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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 29/17 
 2017-05-03 Mål nr B 45/16 
 Stockholm  

 
 

KLAGANDE 
Dan Svensson, 731226-0297, Pebble Bay 13, apt. 142, IST Main Rd Dollars 
Colony, rmv 2ND Stage, Sanjay, Nagar, Bangalore 5600094, Karnataka 
Indien 
Ombud: advokaten Stefan Flemström, Advance Advokatbyrå Stefan 
Flemström AB, Stora Marknadsvägen 15, 183 34 Täby 

 
MOTPART 
Level 21 Management AB, 556764-0601, Slottsgatan 19, 722 11 Västerås 
Ombud: advokaten Johanna Näslund, Advokatfirman Lindahl KB, Box 143, 
701 42 Örebro 

 
SAKEN 
semesterlön m.m. 

 
ÖVERKLAGAD DOM 
Västmanlands tingsrätts dom den 16 februari 2016 i mål T 1-14 

 
 

Tingsrättens dom, uteslutes här. 
 

Dan Svensson har yrkat att Arbetsdomstolen med ändring av tingsrättens 
dom ska bifalla hans vid tingsrätten förda talan samt befria honom från skyl- 
digheten att betala bolagets rättegångskostnad vid tingsrätten och i stället 
förplikta bolaget att betala hans rättegångskostnad där. 

 
Level 21 Management AB (bolaget) har bestritt ändring. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 

 
Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har ljud- och bildupp- 
tagningarna av samtliga förhör vid tingsrätten spelats upp. Parterna har åbe- 
ropat samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten. 

 
Parterna har åberopat samma grunder som vid tingsrätten och har till utveck- 
ling av sin talan i allt väsentligt anfört detsamma som antecknats i 
tingsrättens dom. Bolaget har dock förtydligat sin inställning, för det fall 
domstolen finner att semesterlön inte ingått i de utbetalade bonusbeloppen, 
enligt följande. 

 
Om semesterlön inte ingått i de bonusbelopp Dan Svensson fått och 
semesterförmåner därför ska betalas därutöver, har Dan Svensson fått för 
mycket bonus under de aktuella åren. Semesterlön ska beräknas på riktigt 
beräknade bonusbelopp. Dan Svensson, som varit vd för bolaget och ansva- 
rig för boksluten, har inte reserverat för dessa ökade semesterlönekostnader 
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i boksluten. Boksluten har under de aktuella åren därmed fastställts med för 
höga resultat, vilket inneburit att Dan Svensson erhållit för hög bonus. Det 
har varit Dan Svenssons ansvar att löpande redovisa, rapportera och reser- 
vera för lönekostnader avseende ökade kostnader för dels hans egen 
semesterlön, dels för semesterlön på bonus för ett antal anställda konsulter 
som haft liknande bonusmodell som omfattat provision inklusive sociala 
avgifter och arbetsgivaravgifter. Bolagets resultat hade årligen påverkats 
negativt och de semesterlönegrundande bonusbeloppen hade varit lägre. 
Dan Svensson har vid varje styrelsemöte intygat att han följt samtliga lagar. 
Bolaget har motkrav hänförliga till för mycket utbetalda bonusar. Den bonus 
som utgår, även semesterförmån för bonus, ska enligt parternas avtal inklu- 
dera sociala avgifter. 

 
Bolaget har även uppgett att det i Arbetsdomstolen kvittningsvis enbart gör 
gällande motfordringar avseende de skador som Dan Svensson orsakat bola- 
get med anledning av hans beställning och användande av en ny tjänstebil. 

 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

Dan Svensson var under perioden den 1 september 2008–8 juli 2013 
anställd som vd hos bolaget. Under uppsägningstiden, januari–juli 2013, var 
han arbetsbefriad. Bolaget har utöver Dan Svenssons fasta månadslön även 
en gång per år betalat en rörlig lön (bonus) till honom. 

