
 

I mailkorrespondensen den 15 november 2016 har du utvecklat dina 

arbetsuppgifter och föreningens omfattning i medlemsantal och spridning 

över landet. Du har sagt att du räknar med att lägga 5–10 timmar/månad 

på ditt arbete inom föreningen. 
 

Beträffande dina uppgifter inom föreningen har du i mail den 

15 november 2016, framfört att du som styrelseordförande kommer att 

leda styrelsens arbete och vara ansiktet utåt. Ditt fokus kommer att ligga 

på opinionsbildning, attityd och förändringsarbete. Du förtydligar också 

att styrelsen har bildat en arbetsgrupp för den konkreta jourverksamheten 

och kontakten med de utsatta som söker föreningens hjälp. Du ingår inte i 

denna grupp. Du framför också att det alltid finns en risk att du som polis 

får höra talas om brott som inte har anmälts. Din bedömning är att risken 

för det inte är större genom att du är ordförande i föreningen. 
 

Skäl för beslutet 

[…] 
 

Polismyndighetens bedömning 
 

Uppdraget som ordförande i föreningen innebär att du kommer att vara 

ansiktet utåt. Ett par av uppgifterna som du nämner är opinionsbildning, 

attityds- och förändringsarbete, bland annat genom att delta i 
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paneldebatter med andra aktörer och manifestationer. Föreningens syfte 

är att stötta våldsutsatta kvinnor (och män) genom medmänsklighet och 

samtal samt vägleda dem vidare till professionell hjälp. Föreningen ska 

även arbeta för att medvetandegöra samhällsproblemet med våld i nära 

relationer och kvinnofridskränkningar samt driva opinion för förändrade 

attityder och förstärkt lagstiftning. 
 

Våld i nära relation och kvinnofridskränkningar är uppgifter som ligger 

inom det polisiära verksamhetsområdet. 
 

Allmänhetens förtroende kan komma att ifrågasättas genom föreställ- 

ningar om att en arbetstagare och kanske även dennes kollegor inte är helt 

opartiska vid bedömningar av situationer och åtgärder som har anknyt- 

ning till en verksamhet där en polisanställd verkar. Även om den aktuella 

bisysslan inte skulle rubba förtroendet för din egen opartiskhet i din 

tjänsteutövning, finns risk att bisysslan kan komma att rubba förtroendet 

för annan arbetstagare i myndigheten eller skada myndighetens anseende. 

Mot bakgrund härav är din bisyssla inte tillåtlig enlig 7 § LOA. Du ska 

således inte åta dig bisysslan. 

 

Yrkanden 
 

Polisförbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska upphäva Polismyndig- 

hetens beslut av den 29 mars 2017 rörande J.E., och förklara att hennes 

bisyssla är förenlig med 7 § LOA. 
 

Polisförbundet har vidare yrkat att Arbetsdomstolen för tiden fram till dess 

att det finns ett lagakraftägande avgörande bestämmer att Polismyndig- 

hetens beslut tills vidare inte ska gälla. 
 

Polisförbundet har även yrkat att målet, sedan en prövning av yrkandet om 

interimistiskt förordnande ägt rum, förklaras vilande i avvaktan på att 

förhandlingar rörande tvistefrågan slutförts. 
 

Staten har bestritt såväl käromålet i huvudsak som yrkandet om interimistiskt 

förordnande och anslutit sig till Polisförbundets yrkande om vilandeför- 

klaring. 
 

Detta beslut behandlar yrkandet om interimistiskt förordnande. 

Parterna har anfört i huvudsak följande. 

 

Polisförbundet 
 

Sakomständigheter 
 

J.E. är polisinspektör och hanterar pass- och beslagsärenden. Hennes 

arbetsuppgifter består i huvudsak av att hantera passansökningar och lämna 

ut pass, ta hand om parkeringsskador och parkeringsanmärkningar, tillverka 

provisoriska registreringsskyltar och hantera gods som är eller har varit 

juni 17 s 47

AD 2017 nr 43



 

 

 

 

beslagtaget. J.E. hanterar i fråga om anmälningar bara sådana som gäller 

förlust av pass. Det finns en särskild anmälningsmottagare som tar emot 

anmälningar om t.ex. brott i nära relation. J.E. bistår aldrig denna 

anmälningsmottagare. Hon arbetar inte som utredare. 
 

J.E. är sedan september 2016 ordförande i Föreningen. Föreningens syfte är 

att stötta våldsutsatta kvinnor och män genom medmänsklighet, samtal och 

vägledning vidare till professionell hjälp. Föreningen arbetar även med att 

medvetandegöra samhällsproblemet med våld i nära relationer och 

kvinnofridskränkningar samt att driva opinion för förändrade attityder och 

förstärkt lagstiftning. Det huvudsakliga syftet är att erbjuda våldsutsatta 

kvinnor och män samtalsstöd med hjälp av i Föreningen aktiva medlemmar, 

som själva har personlig erfarenhet av att leva i en relation där våld och 

kränkningar förekommit. De personer som kontaktar Föreningen kan alltså 

få prata med någon som har egna erfarenheter av situationen och förståelse 

för vad situationen innebär och de tankar, funderingar och känslor som kan 

uppkomma. Om de personer som kontaktar Föreningen vill få ytterligare 

hjälp eller stöd, hänvisas de till kvinnojourer eller kvinnofridsmottagningar. 
 

Alla sex styrelseledamöter i Föreningen har personlig erfarenhet av våld i 

nära relationer, vilket gör att de har stor förståelse för andra som blivit 

utsatta för sådant och goda möjlighet att hjälpa dem. Som styrelse- 

ordförande leder J.E. Föreningens arbete och är ansiktet utåt. Fokus ligger 

på opinionsbildning och attityd- och förändringsarbete. Styrelsen har bildat 

en arbetsgrupp för den konkreta jourverksamheten och kontakten med de 

utsatta personer som söker Föreningens hjälp. J.E. ingår inte i denna 

arbetsgrupp. Skulle J.E. ändå vid något tillfälle hamna i direkt kontakt med 

de personer som söker sig till Föreningen, kommer hon att inledningsvis 

redogöra för sin rapporteringsskyldighet i egenskap av polis och uppmana 

den som inte känner sig bekväm med hennes närvaro att be henne att 

avlägsna sig. 
 

Bisysslan bedrivs i begränsad omfattning om cirka 5–10 timmar i månaden 

och inbringar inga inkomster till J.E. personligen. Arbetet bedrivs helt 

ideellt och de inkomster Föreningen får härrör från försäljning av 

pärlarmband, som Föreningens medlemmar tillverkar. 
 

Argumentation 
 

J.E. har ett starkt personligt intresse av att åta sig bisysslan, som består av 

föreningsarbete utan något förvärvsintresse i en ideell förening med ett gott 

syfte. Bisysslan består av styrelsearbete samt opinions-, attityds- och 

förändringsarbete för Föreningens räkning. J.E:s bisyssla måste anses vara 

av sådant ideellt slag som man enligt förarbetena till 7 § LOA ska ta särskild 

hänsyn till (AD 2011 nr 83). 
 

J.E:s arbetsuppgifter hos Polismyndigheten består i huvudsak av att 

handlägga pass- och beslagsärenden. Bisysslan omfattar således inte 

arbetsuppgifter av samma eller liknande slag som de hon utför vid Polis- 

myndigheten. Det finns inga påtagliga beröringspunkter av betydelse för 
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förtroendet för opartiskheten i arbetet vid Polismyndigheten mellan J.E:s 

bisyssla och verksamheten vid Polismyndigheten. 
 

Det förefaller långsökt att Föreningens arbete med att tillhandahålla 

psykosocialt stöd och rådgivning om vart man kan vända sig om man lever i 

en destruktiv relation, skulle innebära risk för en opartisk rättegång till 

fördel för målsäganden. Polismyndigheten är själv enligt förundersöknings- 

kungörelsen skyldig att ge viss vägledning, råd och stöd till målsägande, 

utan att Polismyndigheten för den sakens skull riskerar att uppfattas som 

opartisk i sin myndighetsutövning. 
 

Andra anställda hos Polismyndigheten är styrelseledamöter i en ideell 

förening för anställda inom rättsväsendet med syfte bl.a. att öka förståelsen 

för faran med droger och förstärka kampen mot narkotikabrottslighet. 
 

Allmänheten skulle ställa sig positiv till att en polis på sin fritid uppmärk- 

sammar och är engagerad i frågor som rör våld i nära relationer och kvinno- 

fridskränkning. 
 

Det vore orimligt att, utifrån synsättet att J.E. för allmänheten först och 

främst är polis, pröva bisysslan mot alla inom Polismyndigheten 

förekommande arbetsuppgifter. Det skulle också vara oförenligt med vad 

som framgår av förarbeten och praxis på området. Det finns inget som 

hindrar Polismyndigheten från att göra en förnyad bedömning av om 

bisysslan är tillåten för det fall J.E. skulle få förändrade arbetsuppgifter 

framöver. 
 