 
Den huvudsakliga tvistefrågan avser om Dan Svensson har en fordran på 
utebliven semesterlön respektive semesterersättning med anledning av den 
rätt till bonus som funnits och de bonusbelopp som betalats till honom åren 
2010–2013, avseende verksamhetsåren 2009–2012, eller om semesterlön 
ingått i de bonusbelopp som betalats till honom. Parterna är oense i frågan 
om bonusavtalen inneburit att ersättning för semesterlön skulle ingå i Dan 
Svenssons bonus. Det är också tvistigt om Dan Svenssons fordran på 
semesterlön i vart fall till viss del är preskriberad. 

 
Om Arbetsdomstolen, till skillnad från tingsrätten, skulle komma fram till 
att bonusavtalen inneburit att de utbetalda bonusbeloppen inte innefattat 
semesterlön, och att Dan Svensson således därutöver har rätt till sådan 
semesterlön, är det tvistigt om semesterlönen ska beräknas på de bonus- 
belopp som betalats till honom eller på de lägre bonusbelopp som bolaget i 
så fall menar borde ha betalats. Enligt bolaget har Dan Svensson i så fall fått 
för hög bonus eftersom bolagets lönekostnader skulle ha varit högre, nämli- 
gen avseende semesterlön på bonusbeloppen till honom själv och ett antal 
anställda konsulter som också fått bonus, vilket skulle negativt påverkat 
såväl bolagets resultat som de bonusbelopp som baserades på resultatet. 

 
Om domstolen finner att bolaget är skadeståndsskyldigt för att ha brutit mot 
semesterlagen är storleken på det allmänna skadeståndet för brott mot 
semesterlagen tvistigt. 
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Det är ostridigt att bolaget den 25 juli 2013 innehållit 20 000 kr av Dan 
Svenssons slutlön, som därefter utbetalades till honom den 25 november 
2013, och att han därmed har rätt till ränta på beloppet och att det varit fråga 
om en otillåten kvittning att innehålla lönen. Tvistefrågan här rör storleken 
på det allmänna skadeståndet för den otillåtna kvittningen. 

 
Den sista tvistefrågan avser om bolaget har motfordringar mot Dan 
Svensson för att han orsakat bolaget skada genom att han beställt en tjänste- 
bil till sig själv och för att bolaget fått betala reparationskostnader m.m. för 
tjänstebilen. 

 
Semesterlön – några rättsliga utgångspunkter 

 
Semesterförmåner utgörs enligt 1 § semesterlagen av semesterledighet, 
semesterlön och semesterersättning. Ett avtal som innebär att arbetstagarens 
rättigheter enligt semesterlagen inskränks är, enligt 2 § semesterlagen, ogil- 
tigt i den delen. 

 
Regler om beräkning av semesterlön finns i 16–16 b §§ semesterlagen. 

 
I 16 § första stycket anges att semesterlön för arbetstagare som har lön 
bestämd per vecka eller månad beräknas enligt sammalöneregeln i 16 a §, 
om inte annat framgår av andra stycket eller om arbetsgivaren väljer att 
beräkna semesterlönen enligt procentregeln i 16 b §. 

 
Enligt sammalöneregeln är semesterlön den vid semestertillfället aktuella 
vecko- eller månadslönen, eventuella fasta tillägg samt ett semestertillägg. 
Enligt procentregeln utgörs semesterlönen av tolv procent av arbetstagarens 
förfallna lön i en anställning under intjänandeåret. Om sammalöneregeln i 
16 a § används anges i tredje stycket att semesterlönen för arbetstagare som 
har rörliga lönedelar är tolv procent av arbetstagarens sammanlagda för- 
fallna rörliga lön under semesteråret. 

 
Enligt 26 § första stycket semesterlagen ska arbetsgivaren betala semester- 
lön till arbetstagaren i samband med semesterledigheten. 

 
Den ovan nämnda regeln, som infördes första gången i 1963 års semester- 
lag, syftar till att hindra att avtal träffas om inräknande av semesterlön i 
arbetslönen och därmed om utbetalning av semesterlönen vid de löpande 
löneutbetalningarna utan samband med semesterledigheten (se prop. 
1976/77:90 s. 208 f.). Avsteg från regeln får göras bara till förmån för 
arbetstagaren eller genom sådant kollektivavtal som avses i lagens 2 a § 
andra stycket. Arbetsdomstolen har mot denna bakgrund konstaterat att en 
överenskommelse om att semesterlön inkluderas i arbetslönen är ogiltig 
(AD 1989 nr 68). Arbetsdomstolen har emellertid i sin praxis (se AD 2016 
nr 73 och där gjorda hänvisningar) också slagit fast att även om en sådan 
överenskommelse är ogiltig, följer inte av detta att en arbetstagare som slu- 
tat sin anställning har rätt till semesterersättning. För att arbetsgivaren ska 
vara fri från ersättningsskyldighet krävs, enligt domstolen, inte bara att 
arbetsgivaren visar att avtal träffats om att semesterlönen är inkluderad i 
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arbetslönen utan även att avtalet inte innebär att arbetstagaren har fått sämre 
semesterförmåner än vad lagen föreskriver. I detta krav ligger bl.a. att det 
tydligt ska kunna fastställas vilken andel av lönen som semesterlönen 
utgjort. 

 
I AD 2001 nr 66 hade arbetsgivaren och arbetstagaren ingått ett avtal enligt 
vilket lön och annan ersättning, inklusive sociala avgifter och andra löne- 
kostnader, för ett kalenderår per år högst skulle utgöra ett belopp motsva- 
rande huvudsakligen en viss procentsats av summan av bolagets bruttoresul- 
tat under året. Det angavs i avtalet att semesterlön skulle inrymmas i det 
angivna beloppet. Arbetsdomstolen konstaterade att det av avtalet framgick 
att den yttersta ramen för arbetstagarens ersättning inte bara skulle räcka till 
lönen som sådan utan också till andra lönekostnader, dit även semesterlön 
inräknades. Avtalets konstruktion och innehåll, liksom den övriga utred- 
ningen i målet, visade enligt Arbetsdomstolens mening att arbetstagaren fritt 
kunde disponera det angivna utrymmet. Hans lön och annan ersättning var 
beroende av bolagets resultat och det uttag han, inom ramen för den avta- 
lade begränsningen, valde att göra. Arbetsdomstolen fann att de omtvistade 
delarna av avtalet inte kunde anses strida mot semesterlagens regler. Att det 
i lönespecifikationerna inte särskilt redovisats vad som utbetalats som lön 
och vad som utbetalats som semesterlön saknade enligt Arbetsdomstolen 
betydelse. 

 
Från och med den 1 april 2010 genomfördes förändringar av semesterlagen. 
Då infördes bl.a. ett nytt andra stycke i 26 § semesterlagen. Där anges att 
semesterlön för rörliga lönedelar enligt 16 a § tredje stycket, ska betalas sen- 
ast en månad efter semesterårets utgång. 

 
I förarbetena till 2010 års förändringar i semesterlagen (prop. 2009/10:4 
s. 50) anges bl.a. följande. Om arbetstagarens lön regelbundet både är fast 
och rörlig bör sammalöneregeln tillämpas under förutsättning att den rörliga 
lönen utgör mindre än tio procent av den sammanlagda inkomsten. Det kan 
röra sig om arbetstagare som har fast lön med tillägg av prestationsberoende 
ersättning, t.ex. provision. Beräknas semesterlönen i dessa fall enligt sam- 
malöneregeln utgår under semesterledigheten den fasta lönen och semester- 
tillägget som beräknats på denna. Semestertillägget på de rörliga lönede- 
larna beräknas och utbetalas vid semesterårets slut. Utgör den rörliga löne- 
delen regelbundet minst tio procent av den sammanlagda lönen under seme- 
steråret bör emellertid procentregeln tillämpas. Om arbetstagaren erhåller en 
del rörlig lön vid ett enstaka tillfälle, t.ex. årlig bonus, bör sammalöneregeln 
tillämpas, oavsett om det rörliga tillägget är stort eller litet. Under semestern 
får arbetstagaren semesterlön motsvarande sin normala inkomst, vilket är 
syftet med semesterlönen. 