Skulle det trots allt anses finnas en viss risk för förtroendeskada, bör J.E:s 

starka personliga intresse av att få åta sig bisysslan medföra att den risken 

får anses godtagbar. 
 

Rättsliga grunder 
 

Beslutet att J.E. inte ska åta sig bisysslan strider mot 7 § LOA. Bisysslan 

rubbar inte förtroendet för hennes eller någon annan arbetstagares 

opartiskhet och skadar inte heller myndighetens anseende. 
 

Enligt 38 § LOA får domstolen för tiden fram till dess att det finns ett 

lagakraftägande avgörande bestämma att beslutet tills vidare inte ska gälla. 

Polisförbundet har visat sannolika skäl för sin talan i målet. 

 

Staten 
 

Sakomständigheter och argumentation 
 

Staten står fast vid den bedömning som anges i beslutet av den 29 mars 

2017 och vill tillägga och förtydliga följande. 
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Föreningen har som främsta målgrupp våldsutsatta kvinnor och män. Ett av 

syftena med Föreningens verksamhet är att stötta och vägleda dem vidare 

genom samtal till professionell hjälp. Därutöver arbetar Föreningen med 

opinionsbildning och liknande. På Föreningens sida på Facebook anges att 

”föreningens syfte är att stötta våldsutsatta kvinnor och arbeta för 

kvinnofrid”. 
 

Målgruppen i den stöttande verksamheten hos Föreningen är således 

individer som har blivit utsatta för brott. Detta får antas inbegripa såväl 

personer som har polisanmält brott, som personer som inte gjort en polis- 

anmälan men där det kan bli aktuellt. En del av de individer som Föreningen 

stöttar och som anmält att de utsatts för brott är målsägande, vilket betyder 

att de får särskild juridisk status och vissa möjligheter under förundersök- 

ningen, se t.ex. 13 a § tredje stycket förundersökningskungörelsen 

(1947:948). 
 

Föreningens verksamhet har därmed uppenbara beröringspunkter med Polis- 

myndighetens verksamhet. Föreningen riktar sig särskilt till brottsutsatta 

individer som många gånger är målsägande i en pågående förundersökning 

eller står inför valet att polisanmäla. 
 

J.E. är polisinspektör och för närvarande placerad i receptionen i Umeå. 

Hennes arbetsuppgifter, som består av service och kundkontakt mot 

allmänheten, varierar. Det ingår i hennes arbetsuppgifter i receptionen att ta 

emot anmälningar om brott och att betjäna personer som är anmälda eller 

misstänkta för brott. Det betyder att det finns beröringspunkter mellan 

hennes arbetsuppgifter vid Polismyndigheten och Föreningens verksamhet. 

Poliser har en vid arbetsskyldighet, och J.E:s arbetsuppgifter kan, utifrån 

vad verksamheten kräver, behöva förändras till att avse arbete med 

exempelvis förundersökningar. 
 

Beröringspunkterna mellan Föreningens och Polismyndighetens verksamhet 

innebär en risk för att bisysslan kan leda till att det kan ifrågasättas om 

Polismyndighetens utredningar bedrivs på ett objektivt och opartiskt sätt. 

Polismyndigheten, och tidigare länspolismyndigheterna, har av samma skäl 

regelmässigt avslagit liknande ansökningar från andra poliser om exempel- 

vis olika slags engagemang inom Brottsofferjouren, såsom t.ex. brottsoffer- 

stödjare och vittnesstöd. 
 

Även andra problem med förtroendet för Polismyndighetens verksamhet 

kan uppstå. Det är inte otänkbart att det skulle kunna ha betydelse för 

utgången i en rättsprocess att målsäganden under resans gång fått vägled- 

ning och hjälp av en polis inom ramen för dennes bisyssla, alternativt från 

en förening eller liknande i vilken en polis har ett betydande inflytande. Den 

nära kopplingen kan leda till en uppfattning hos allmänheten att rätten till en 

rättssäker prövning i domstol rubbas av att det finns poliser eller polis- 

anställda som vid sidan av sin anställning tillåts utöva en bisyssla som syftar 

till att lämna stöd och hjälp till ena partssidan. Det skulle riskera att 
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undergräva Polismyndighetens trovärdighet när det gäller en av myndig- 

hetens mest fundamentala uppgifter, nämligen att objektivt utreda och 

beivra brott. 
 

Bisysslan ska inte bedömas enbart utifrån J.E:s nuvarande arbetsuppgifter. 

Vilken placering hon har för tillfället inom Polismyndigheten är inte något 

som kan anses vara allmänt känt. I förhållande till allmänheten är hon först 

och främst polis. Även om J.E. för närvarande inte arbetar med 

förundersökningar, vilket dock i och för sig ingår i hennes arbetsskyldighet, 

kan bisysslan negativt påverka förtroendet för hennes kollegor som arbetar 

med det. Allmänheten kan tro att hon har möjlighet att påverka hur en 

förundersökning bedrivs. Det kan nämligen komma fram att hon känner, 

tidigare har arbetat med eller har någon annan relation till de kollegor som 

utreder ett ärende eller så kan allmänheten i vart fall tro det. 
 

Den risk för förtroendeskada som det skulle innebära om objektiviteten och 

opartiskheten i Polismyndighetens brottsutredande arbete skulle komma att 

börja ifrågasättas bland allmänheten är inte försvarlig. 
 

J.E. får som ordförande i Föreningen antas ha ett så betydande inflytande 

över verksamheten att det inte bör ha någon avgörande betydelse att hon, 

enligt vad hon själv uppger, kommer avstå från direkt kontakt med sådana 

brottsutsatta personer i jourverksamheten som kontaktar Föreningen för att 

få stöd (jämför AD 2017 nr 28). 
 

Staten bedömer inte att allmänheten, däribland även personer som misstänks 

för brott, troligen skulle ställa sig positiv till att en polis på fritiden har ett 

aktivt engagemang i en förening till stöd för målsägande. Den bedömningen 

gäller trots att Föreningen i grunden har ett gott syfte. 
 

Rättsliga grunder 
 

Allmänhetens förtroende kan komma att ifrågasättas genom föreställningar 

om att en arbetstagare och kanske även dennes kollegor inte är helt opartiska 

vid bedömningar av situationer och åtgärder som har anknytning till en verk- 

samhet där en polisanställd verkar. Även om den aktuella bisysslan inte skulle 

rubba förtroendet för J.E:s opartiskhet i hennes tjänsteutövning, finns det risk 

för att bisysslan kan komma att rubba förtroendet för andra arbetstagare hos 

Polismyndigheten eller skada Polismyndighetens anseende. Mot bakgrund 

härav är bisysslan inte tillåten enlig 7 § LOA. 

 

Skäl 
 

Rättsliga utgångspunkter 
 

Bestämmelsen i 7 § LOA, som redovisats inledningsvis i beslutet, mot- 

svarades i 1976 års lag om offentlig anställning av 6 kap. 1 § som hade 

flyttats över från 13 § statstjänstemannalagen utan någon saklig ändring (se 

prop. 1975/76:105 bil. 2 s. 250). Bestämmelsen fick sitt nuvarande sakliga 
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innehåll genom en ändring i 13 § statstjänstemannalagen som trädde i kraft 

den 1 juli 1970. Ändringen hade föregåtts av en statlig utredning (Bisysslo- 

utredningen) som 1969 lade fram betänkandet Offentliga tjänstemäns 

bisysslor (SOU 1969:6). Detta betänkande, samt den proposition som följde 

(prop. 1970:72), är fortfarande de vägledande förarbetena för den nu 

gällande bestämmelsen i 7 § LOA. Förarbetena har redovisats utförligt i 

t.ex. AD 1989 nr 123 och AD 2004 nr 108, se även AD 2014 nr 45 med bl.a. 

hänvisningar till ytterligare rättsfall, vartill hänvisas. 
 

Det avgörande för om en bisyssla är förtroendeskadlig eller inte är vilka 

beröringspunkter av betydelse för förtroendet för opartiskheten i arbetet vid 

myndigheten som finns mellan bisysslan och den statsanställdes aktuella 

arbetsuppgifter, hans eller hennes kollegor eller verksamheten vid främst 

den myndighetsenhet där den statsanställde arbetar. Det är förtroendet för 

den statsanställdes och hans eller hennes kollegors opartiskhet i arbetet som 

skyddas av bestämmelsen om förbud mot förtroendeskadliga bisysslor. Med 

uttrycket ”myndighetens anseende” i bestämmelsen åsyftas vidare inte 

myndighetens anseende i varje hänseende utan bara anseendet för att 

opartiskhet (objektivitet, saklighet) iakttas i myndighetens verksamhet (se 

prop. 1970:72 s. 75). Det är inte nödvändigt att allmänhetens förtroende i 

verkligheten har rubbats eller ens att något har inträffat som är ägnat att 

sätta allmänhetens tilltro på spel. 
 