 
Om anställningen upphör innan arbetstagaren har fått den semesterlön som 
tjänats in, ska arbetstagaren enligt 28 § semesterlagen i stället få semester- 
ersättning. 
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Har bolaget brutit mot semesterlagen? 
 

Som redan anförts avser den huvudsakliga tvistefrågan om Dan Svensson 
har rätt till semesterlön på den bonus han erhållit eller om hans bonusavtal 
inneburit att de utbetalda bonusbeloppen innefattat semesterlön och att han 
således redan fått semesterlön för bonusen. 

 
Dan Svensson har enligt sitt skriftliga anställningsavtal från april 2008 haft 
en fast månadslön och 30 dagars semester samt därutöver rätt till bonus 
enligt separata bonusavtal. I bonusavtalen avseende verksamhetsåren 2008– 
2010, anges att bonusen ”beräknas inklusive lagstadgade sociala avgifter 
och arbetsgivaravgifter”. För år 2010 anges att bonusen beräknas som 
25 procent av rörelseresultatet efter skatt, men för att bonusen ska praktiskt 
kunna fastställas innan bokslutet är fastställt ”beräknas bonusen som 18 pro- 
cent av rörelseresultatet efter finansiella poster men innan skatt”. Vidare 
anges att bonusen betalas ut på årsbasis, inte senare än 30 maj respektive år. 
Som exempel på hur bonusbeloppet räknas fram anges följande. ”Rörelse- 
resultat efter finansiella poster före skatt: 4 000 000 SEK, 28 % bolagsskatt. 
Svenssons bonus: 720 000 SEK (inkl sociala och arbetsgivaravgifter)”. I 
bonusavtalen för verksamhetsåren 2012 och 2013 anges att Dan Svenssons 
bonusandel är 15 respektive 12,5 procent av bolagets resultat efter finan- 
siella poster före skatt men efter avdrag för Management Fee och bolags- 
skatt. Där anges också, som domstolen uppfattar det, ett exempel. I det 
anges att om det reviderade resultatet efter finansiella avgifter för 
Management Fee, innan bolagsskatt, är 18 200 000 kr blir bonusbeloppet 
om 15 procent 1 415 040 kr (efter avdrag för Management fee om 
5 400 000 kr och bolagsskatt om 26,3 procent) och därefter, efter avdrag för 
lagstadgade sociala avgifter och arbetsgivaravgifter, återstår ett bruttobelopp 
om 1 076 731 kr som löneutbetalning och med 1 138 774 kr som pension. 
Det står inget om semesterlön i de skriftliga bonusavtalen eller exemplen. 

 
Det finns inte heller något påstående, från vare sig bolagets eller Dan 
Svenssons sida, om att parterna vid ingåendet av det första bonusavtalet, 
eller senare, skulle ha uttryckligen diskuterat frågan om just semesterlön 
ingick i bonusbeloppen. 

 
Slutsatsen av det anförda är, enligt Arbetsdomstolens mening, att parterna 
varken skriftligen eller muntligen, kan anses ha uttryckligen avtalat om att 
semesterlön ingick i de bonusbelopp som utbetalades. 

 
Enligt bolaget har dock skrivningarna i bonusavtalen återspeglat det par- 
terna varit överens om, nämligen att bonusavtalen varit s.k. bruttokostnads- 
avtal, enligt vilka det betalda bonusbeloppet skulle inkludera samtliga bola- 
gets kostnader för att betala bonusen. 