Tillåtligheten av en bisyssla bedöms med hänsyn till bl.a. graden av risken 

för förtroendeskada i det enskilda fallet. I första hand är prövningen inriktad 

mot att bedöma graden av risk för förtroendeskada. Vidare bedöms om 

graden av risk för förtroendeskada är försvarlig. Dessutom beaktas 

bisysslans betydelse för arbetstagaren personligen. Om arbetstagaren har ett 

starkt personligt intresse av att utföra en viss bisyssla, talar det för att något 

större risk för förtroendeskada bör accepteras. Som exempel har nämnts 

bisysslor som är uttryck för en arbetstagares ideella intressen, t.ex. social- 

vårdande eller annars välgörande verksamhet. Det förhållandet att det finns 

allmänna intressen för att bisysslan utförs kan också tala för att en relativt 

sett högre risk för förtroendeskada måste accepteras. Fackliga, politiska eller 

andra ideella förtroendeuppdrag nämns som exempel på bisysslor som 

mindre ofta lär omfattas av förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor. Vid 

den samlade bedömningen av vilken risk som i det enskilda fallet är 

acceptabel inverkar arbetstagarens uppgifter inom myndigheten i hög grad, 

liksom bisysslans omfattning och dess beskaffenhet (se SOU 1969:6 s. 79– 

86). 
 

Polisväsendet hör otvivelaktigt till de slag av offentlig verksamhet som har 

allmänhetens ögon riktade på sig. Vidare är innehållet i Polismyndighetens 

verksamhet, som i stor utsträckning innefattar myndighetsutövning mot 

enskilda och även har vissa inslag av rättskipande uppgifter, sådant att det 

måste ställas stora krav på att allmänhetens förtroende för Polismyndig- 

hetens opartiskhet kan upprätthållas. Rent generellt kan det därför sägas att 

riskgraden för förtroendeskada på grund av bisysslor är hög när det gäller 

poliser och att endast förhållandevis små risker för sådana förtroendeskador 
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bör accepteras vid en tillämpning av 7 § LOA. Det måste, som framgått 

ovan, ändå bli fråga om en samlad bedömning av risken för förtroendeskada 

och den försvarliga riskgraden i det enskilda fallet, varvid sådana generella 

synpunkter som nyss nämnts trots allt inte kan bli mer än riktningsgivande. 

(Se AD 1989 nr 123.) 
 

Polisers bisysslor har prövats i AD 1989 nr 123, AD 2004 nr 108, AD 2005 

nr 55, AD 2011 nr 83, AD 2017 nr 27 och AD 2017 nr 28. AD 2004 nr 108 

och AD 2011 nr 83 gällde poliser som hade bisysslor som det fanns ett 

allmänt intresse av att dugliga personer, med de kvaliteter och kvalifika- 

tioner som poliser brukar ha, utför. AD 2014 nr 45 gällde en motsvarande 

situation för en kronoinspektör hos Kronofogdemyndigheten. 
 

I AD 2004 nr 108 ville en polis, som arbetade i Stockholm, ha en bisyssla 

som deltidsbrandman i Nykvarns kommun, inom den aktuella polismyndig- 

hetens upptagningsområde. Enligt Arbetsdomstolens mening fanns det 

ingenting som talade för att allmänheten generellt sett skulle vara annat än 

positivt inställd till att en polis på sin fritid arbetar som deltidsbrandman. 

Vid en samlad bedömning fann Arbetsdomstolen att de eventuella riskerna 

för förtroendeskada som skulle kunna uppstå om polisen tilläts att som 

bisyssla arbeta som deltidsbrandman framstod som försvarliga, bl.a. med 

hänsyn till de allmänna intressen som fick anses tala för att han åtar sig att 

arbeta som deltidsbrandman. 
 

AD 2011 nr 83 gällde tre poliser som var förtroendevalda politiker i social- 

nämnden i samma kommun som de arbetade. Av utredningen i målet kunde 

den slutsatsen dras att det knappast i praktiken förekom att de tre poliserna i 

sina förtroendeuppdrag fick kännedom om brott som inte redan var kända av 

polisen. Risken för att en förtroendeskada skulle uppkomma ansågs hänga 

samman med hur stor risken var att poliserna befattade sig med ärenden som 

rörde en och samma person inom ramen för både anställningen som polis 

och förtroendeuppdraget. Den konkreta risken för att det kunde uppstå en 

intressekonflikt, och därmed risk för förtroendeskada, var låg, bl.a. eftersom 

poliserna inte hade yttre tjänst och sällan sysslade med myndighetsutövning. 

Bisysslorna ansågs vara uttryck för ideella intressen. Att poliserna tillåts 

utöva bisysslan ansågs utgöra ett starkt allmänt intresse. Arbetsdomstolen 

kom sammanfattningsvis fram till att graden av risk för förtroendeskada låg 

inom ramen för vad som bör tolereras. 
 

I AD 2014 nr 45 var en kronoinspektör utsedd som god man eller förvaltare 

för flera personer som behövde hjälp. Det samhälleliga intresset av tillgång 

till lämpliga gode män och förvaltare talade enligt Arbetsdomstolen för att 

bisysslan borde tillåtas även om det fanns vissa risker för förtroendeskada. 

Enligt Arbetsdomstolens mening innefattade det som staten anfört inga 

påtagliga eller konkreta beröringspunkter eller intressekonflikter mellan 

arbetet som kronoinspektör och uppdragen som god man och förvaltare. Vid 

en samlad bedömning fann Arbetsdomstolen att de eventuella risker för 

förtroendeskada som kronoinspektörens bisysslor kunde innebära framstod 
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som försvarliga, bl.a. med hänsyn till de allmänna intressen som talade för 

att han åtar sig sådana uppdrag. 
 

AD 2017 nr 28 gällde en polis som arbetade som utredare på familjevålds- 

sektionen i Polisområde Nordvästra Skåne. Polisen var delägare och 

styrelseordförande i ett aktiebolag som arrangerade föreläsningar i skolor, 

kommuner och landsting om nätetik i syfte att förebygga att ungdomar 

utnyttjas. Som föreläsare engagerades bl.a. poliser. Arbetsdomstolen ansåg i 

interimistiskt beslut att det mellan bisysslan och verksamheten vid Polis- 

myndigheten fanns få beröringspunkter av betydelse för opartiskheten i 

arbetet vid Polismyndigheten. Risken för förtroendeskada ansågs så låg att 

den var acceptabel. 
 

Enligt 2 kap. 1 § regeringsformen är var och en gentemot det allmänna 

tillförsäkrad föreningsfrihet (frihet att sammansluta sig med andra för 

allmänna eller enskilda syften). I föreningsfriheten ligger också friheten att 

verka gemensamt inom ramen för en sammanslutning (prop. 1975/76:209 

s. 144, se också SOU 1975:75 s. 194). Föreningsfriheten får begränsas 

endast när det gäller vissa sammanslutningar. (Jämför AD 1995 nr 122.) Det 

finns även grundlagsskyddad yttrandefrihet. 
 

Regering och riksdag har under lång tid prioriterat att förbättra skyddet för 

och stödet till personer som har utsatts för brott. En rad olika åtgärder har 

vidtagits för att öka stödet generellt till alla som har utsatts för brott, liksom 

särskilt för att förbättra situationen för kvinnor och barn som har utsatts för 

våld i nära relationer. En del särskilt avsatta medel för att kvalitetsutveckla 

arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare 

har riktat sig direkt till ideella organisationer. (Dir. 2012:38, se också t.ex. 

skr. 2016/17:10.) 
 

Regeringen har utsett en polis till nationell samordnare mot våld i nära 

relationer med uppgift att bl.a. samla och stödja berörda myndigheter, 

kommuner, landsting och organisationer, aktivt verka för att förbättra 

samverkan mellan berörda aktörer och bidra till en ökad samsyn kring hur 

våld i nära relationer bäst ska förebyggas och bekämpas, i samråd med 

berörda aktörer bidra till att sprida och förbättra genomslaget av befintlig 

kunskap på området och aktivt verka för att synliggöra olika aspekter och 

negativa konsekvenser av våld i nära relationer för såväl berörda aktörer 

som allmänheten (dir. 2012:38 och SOU 2014:89). 
 

Bedömning 
 

Staten har inte ifrågasatt Polisförbundets uppgifter om J.E:s engagemang i 

Föreningen. Parterna verkar i allt väsentligt överens om vilka 

arbetsuppgifter J.E. har i receptionen i polishuset i Umeå, dock att 

Polismyndigheten, men inte Polisförbundet, anser att det ingår i hennes 

nuvarande arbetsuppgifter att ta emot anmälningar om brott. 
 

Mellan Föreningens verksamhet, såvitt den avser stöd och hjälp åt personer 

som anser sig ha varit utsatta för brott, och Polismyndighetens verksamhet 
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finns det i och för sig klara beröringspunkter, eftersom Polismyndigheten i 

sin brottsingripande och brottsutredande verksamhet arbetar med just sådana 

personer när det gäller brott som har någon målsägande. Det står också, 

enligt Arbetsdomstolens mening, klart att det som regel är oförenligt med 

7 § LOA att en polis, som beslutar om eller annars arbetar med ingripanden 

mot eller förundersökningar om brott som har någon målsägande, på sin 

fritid har som mer regelbunden bisyssla att själv ge just personer som anser 

sig ha varit utsatta för brott stöd och hjälp utöver vad som följer av de 

plikter en polis har även på fritiden. 
 

I det nu aktuella fallet deltar J.E., såvitt framkommit, inte personligen i 

Föreningens verksamhet med stöd och hjälp åt enskilda personer. Hon har 

själv begränsat sitt föreningsengagemang med hänsyn till sin ställning som 

polis. Hennes uppgifter i Föreningen är att som styrelseordförande leda 

densamma och vara ”ansiktet utåt” med fokus på opinionsbildning samt 

attityd- och förändringsarbete. Föreningsfriheten gör att själva 

medlemskapet i Föreningen inte kan läggas J.E. till last vid en bedömning 

enligt 7 § LOA. På motsvarande sätt förhåller det sig – med hänsyn till 

yttrandefriheten – med de åsikter hon kan yttra inom ramen för Föreningens 

opinionsbildande verksamhet. Det har inte gjorts gällande att J.E. för 

närvarande i sin anställning som polis har några brottsutredande 

arbetsuppgifter i receptionen annat än att staten som nämnts anser att det 

ingår i hennes arbetsuppgifter att ta emot anmälningar om brott, eller att hon 

arbetar med att ingripa mot brott. Polisförbundet har å sin sida gjort gällande 

att hon enbart hanterar anmälningar som gäller förlust av pass och att det 

finns en särskild anmälningsmottagare som hanterar exempelvis 

relationsbrott. 
 

Bedömningen av om det finns risk för förtroendeskada ska enligt Arbets- 

domstolens mening göras utifrån de förhållanden som nu föreligger, dvs. 

med utgångspunkt i de arbetsuppgifter J.E. för närvarande har, varvid en 

konkret riskbedömning ska göras (jfr AD 2011 nr 83). 
 

Det kan, på utredningens nuvarande stadium, i och för sig antas att J.E. i sin 

roll som Föreningens ordförande har kontakter, förutom med de övriga 

styrelseledamöterna, med personer just därför att de anser sig ha varit utsatta 

för brott. Vidare kan det inte uteslutas att J.E. i sitt arbete som polis i 

polishusets reception skulle kunna komma i kontakt med personer just 

därför att de är anmälda eller misstänkta för brott eller anser sig ha varit 

utsatta för brott. Det finns således vissa beröringspunkter mellan J.E:s arbete 

som polis och hennes bisyssla. Därmed finns det i och för sig en viss risk för 

förtroendeskada. Mot bakgrund av J.E:s nuvarande arbetsuppgifter och 

hennes begränsade uppgifter i den ideella föreningen, där hon inte deltar i 

stödverksamheten, då det inte kan förmodas vara allmänt känt att hon är 

ordförande i Föreningen samt att Föreningens verksamhet inte synes 

bedrivas enbart i Umeå får den risken dock, enligt Arbetsdomstolens 

mening, anses låg. 
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Arbetsdomstolen konstaterar vidare att Föreningens verksamhet och därmed 

J.E:s engagemang i denna får anses samhällsnyttig och att det finns ett 

allmänt intresse av att sådan verksamhet bedrivs. J.E. får antas ha ett starkt 

personligt intresse av att ha bisysslan, som är av rent ideell natur. 
 

Arbetsdomstolen kommer på utredningens nuvarande stadium samman- 

fattningsvis fram till att risken för förtroendeskada får anses acceptabel mot 

bakgrund av J.E:s nuvarande arbetsuppgifter, att hon inte själv på sin fritid 

lämnar stöd och hjälp till brottsutsatta, att verksamheten inte enbart riktar 

sig till personer i det polisområde där J.E. arbetar och såväl det personliga 

intresset hos J.E. som det allmänna intresset av Föreningens verksamhet. 

Vid den bedömningen bör Polismyndighetens beslut tills vidare inte gälla. 
 

Målet ska, enligt 4 kap. 7 § tredje stycket arbetstvistlagen, förklaras vilande 

i väntan på att parterna har tvisteförhandlat klart. 

 

Arbetsdomstolens ställningstagande 
 

1. Arbetsdomstolen bestämmer, för tiden fram till dess att det finns ett 

lagakraftägande, slutligt, avgörande, att Polismyndighetens beslut den 

29 mars 2017 om J.E:s bisyssla tills vidare inte ska gälla. 
 

2. Arbetsdomstolen förklarar målet vilande i väntan på att tvisteförhand- 

lingarna slutförts. Det ankommer på part att anmäla till Arbetsdomstolen när 

tvisteförhandlingarna har slutförts. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Ledamöter: Sören Öman (skiljaktig), Inger Andersson, Berndt Molin, Lars 

Josefsson (skiljaktig), Helena Linde, Sofie Rehnström och Ulla Persson. 
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Beslutsbilaga 

i mål nr A 71/17 
 

 

Ledamöterna Sören Ömans och Lars Josefssons skiljaktiga mening 
 

I likhet med majoriteten anser vi att Föreningens och Polismyndighetens 

verksamheter har klara beröringspunkter. Också vi anser att förenings- 

friheten och yttrandefriheten har den inverkan på bedömningen enligt 

7 § LOA som majoriteten angett. 
 

I Polismyndighetens verksamhet med ingripande mot och utredande av brott 

som har någon målsägande finns det normalt två distinkta partssidor – den 

som anser sig ha varit utsatt för ett brott och den som är misstänkt för brottet 

– som typiskt sett har direkt motstående intressen i fråga om Polismyndig- 

hetens inblandning. Genom bisysslan engagerar sig J.E. på sin fritid i en 

ledande position i en förening som riktar in sin verksamhet mot bara den ena 

partssidan och ger de som anser sig ha varit utsatta för brott stöd och hjälp. 

Bisysslan är därför till sin art sådan att den typiskt sett riskerar förtroendet 

för opartiskheten i arbetet vid Polismyndigheten i och med att allmänheten 

lätt kan få för sig att den polis som agerar ensidigt på sin fritid också kan 

komma att påverka sitt eget eller andras arbete vid Polismyndigheten i 

samma riktning. Det gäller enligt vår mening oberoende av vilka 

arbetsuppgifter den bisysslande polisen för tillfället har. Att poliser och 

andra offentliga tjänstemän kan få författningsenliga arbetsinstruktioner att i 

sin anställning stödja samma partssida är en helt annan sak, eftersom den 

relevanta risken för förtroenderubbning ligger i att en polis frivilligt och på 

sin fritid engagerar sig för den partssidan. 
 

J.E. verkar som ordförande i Föreningen, som ger stöd och hjälp åt personer 

som anser sig ha varit utsatta för brott. Av utredningen framgår att hon 

därvid har kontakter med åtminstone fem andra styrelseledamöter som anser 

sig ha varit utsatta för brott och att det i Föreningen finns aktiva medlemmar 

som själva har personlig erfarenhet av att leva i en relation där våld och 

kränkningar förekommit. Det framstår som åtminstone sannolikt att J.E. i 

sin egenskap av ordförande och därmed främsta företrädare för Föreningen 

har även andra kontakter med medlemmar och andra just därför att de anser 

sig ha varit utsatta för brott. Det är nämligen svårt att tänka sig hur en 

ordförande i en förening med det aktuella syftet skulle kunna undvika det. 
 

Mot den bakgrunden anser vi på utredningens nuvarande stadium att risken 

för förtroendeskada på grund av bisysslan är sådan att Polismyndighetens 

beslut tills vidare bör fortsätta gälla. Vi kommer alltså till slutsatsen att 

Polisförbundets yrkande om motsatsen ska avslås. 
 

Vi tycker som majoriteten och parterna att målet ska få vila nu. 
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ARBETSDOMSTOLEN BESLUT Beslut nr 44/17 
 2017-06-28 Mål nr B 65/17 
 Stockholm  

 

 

 

KLAGANDE 

Rockwool Aktiebolag, 556347-9152, Box 11505, 550 11 Jönköping 

Ombud: advokaten Jenny Hellberg, Elmzell Advokatbyrå AB, 

Gamla Brogatan 32, 111 20 Stockholm 

 

MOTPART 

KrH i Malmö 

Ombud: förbundsjuristen Niklas Gokall, Ledarna, Box 12069, 

102 22 Stockholm 

 

SAKEN 

säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Malmö tingsrätts beslut den 18 maj 2017 i mål nr T 2750-17 
 

 

Tingsrättens beslut, se bilaga. 