 
Av förhören med styrelseordförandena Lars Cederblad och Hans Alesund – 
som var och en undertecknat för dem aktuellt bonusavtal – samt Dan 
Svensson, drar domstolen slutsatsen att parterna synes ha varit överens om 
att de bonusbelopp som skulle utbetalas skulle vara en bruttokostnad för 
bolaget, dvs. bolagets totala kostnad för bonusen, men att varken bolagets 
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företrädare eller Dan Svensson kände till att det enligt lag finns en rätt till 
semesterlön på även årlig bonus. 

 
Bolaget har därtill anfört att Dan Svensson även visat att han delat bolagets 
uppfattning – att bonusavtalet var ett bruttokostnadsavtal och att semester- 
lön därmed ingick i bonusen – genom sin egen tillämpning avseende reser- 
vationerna av kostnaderna för bonus, hur han besvarat anställdas frågor och 
tecknat bonusavtal för anställda utan att reservera för anställdas semesterlön 
och genom att han talat om för anställda med liknande bonusmodell att 
semesterlönen var inkluderad och inte skulle betalas för de betalda bonusbe- 
loppen. 

 
Av utredningen framgår att bolaget förvärvade bolaget Minerva under våren 
2012 och att konsulterna som följde med vid överlåtelsen till bolaget, hos 
Minerva från och med år 2010 hade erhållit 12 procent semesterlön på de 
utbetalda bonusbeloppen. Av den skriftliga bevisningen framgår att Dan 
Svensson fått underlag från Minerva vari detta framgick. Dan Svensson har 
uppgett dels att han inte särskilt noterade detta, dels att bonusvillkoren för 
”Minervakonsulterna” behövde harmonieras till bolagets villkor, eftersom 
deras bonusavtal var konstruerade på andra sätt, med andra brytpunkter och 
procentsatser. Av förhöret med Daniel Andersson, som var en av Minervas 
tidigare konsulter, framgår inte att han och Dan Svensson uttryckligen talade 
om semesterlön och då inte heller om att semesterlönen i stället fort- 
sättningsvis skulle ingå i bonusen. Till skillnad mot tingsrätten finner 
Arbetsdomstolen inte anledning att ifrågasätta Dan Svenssons uppgift om att 
han inte särskilt noterade att Minervakonsulterna hos Minerva fick 
semesterlön beräknad på de betalda bonusbeloppen. Arbetsdomstolen finner 
inte visat att de justeringar av bonusavtalen som gjordes för Minervakonsul- 
terna, var för att kompensera för att semesterlön inte längre skulle betalas 
utöver bonusbeloppen i sig. 

 
Arbetsdomstolen finner inte heller genom utredningen visat att Dan 
Svensson uttryckligen uppgett för anställda hos bolaget, som också haft rätt 
till bonus, att semesterlönen var inkluderad och inte utgick på bonusbelop- 
pen. Genom förhöret med Louise Lidén får dock anses visat att Dan 
Svensson uppgett att det inte skulle tillkomma något ytterligare utöver 
bonusbeloppet. 

 
Lars Cederblad, som undertecknat det första bonusavtalet med Dan 
Svensson, har berättat att bonusavtalet konstruerades mot bakgrund av att 
parterna kom överens om att bolaget skulle avstå 25 procent av bolagets 
resultat till Dan Svensson i form av bonus samt att han och Dan Svensson 
talade om att bonusen var en bruttokostnadsram och att det belopp som 
skulle utbetalas till honom därmed skulle inkludera allt. 