 

Rockwool Aktiebolag (bolaget) har, som talan slutligt bestämts i Arbetsdom- 

stolen, yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens beslut, ska 

förbjuda KrH för perioden från beslutets meddelande till och med den 

10 mars 2018, vid äventyr av vite om 1 000 000 kr vid varje enskilt fall 

överträdelse av beslutet sker, att ingå i konkurrerande verksamhet hos Paroc 

AB, 556036-3763. 

 

Bolaget har vidare yrkat att Arbetsdomstolen ska befria bolaget från skyldig- 

heten att ersätta KrH:s rättegångskostnader vid tingsrätten och i stället 

förplikta KrH att ersätta bolagets rättegångskostnader där. 

 

KrH har motsatt sig att tingsrättens beslut ändras. 

 

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 

 

Parterna har åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på i 

huvudsak samma sätt som vid tingsrätten. 
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Skäl 

 

Bakgrund och tvisten 

 

I KrH:s anställningsavtal med bolaget, dagtecknat den 27 maj 2015, finns en 

konkurrensklausul. I klausulen anges följande. 

 
Om KrH skulle planera igångsättning av, samarbete med eller söka eller 

samtala om anställning i verksamhet som driver eller planerar att driva en 

verksamhet som konkurrerar med bolagets verksamhet, förpliktar sig KrH 

att informera om detta. Varje företag som producerar och handlar med 

isoleringsprodukter räknas som konkurrerande verksamhet. Detsamma 

gäller verksamheter som är exklusiva återförsäljare av isoleringsproduk- 

ter eller som konstruerar, tillverkar eller säljer utrustning för produktion 

av mineralull. 

Arbetstagaren är inte förhindrad att ta anställning hos återförsäljare eller 

entreprenörer, dock gäller fortsatt tystnadsplikt som beskrivits i anställ- 

ningsavtalet. 

 

Om bolaget skulle anse arbetstagarens övergång till konkurrerande verk- 

samhet som skadlig för bolagets verksamhet accepterar arbetstagaren att 

bolaget under en karensperiod, på upp till ett år från anställningens upp- 

hörande i bolaget kan förbjuda arbetstagaren att ingå i en sådan konkurre- 

rande verksamhet. 

 

Bolagets rätt att besluta om karensperiod bortfaller om beslutet om 

karensperiod inte meddelats arbetstagaren inom 14 dagar från att bolaget 

fått tillräcklig information för att fatta ett beslut. 

 

Om bolaget ålägger KrH ett konkurrensförbud ska bolaget betala KrH 

ersättning för förlorad intäkt under karensperioden. Ersättningen ska 

motsvara 80 % av KrH:s fasta lön vid anställningens upphörande. 

 

KrH är införstådd med att ett brott mot informationsplikten och detta 

konkurrensförbud kan medföra ersättningsansvar uppgående till ett 

belopp motsvarande 6 fasta månadslöner. 

 

KrH sade upp sig den 10 februari 2017, med en månads uppsägningstid. Han 

uppgav att han hade sökt och accepterat anställning hos Paroc AB (Paroc). 

Parterna är överens om att det företaget är en direkt konkurrent till bolaget. 

Genom ett brev till KrH daterat den 14 februari 2017 gjorde bolaget 

konkurrensklausulen gällande enligt följande. 

 
Du har meddelat att du sökt och accepterat anställning hos Paroc AB. 

Paroc AB är en direkt konkurrent till Bolaget och därför görs konkurrens- 

klausulen i ditt anställningsavtal gällande. 

 

Det innebär att du under ett års tid, beräknat från anställningens sista dag, 

dvs till och med den 10 mars 2018, [är] förhindrad att ta anställning hos 

Paroc AB eller annat bolag som kan anses verka i konkurrens med 

Bolaget. 
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Enligt bolaget utgjorde 80 procent av KrH:s fasta månadslön 33 920 kr per 

månad. 

 

Den 13 mars 2017 påbörjade KrH en anställning hos Paroc. 

 

Tvisten gäller om det finns förutsättningar att enligt 15 kap. 3 § rättegångs- 

balken interimistiskt förordna om förbud för KrH att under viss tid ingå i 

konkurrerande verksamhet hos Paroc. 

 

Säkerhetsåtgärd 

 

Enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken får domstolen, om någon visar sannolika 

skäl för att han eller hon mot någon har ett anspråk, som är eller kan antas bli 

föremål för rättegång eller prövning i annan liknande ordning, och det 

skäligen kan befaras att motparten genom att utöva viss verksamhet eller 

företa viss handling eller på annat sätt hindrar eller försvårar utövningen av 

sökandens rätt eller väsentligt förringar dess värde, förordna om lämplig 

åtgärd för att säkerställa sökandens rätt. Av andra stycket samma bestäm- 

melse framgår att en sådan lämplig åtgärd för att säkerställa sökandens rätt 

som avses i första stycket av paragrafen får innebära ett förbud vid vite att 

utöva viss verksamhet. 

 

Av 15 kap. 7 § rättegångsbalken följer att sökanden inom en månad från en 

beviljad säkerhetsåtgärd enligt 3 § samma kapitel, ska väcka talan i saken vid 

domstol, eller om anspråket ska prövas i annan ordning, enligt vad som 

gäller därom samt att om talan inte väcks inom den tiden ska den beslutade 

åtgärden omedelbart återgå. 

 

Bolaget har framställt yrkandet om säkerhetsåtgärd som en fristående fråga 

vid tingsrätten och anfört att det avser att, inom den i rättegångsbalken före- 

skrivna tiden, väcka bl.a. en förbudstalan i enlighet med yrkandet om 

interimistiskt förordnande. Ett bifall till bolagets yrkande om säkerhetsåtgärd 

skulle alltså innebära att KrH redan nu meddelas det förbud som bolaget 

avser att föra talan om. 

 

Det framgår inte av lagtexten att 15 kap. 3 § rättegångsbalken kan användas 

för att sökanden genast ska komma i åtnjutande av den rätt sökanden avser 

att utkräva, och att säkerhetsåtgärden således kan bestå i att motparten redan 

före processen i huvudsaken tvingas fullgöra den förpliktelse som sökanden 

avser att föra talan om. Att bestämmelsen kan tillämpas så framgår dock av 

förarbeten och rättspraxis (se prop. 1980/81:84 s. 230 och t.ex. NJA 2003 s. 

613). Ett sådan provisoriskt ordnande av ett rättsförhållande mellan parterna 

bör dock inte ske utan starka skäl och först efter en proportionalitetsbedöm- 

ning. Det har också anförts att en sådan åtgärd bör komma i fråga först om 

det saknas möjlighet att skydda sökanden genom en åtgärd som inte innebär 

förtida verkställighet och sökandens skyddsbehov väger tyngre än motpar- 

tens intresse av att slippa förtida tvångsingrepp (se Westberg, Det proviso- 

riska rättsskyddet i tvistemål, Bok 1, 2004 s. 100). Detta har också bekräftats 

i rättspraxis. En inte helt ovanlig situation avser ett interimistiskt förordnande 

om förbud att under viss tid bedriva konkurrerande verksamhet i strid med en 
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avtalad konkurrensklausul. I AD 2016 nr 14 bifölls ett yrkande om 

interimistiskt förordnande om att vid vite förbjuda en arbetstagare att under 

uppsägningstid bedriva konkurrerande verksamhet (se även AD 1990 nr 44). 

 

Har bolaget visat sannolika skäl för sitt anspråk? 

 

KrH har brutit mot det konkurrensförbud som bolaget gjorde gällande i 

samband med att han sade upp sig från anställningen hos bolaget. Frågan är 

om bolaget gjort sannolikt att konkurrensklausulen och det i enlighet med 

klausulen beslutade förbudet är bindande för KrH. 

 

Arbetsdomstolen delar tingsrättens bedömning att giltigheten ska bedömas 

med tillämpning av 38 § avtalslagen. Enligt denna bestämmelse får 

konkurrensklausuler inte sträcka sig längre än vad som kan anses skäligt. 

Tingsrätten har redogjort för de omständigheter som enligt rättspraxis på 

området ska beaktas vid skälighetsbedömningen (se AD 2015 nr 8). Arbets- 

domstolen ansluter sig till denna redogörelse och gör följande bedömning. 

 

Det är genom den hittillsvarande utredningen inte utrett att bolaget är att 

hänföra till den kategori arbetsgivare hos vilka, enligt 1969 års överenskom- 

melse, konkurrensklausuler bör kunna komma i fråga. I vart fall har bolaget 

inte gjort sannolikt att KrH under sin anställning fått kännedom om 

tillverkningshemligheter eller att han skulle ha möjlighet att göra bruk av 

sådan kännedom. 