 
Dan Svensson har inte motsatt sig Lars Cederblads beskrivning av vad som 
avhandlades mellan dem båda. Det är därutöver ostridigt att Dan Svensson 
agerat i enlighet med vad Lars Cederblad uppgett när Dan Svensson aktivt 
deltagit i fastställandet av sin egen årliga bonus. Det är också ostridigt att 

maj 17 s 6

AD 2017 nr 29



 

 
 
 

Dan Svensson fastställt och attesterat anställdas månatliga bonusbelopp 
samt att han i boksluten inte reserverat för någon tillkommande lönekostnad 
i form av semesterlön för vare sig sin egen bonus eller andra anställdas 
bonusar. Dessa omständigheter talar tydligt för att Dan Svensson uppfattat 
sitt bonusavtal som just ett bruttokostnadsavtal, dvs. att de utbetalade bonus- 
beloppen skulle innefatta alla bolagets kostnader för att betala bonusen. 

 
Parterna är därutöver överens om att Dan Svensson kunde välja att få bonu- 
sen utbetald direkt som lön eller som pensionsavsättning och att storleken på 
bonusbeloppet blivit ett annat om han valt pensionsavsättning samt att det i 
så fall inte funnits någon rätt till semesterlön på ett sådant belopp. Han har 
alltså på så sätt fritt kunnat disponera över bonusandelen. 

 
Arbetsdomstolen finner vid en samlad bedömning klarlagt att även Dan 
Svensson uppfattat bonusavtalen som bruttokostnadsavtal, innebärande att 
han årligen fick en del av bolagets resultat, som definierats på visst sätt, i 
form av en bonus och att det utöver det belopp som utbetalades till honom, 
alternativt avsattes till pension, inte skulle tillkomma några ytterligare löne- 
kostnader för bolaget. Parterna har således varit ense om att Dan Svenssons 
del av resultatet skulle täcka inte enbart den årliga rörliga lönen han skulle 
få utan även alla andra lönekostnader, till vilken även semesterlön får hänfö- 
ras. 

 
Dan Svensson var vd i bolaget och hade i denna egenskap ett ansvar för att 
bolaget följde gällande lagregler för verksamheten, inklusive semesterlagen. 
Han hade ansvar för budget, redovisning och framtagande av bokslut. Bola- 
gets årliga resultat utgjorde grunden för hans bonus som var en procentandel 
av resultatet. Bonusen betalades en gång per år. Semesterlön på en årlig 
bonus ska enligt semesterlagen inte betalas ut i samband med semesterledig- 
heten, utan efter semesterårets utgång. Dan Svensson kunde därutöver 
disponera över bonusandelen som lön eller pensionsavsättning. Med beak- 
tande av dessa omständigheter finner Arbetsdomstolen att bonusavtalens 
innebörd är att semesterlön ingick i de utbetalade bonusbeloppen och att 
detta inte kan anses strida mot semesterlagens regler. 

 
Arbetsdomstolen delar därmed tingsrättens slutsats att de till Dan Svensson 
utbetalade bonusbeloppen åren 2010–2013 inkluderat semesterlön och att 
hans talan om semesterlön och semestersättning samt skadestånd för brott 
mot semesterlagen inte kan vinna bifall. 

 
Räntefordran och skadestånd för otillåten kvittning samt motfordringar 

 
Arbetsdomstolen delar tingsrättens bedömning att bolaget visat att det har 
en kvittningsgill motfordran om i vart fall 10 584 kr. 

 
Det är, som Arbetsdomstolen uppfattat bolagets inställning, ostridigt att Dan 
Svenson har en räntefordran om 605 kr. 
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Det är också ostridigt att bolaget gjort sig skyldigt till en otillåten kvittning 
när det innehöll 20 000 kr av Dan Svensson slutlön under fyra månader hös- 
ten 2013. Arbetsdomstolen finner det av tingsrätten bestämda beloppet i all- 
mänt skadestånd för otillåten kvittning väl lågt och att skadeståndet bör sät- 
tas högre och bestämmas till 9 000 kr. 

 
Då motfordran är högre än det skadestånd och den ränta som ska betalas ska 
Dan Svenssons talan i dessa delar avslås. 