 

Bolaget har däremot redogjort för ett antal företagshemligheter av mer 

kommersiell natur, bl.a. i form av VPC-komponenter (Variable Production 

Cost) samt nettopriser och avtalsvillkor för strategiskt viktiga kunder och i 

offererade projekt. KrH har, såvitt framkommit, haft tillgång till sådan 

information. Mot bakgrund av vad som synes ostridigt om bolagets 

verksamhet, bransch och KrH:s roll som säljare specialiserad på försäljning 

mot takentreprenörer och låglutande tak, är det sannolikt att KrH genom 

nämnda företagshemligheter haft tillgång till sådant företagsspecifikt 

kunnande som bolaget har ett berättigat intresse av att skydda. Bolaget får 

även anses ha ett berättigat syfte att skydda befintliga kundrelationer. 

 

Klausulen består av två led, dels en informationsskyldighet för arbetstagaren, 

dels en rätt för arbetsgivaren att i en given situation fatta beslut om 

konkurrensförbud och dess omfattning. KrH bör, när klausulen ingicks, 

rimligen ha förstått att möjligheten till konkurrensförbud i synnerhet tog 

sikte på just det han nu gjort, dvs. tagit anställning som säljare hos det, såvitt 

framkommit, enda direkt med bolaget konkurrerande företaget på marknaden 

för stenull. Arbetsdomstolen anser därför att konkurrensförbudets omfattning 

bör bedömas mot bakgrund av det beslut om konkurrensförbud som bolaget 

meddelat och som bolaget angett innebär ett förbud under ett år att ta 

anställning hos Paroc eller annat bolag som kan anses verka i konkurrens 

med bolaget. Enligt Arbetsdomstolens mening saknas det därmed skäl att, 

som tingsrätten gjort, ifrågasätta bolagets påstådda syfte med klausulen 

utifrån hur den är utformad. 

juni 17 s 62

AD 2017 nr 44



 

 

Bindningstiden – ett år – är enlig Arbetsdomstolens mening inte oskäligt lång 

och den avtalade kompensationen under bindningstiden är skälig. 

 

Det kan vid en sammanvägd bedömning dock ändå ifrågasättas om det är 

skäligt med ett konkurrensförbud för en säljare, på grund av de kunskaper 

han eller hon har om produktionskostnader, prissättning och avtalsvillkor, 

som innebär att arbetstagaren är begränsad i sina möjligheter att ta 

anställning hos en konkurrent till arbetsgivaren. I detta fall gäller det, såvitt 

framkommit, en högst specialiserad säljare med befogenhet att, med sin 

kännedom om företagsspecifik information, skräddarsy villkoren för varje 

kund. Mot bakgrund av den kompensation som är avtalad mellan parterna, 

80 procent av grundlönen utan föreskriven avräkning för vad KrH kan tjäna 

på annat håll, och de praktiska svårigheterna att bevisa att en säljare faktiskt 

använt företagshemligheter i en konkurrents verksamhet, gör 

Arbetsdomstolen bedömningen att det nu omtvistade konkurrensförbudet inte 

framstår som oskäligt. 

 

Vid en sammantagen bedömning kommer Arbetsdomstolen, i likhet med 

tingsrätten, således fram till att bolaget visat sannolika skäl för sitt anspråk. 

 

Sabotagerisk och proportionalitet 

 

För ett beslut om en säkerhetsåtgärd krävs att det skäligen kan befaras att 

motparten kommer att utöva ett visst slags aktivitet, s.k. sabotagerisk. Det 

anspråk som bolaget vill skydda genom säkerhetsåtgärden är att det 

beslutade konkurrensförbudet efterlevs i enlighet med parternas avtal. 

Sabotagerisken i förhållande till bolagets anspråk är alltså risken för att KrH 

inte ska följa konkurrensförbudet. Till skillnad från vad tingsrätten ansett 

krävs det inte att bolaget lidit eller kommer att lida någon skada. 

 

KrH har ostridigt tagit anställning hos Paroc, i strid med det meddelade 

konkurrensförbudet. Sabotage föreligger därmed. 

 

Det finns inte möjlighet för bolaget att effektivt skydda sitt anspråk på annat 

sätt än genom ett interimistiskt förbud. Vid en avvägning mellan KrH:s 

intresse av att inte åläggas ett sådant förbud och alltså få ingå i 

konkurrerande verksamhet som anställd hos Paroc och bolagets intresse av 

att så inte sker finner Arbetsdomstolen att bolagets intresse av att skydda sina 

företagshemligheter i detta fall väger tyngre. 

 

Slutsats m.m. 

 

Slutsatsen av det anförda är att det enligt Arbetsdomstolens mening finns 

förutsättningar för att interimistiskt förordna om ett förbud. 

 

I brevet till KrH varigenom bolaget gör konkurrensklausulen gällande anger 

bolaget att KrH under ett års tid är förhindrad att ta anställning hos Paroc 

AB eller annat bolag som kan anses verka i konkurrens med bolaget. 

Yrkandet om interimistiskt förbud, som det justerats i Arbetsdomstolen, 

omfattar dock ett förbud om att ingå i konkurrerande verksamhet hos Paroc. 

juni 17 s 63

AD 2017 nr 44



 

 

Enligt Arbetsdomstolens mening bör i vart fall det interimistiska 

förordnandet om förbud inte gå längre än som framgår av ordalydelsen i det 

beslut som bolaget meddelat KrH. 

 

Yrkandet om interimistiskt förbud bör således bifallas på så sätt att KrH 

förbjuds att, före den 11 mars 2018, ingå i konkurrerande verksamhet i 

anställning hos Paroc AB. Förbudet bör gälla från och med dagen efter dagen 

för detta beslut. Tingsrättens beslut ska ändras i enlighet härmed. 

 

Arbetsdomstolen finner att förordnandet bör förenas med vite. Med 

beaktande av vad parterna på ömse håll anfört finner Arbetsdomstolen ett 

vitesbelopp om 500 000 kr skäligt. 

 

Arbetsdomstolens bedömning är att ställd säkerhet är tillräcklig. 

 

Rättegångskostnader 

 

Bolaget har yrkat att det ska befrias från skyldigheten att betala KrH:s 

rättegångskostnader vid tingsrätten samt yrkat ersättning för sina 

rättegångskostnader såväl vid tingsrätten som i Arbetsdomstolen. 

 

När det – som här – gäller ett fristående beslut, dvs. ett beslut om säkerhets- 

åtgärd när rättegång inte är anhängig vid domstol, kan sökanden inte få 

ersättning för sina rättegångskostnader utdömd i samband med en beviljad 

säkerhetsåtgärd, utan normalt endast i samband med att målet om huvud- 

anspråket avgörs. För motparten gäller att denne kan få ett kostnadsanspråk 

prövat i samband med avgörandet av en fristående fråga om säkerhetsåtgärd 

(se 15 kap. 5 § fjärde stycket rättegångsbalken). 

 

Bolagets yrkande om säkerhetsåtgärd har bifallits i Arbetsdomstolen. Av det 

anförda följer att bolaget därmed ska befrias från den av tingsrätten ålagda 

skyldigheten att betala KrH:s rättegångskostnader vid tingsrätten. Av det 

anförda följer dock också att bolaget inte nu kan få sina rättegångskostnader 

vid tingsrätten ersatta. Bolagets yrkande om ersättning för 

rättegångskostnader vid tingsrätten får därmed anses besvarat. 

 

Bolaget är vinnande part i Arbetsdomstolen och har rätt till ersättning för sin 

rättegångskostnad här (se 18 kap. 15 § andra stycket rättegångsbalken). 

Bolaget har yrkat ersättning med 20 400 kr, exklusive mervärdesskatt, för 

ombudsarvode. Arbetsdomstolen finner yrkat belopp skäligt. 
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Arbetsdomstolens ställningstagande 

 

1. Med ändring av tingsrättens beslut förbjuder Arbetsdomstolen KrH, vid 

vite om 500 000 kr att, före den 11 mars 2018, ingå i konkurrerande 

verksamhet i anställning hos Paroc AB, 556036-3763. Förbudet gäller från 

och med den 29 juni 2017 och till dess annat förordnas. 

 

2. Med ändring av tingsrättens beslut befriar Arbetsdomstolen Rockwool 

Aktiebolag från skyldigheten att ersätta KrH:s rättegångskostnader vid 

tingsrätten. 

 

3. KrH ska ersätta Rockwool Aktiebolag för dess rättegångskostnad i 

Arbetsdomstolen med 20 400 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från dagen 

för detta beslut till dess betalning sker. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Sören Öman och Malin Simon Holm. 

Enhälligt. 

 

Rättssekreterare: Malin Simon Holm 
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Tingsrättens protokollsbeslut (rätten: rådmannen Jenny Wennhall) 

 

 

Bakgrund 

KrH har under perioden från den 1 augusti 2015 till den 10 mars 2017 varit 

anställd som säljare hos Rockwool Aktiebolag (Rockwool) som producerar 

stenull. I KrH:s anställningsavtal med Rockwool, som ingicks den 27 maj 

2015, finns en konkurrensklausul. KrH påbörjade den 13 mars 2017 en 

anställning hos Paroc AB som också producerar stenull. 
 

Tingsrätten avslog den 28 mars 2017 i mål nr T 2598-17 en ansökan från 

Rockwool om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken mot KrH 

på grund av att åtgärden som Rockwool avsåg att frambringa inte kunde 

anses vara ägnad att säkerställa det skadeståndsanspråk som enligt 

Rockwool skulle göras gällande mot KrH Rockwool har därefter på nytt 

ansökt om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken mot KrH 

Tingsrätten har den 30 mars 2017 avslagit en begäran från Rockwool om att 

säkerhetsåtgärden skulle beviljas omedelbart utan KrH:s hörande. 
 

Yrkanden och inställning 

Rockwool har yrkat att tingsrätten ska förbjuda KrH för perioden från 

beslutets meddelande till och med den 10 mars 2018, vid äventyr av vite om 

1 000 000 kr vid varje enskilt fall överträdelse av förbudet sker, att planera 

igångsättning av, samarbete med eller ta anställning i en med Bolaget 

konkurrerande verksamhet, däribland Paroc AB (556036-3763). 
 

KrH har bestritt yrkandet. 
 

Båda parter har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 
 

Grunder och utveckling av talan 
 

Rockwool 

Rockwool har anfört grunder och utvecklat sin talan enligt vad som framgår 

av aktbilagorna 1, 21 och 27. Sammanfattningsvis har följande anförts. KrH 

har i sitt anställningsavtal med Rockwool överenskommit om en kon- 

kurrensklausul som förbjuder honom bl.a. att under ett års tid från 

anställningens upphörande ta anställning i en med Rockwool konkurrerande 

verksamhet. KrH har sagt upp sin anställning med en sista anställningsdag 

den 10 mars 2017. Måndagen den 13 mars 2017 påbörjade han en ny 

anställning hos Rockwools huvudkonkurrent Paroc AB. Konkurrens- 

klausulen är bindande enligt 38 § avtalslagen och KrH har brutit mot den. 
 

Rockwool var inte bundet av 1969 års överenskommelse angående begräns- 

ning av användningsområdet för och innehållet i s.k. konkurrensklausuler i 

tjänsteavtal, men är numera bundet av 2015 års kollektivavtal om använd- 

ning av konkurrensklausuler i anställningsavtal m.m. Eftersom avtalet om 

KrH:s konkurrensklausul ingicks innan 2015 års kollektivavtal trädde i kraft 

omfattas det inte av regleringen i det avtalet. Då Rockwool inte är bundet av 

1969 års överenskommelse ska konkurrensklausulens skälighet bedömas 
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enligt 38 § avtalslagen. Vid bedömningen av konkurrensklausulens skälig- 

het enligt 38 § avtalslagen ska vägledning sökas i regleringen i 2015 års 

kollektivavtal. Konkurrensklausulen är dock skälig även vid en jämförelse 

med 1969 års överenskommelse. 
 

KrH har under sin anställning i Rockwool haft tillgång till företagshemlig- 

heter, både sådana som kan anses utgöra tillverkningshemligheter men även 

sådana som kan benämnas kommersiella företagshemligheter. KrH har 

kännedom om företagshemligheter i form av s.k. VPC-komponenter 

(Variable Production Cost”). VPC är den kostnad som Rockwool har för att 

producera en kvadratmeter eller en kubikmeter av en viss produkt. Detta är 

den nyckelparameter som säljaren använder tillsammans med andra 

standardiserade komponenter såsom t.ex. frakt för att beräkna försäljnings- 

pris mot kund eller projekt. VPC är den enskilt viktigaste komponenten vid 

beräknandet av offerter i segmentet mot takentreprenörer. KrH har varit en 

nyckelperson specialiserad på försäljning mot takentreprenörer och låg- 

lutande tak. 
 

KrH har också kännedom om nettopriser och avtalsvillkor för strategiskt 

viktiga kunder och i offererade projekt. Dessa är inte på något sätt föremål 

för årlig justering eller att anse som allmänt kända i branschen. Det handlar 

istället t.ex. om storleken och/eller typen av projekt, prisbilden, konkurrens- 

situationen och tidshorisont etc. Det kan också vara kunskap om hur 

Rockwool ur strategisk synvinkel väljer att agera gentemot takentreprenörer, 

t.ex. mer som en partner, och investera i slutkunden genom att ge andra 

priser för att säkerställa projektet och/eller volym. 
 

Rockwool saknar av uppenbara skäl möjlighet att idag visa vilken ekono- 

misk skada det kommer att lida på grund av att KrH tagit anställning hos 

Paroc AB. Den ekonomiska skada som kan uppkomma är dels hänförlig till 

att KrH genom sin tillgång till bolagets företagshemligheter kan erbjuda 

offerter i sin nya anställning som orsakar skada i konkurrenshänseende, dels 

att KrH var en nyckelperson specialiserad på försäljning mot takentrepre- 

nörer och låglutande tak. När KrH slutade hade han personligen offerter ute 

till ett värde av cirka 30 miljoner kr. 
 

KrH är berättigad till kompensation från Rockwool om han upprätthåller 

konkurrensförbudet. Enligt konkurrensklausulen betalar Rockwool 

80 procent av hans tidigare lön under konkurrensklausulens giltighetstid. 

Det står dessutom KrH fritt att söka ett icke-konkurrerande arbete under 

giltighetstiden likväl som ett konkurrerande arbete efter giltighetstidens 

utgång. 
 

Rockwool har visat sannolika skäl för sitt anspråk som kan komma att bli 

föremål for rättegång då KrH, i strid med konkurrensklausulen, har tagit 

anställning hos konkurrenten Paroc AB, vilket skadar bolaget. Genom att ta 

anställning hos konkurrenten kan det skäligen befaras att KrH hindrar eller 

försvårar Bolagets rätt. Ingenting tyder på att KrH kommer att upphöra med 

att bedriva konkurrerande verksamhet. 
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Rockwool avser att inom en månad från beslutet om säkerhetsåtgärd väcka 

talan vid tingsrätten och yrka dels att KrH förbjuds att planera igångsättning 

av, samarbete med eller ta anställning i en med Rockwool konkurrerande 

verksamhet, däribland den nuvarande anställningen vid Paroc AB, dels 

begära skadestånd motsvarande sex månadslöner i enlighet med kon- 

kurrensklausulen. 
 

Rockwool har som säkerhet för den skada som KrH kan komma att tillfogas 

genom den sökta säkerhetsåtgärden åberopat en bankgaranti om 600 000 kr 

utfärdad av Danske Bank. 
 

KrH 

KrH har anfört grunder och utvecklat sin talan enligt vad som framgår av 

aktbilagorna 19 och 26. Sammanfattningsvis har följande anförts. Rockwool 

har - inte visat sannolika skäl för sitt anspråk eftersom konkurrensklausulen 

i anställningsavtalet inte är giltig och KrH är därmed inte skyldig att följa 

den utan är fri att ta annan anställning, även hos konkurrenter, däribland 

Paroc AB. 
 

En konkurrensklausul i ett anställningsavtal kan sakna verkan antingen för 

att den är oskälig enligt 38 § avtalslagen eller för att den tecknats i strid med 

gällande kollektivavtal. Konkurrensklausulen i KrH:s anställningskontrakt 

ska i första hand bedömas mot 1969 års överenskommelse eftersom det är 

sannolikt att Rockwool var bundet av denna överenskommelse. Om 1969 

års överenskommelse inte var bindande för Rockwool ska bedömningen 

enligt 38 § avtalslagen ske i ljuset av 1969 års överenskommelse. Enligt. 

1969 års överenskommelse ska användandet av konkurrensklausuler ske 

med stor restriktivitet och endast vid förekomst av kvalificerade tekniska 

hemligheter hos arbetsgivaren. Rockwool har inte presenterat någonting 

som styrker att KrH haft särskild kännedom om produkt- eller metod- 

utveckling, och inte heller att han skulle ha nödvändig utbildning och 

erfarenhet att själv göra bruk av dem. KrH har varit säljare och har inte haft 

tillgång till annan eller mer omfattande information om Rockwools 

produktutveckling än vad exempelvis bolagets kunder haft. 
 

Konkurrensklausulen är mycket omfattande i dess utformning. Den innebär 

en mycket långtgående begränsning i KrH:s möjlighet att utöva sitt yrke. 

KrH har inte haft någon chefsposition. Konkurrensklausulen ingick vidare i 

anställningsavtalet och har inte förhandlats fram senare. KrH har som 

arbetstagare i den situationen inte haft egentlig möjlighet att påverka inne- 

hållet i konkurrensklausulen. 
 

KrH har ingen kännedom om tillverkningshemligheter eller annan know- 

how hänförlig till Rockwools produktutveckling. Vidare är det så att 

Rockwool justerar sina avtal/priser årligen, vilket brukar infalla runt den 

1 april. KrH har ingen kännedom om vilka priser eller avtalsvillkor som ska 

tillämpas inom bolaget för 2017 och har därför inte heller möjlighet att 

skada bolaget i konkurrenshänseende. 
 

Rockwool har inte heller visat vilken ekonomisk skada bolaget lidit eller 

skulle kunna komma att lida till följd av KrH:s anställning hos Paroc AB. 
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Ett meddelande av säkerhetsåtgärd står inte i proportion till det ingrepp det 

skulle medföra för KrH KrH skulle bli tvungen att säga upp sig från sitt 

nuvarande arbete och därefter vara begränsad i att söka nytt arbete i en 

bransch där han varit verksam i många år. Säkerhetsåtgärden riskerar 

dessutom att innebära en förtida verkställighet som inte gör en kommande 

dom meningsfull utan helt överflödig eftersom den rättsprocess som slutligt 

ska avgöra tvisten sannolikt inte kommer att vara avslutad innan förbuds- 

tiden gått ut. Det kan befaras att Rockwool använder säkerhetsåtgärden för 

att få till en förtida verkställighet på ett sätt som inte varit avsett av lagstifta- 

ren. Rockwool skulle dessutom ha kunnat välja den mindre ingripande 

åtgärden att begära ett föreläggande vid vite att följa klausulen om tystnads- 

plikt i anställningsavtalet för att skydda sina företagshemligheter. 
 

Slutligen har KrH anfört att ett vite i den storleksordning som Rockwool gör 

gällande ovanpå ett högt skadestånd skulle vara helt oproportionerligt i 

förhållande till bolagets intresse av att konkurrensklausulen följs. 
 

Tingsrätten meddelar följande 
 

BESLUT 
 

1. Rockwools ansökan om säkerhetsåtgärd avslås. 
 

2. Rockwool ska ersätta KrH för rättegångskostnad med 58 000 kr avseende 

ombudsarvode. På beloppet löper ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag 

till dess betalning sker. 
 

 
 

Skäl för beslutet 

För att ett beslut om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken ska 

meddelas krävs dels att sökanden visat sannolika skäl för ett anspråk som 

kan antas bli föremål för rättegång eller prövning i annan liknande ordning, 

dels att det skäligen kan befaras att motparten t.ex. genom att utöva viss 

verksamhet hindrar eller försvårar utövningen av sökandens rätt eller 

väsentligen förringar dess värde. 
 

Av förarbeten till bestämmelsen framgår att ett provisoriskt ordnande av 

rättsförhållandet mellan parterna, innan saken har prövats av domstol eller i 

annan ordning, inte bör ske utan starka skäl och att parternas motstridiga 

intressen bör vägas mot varandra (se prop. 1980/81:44 s. 229 f). I pro- 

portionalitetsbedömningen anses vidare ligga att kravet på sabotagerisk 

ställs högre om inte sökandens civilrättsliga anspråk är uppenbart eller klart 

övervägande skäl talar för sökandens sak (se Peter Westberg, Det 

provisoriska rättsskyddet i tvistemål, Bok 3, s 168). 
 

Frågan är till att börja med om Rockwool visat sannolika skäl - eller mer - 

för sitt anspråk. Det kan härvid inledningsvis konstateras att K.H: ostridigt 

tagit anställning hos en konkurrent till Rockwool och att han därigenom 

brutit mot ordalydelsen i den konkurrensklausul som ingått i hans 
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anställningsavtal med Rockwool. Frågan är om konkurrensklausulen är 

giltig. 
 

Konkurrensklausuler får inte strida mot kollektivavtal som arbetsgivaren 

och arbetstagaren är bundna av. Av handlingarna i målet framgår att 

Rockwool inte är bundet av 1969 års överenskommelse. Eftersom avtalet 

om konkurrensklausul träffades före den 1 december 2015 är inte heller 

2015 års kollektivavtal tillämpligt på konkurrensklausulen. Frågan om 

konkurrensklausulen är giltig får därför besvaras med tillämpning av 38 § 

avtalslagen. 
 

Av 38 § avtalslagen framgår att konkurrensklausuler inte får sträcka sig 

längre än vad som kan anses skäligt. Rent allmänt kan sägas att praxis 

präglas av en starkt restriktiv syn på konkurrensklausuler i anställningsavtal. 

Vid bedömningen av skäligheten enligt 38 § avtalslagen bör en jämförelse 

med kollektivavtal göras (se rättsfallet AD 2015 nr 8 samt prop. 1975/76:81 

s. 149). I målet har uppkommit fråga om vilket kollektivavtal som KrH:s 

konkurrensklausul bör tolkas mot. När anställningsavtalet innehållande 

konkurrensklausulen undertecknades var 1969 års överenskommelse det 

gällande kollektivavtalet för konkurrensklausuler på marknaden. Den nu 

aktuella konkurrensklausulen bör därför tolkas mot bakgrund av det regel- 

verk som gällde då och mot bakgrund av den praxis som Arbetsdomstolen 

utvecklat avseende det regelverket. 
 

Vid en skälighetsbedömning enligt 38 § avtalslagen i jämförelse med 1969 

års överenskommelse bör enligt Arbetsdomstolens praxis beaktas för det 

första i vilken utsträckning arbetsgivaren har ett berättigat syfte med 

konkurrensbegränsningen. Som berättigade syften räknas bl.a. att skydda 

tekniskt eller annat företagsspecifikt kunnande och skydd av bestående 

kundrelationer. Även skydd av företagshemligheter har i praxis beaktas som 

ett berättigat syfte. Också i vilken utsträckning konkurrensklausulen begrän- 

sar arbetstagarens möjligheter att bedriva yrkesverksamhet bör beaktas, bl.a. 

omfattningen av verksamheten som arbetstagaren förbjuds att bedriva och 

bindningstidens längd. Även de sanktioner som är kopplade till överträdel- 

ser av klausulen kan beaktas. Dessutom bör beaktas om arbetstagaren får 

någon kompensation under bindningstiden och om arbetstagarens lön eller 

anställningsvillkor i övrigt har bestämts med utgångspunkt i de restriktioner 

som klausulen innebär. 
 

Därutöver bör beaktas t.ex. även sådana omständigheter som att klausulen 

varit föremål för verkliga förhandlingar mellan parterna och arbetstagarens 

ställning och anställningstid. (Se rättsfallet AD 2015 nr 8 med där gjorda 

hänvisningar). 
 

Den nu aktuella konkurrensklausulen innebär ett förbud att under en karens- 

period om upp till ett år från anställningens upphörande planera igångsätt- 

ning av, samarbete med eller söka eller samtala om anställning i en verk- 

samhet som konkurrerar med Rockwools verksamhet. Tingsrätten konstate- 

rar att det i och för sig är ett berättigat syfte för Rockwool att skydda befint- 

liga kundrelationer och att skydda sina företagshemligheter. Klausulen är 
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dock inte begränsad eller specificerad i förhållande till de företagshemlig- 

heter som Rockwool nu påstår att konkurrensklausulen är avsedd att skydda 

och den är inte heller begränsad till befintliga kundrelationer. Som 

konkurrensklausulen är utformad har den i stället ett vidare tillämplighets- 

område än att skydda dessa intressen och tycks närmast syfta till att hindra 

KrH från att lämna Rockwool. KrH har varit anställd i Rockwool under 

förhållandevis kort tid. Han har inte - såvitt framkommit - kompenserats för 

konkurrensklausulen under anställningstiden. Han har heller inte - såvitt 

framkommit - haft möjlighet att påverka konkurrensklausulens utformning 

vid anställningsavtalets ingående. Vid den summariska prövning som tings- 

rätten nu har att göra framstår det mot denna bakgrund inte som uppenbart 

att konkurrensklausulen vid en slutlig prövning kommer att bedömas som 

giltig. Det har inte heller framkommit klart övervägande skäl för Rockwools 

sak. Med hänsyn till att det är ett berättigat intresse för Rockwool att skydda 

sina företagshemligheter och med tanke på att KrH erbjuds skälig ersättning 

under karensperioden får Rockwool dock ändå anses ha visat sannolika skäl 

för sitt anspråk. 
 

Höga krav bör dock ställas på utredningen kring sabotagerisk. Rockwool har 

inte preciserat i vilken omfattning KrH:s övergång till Paroc AB påverkar 

Rockwools kundrelationer eller försäljning eller vilken skada bolaget kan 

komma att lida. Ett beviljande av säkerhetsåtgärden kan dessutom befaras 

orsaka KrH en irreparabel och omfattande skada. Ett beviljande av säker- 

hetsåtgärd i detta skede framstår därmed som oproportionerligt ingripande 

mot KrH Yrkandet ska mot denna bakgrund avslås. 
 

Vid denna utgång ska Rockwool ersätta KrH hans rättegångskostnad. Yrkat 

belopp är skäligt. 
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