 
Slutsats 

 
Arbetsdomstolens ovan gjorda bedömningar innebär att tingsrättens domslut 
i sak ska fastställas. 

 
Rättegångskostnader 

 
Vid denna utgång är Dan Svensson förlorande part och är därmed, enligt 
18 kap. 1 § rättegångsbalken, skyldig att betala bolagets rättegångskostnad, 
såväl vid tingsrätten som i Arbetsdomstolen. Tingsrättens domslut såvitt 
avser rättegångskostnaderna vid tingsrätten, som får anses skäliga, ska där- 
med fastställas. 

 
Bolaget har i Arbetsdomstolen yrkat ersättning med 147 926 kr, varav 
115 500 kr för ombudsarvode, exklusive mervärdesskatt, 2 426 kr för hotell 
och resa samt 30 000 kr för styrelseordföranden Hans Alesunds arbete med 
målet i Arbetsdomstolen och medverkan under huvudförhandlingen. 
Arbetsdomstolen finner yrkade ersättningar skäliga. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens domslut, punkterna 1 och 2. 
 

2. Vad tingsrätten förordnat om sekretess, domslutet punkten 3, ska bestå. 
 

3. Sekretessen enligt 36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) ska bestå för de uppgifter i sammanställningen av bonusvillkor 
och bonusbelopp, bilaga 2–3 till tingsrättens aktbilaga 43, som har lagts 
fram inom stängda dörrar vid Arbetsdomstolens huvudförhandling. 
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4. Dan Svensson ska ersätta Level 21 Management AB för rättegångskost- 
nader i Arbetsdomstolen med 147 926 kr, varav 115 500 kr för ombudsar- 
vode, med ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från 
dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Peter Syrén, Christer Måhl, Charlott 
Richardson, Göran Söderlöf, Jörgen Andersson och Carl-Gustaf Hjort. 
Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Per Fabricius 
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ARBETSDOMSTOLEN Dom Dom nr 31/17 
 2017-05-10 Mål nr A 104/15 
 Stockholm  

 
 
 

KÄRANDE OCH GENSVARANDE 
Staten genom Arbetsgivarverket, Box 3267, 103 65 Stockholm 
Ombud: biträdande chefsjuristen Hedda Mann och arbetsrättsjuristen Carl 
Durling, Arbetsgivarverket, Box 3267, 103 65 Stockholm 

 
SVARANDE OCH GENKÄRANDE 
Saco-S genom Reservofficerarna, Lilla Nygatan 4, 111 28 Stockholm 
Ombud: advokaten Jonas Wiberg, Advokatfirman DLA Piper Sweden KB, 
Box 7315, 103 90 Stockholm 

 
SAKEN 
fordran på utlandstraktamente m.m. 

 

 

Bakgrund 
 

Mellan staten och Saco-S gäller kollektivavtal, bl.a. villkorsavtal-T, det s.k. 
rörlighetsavtalet och det s.k. utlandsavtalet. Reservofficerarna är genom 
medlemskap i Saco-S bundet av dessa kollektivavtal. Alexandra Hjelm, 
Tobias Ehn, Andreas Ahltini, Mikael Paulsson, Stefan Widenström och 
Johan Svartklo (arbetstagarna) är medlemmar i Reservofficerarna och har 
tillsvidareanställningar som reservofficerare hos Försvarsmakten. De har 
tjänstgjort i Afghanistan för Försvarsmaktens räkning i perioder under åren 
2013 och 2014. Innan de åkte till Afghanistan utbildades de i Sverige. De 
hade då fritt logi med logementsstandard, som staten erbjudit dem. 

 
Målet rör huvudsakligen frågorna 
• om arbetstagarna enligt kollektivavtal har rätt till ekonomiska förmåner i 

form av logitillägg för utbildningstiden i Sverige och utlandstraktamente 
under tjänstgöringen i Afghanistan, och 

• om de i avsaknad av sådan rätt har, utan att det funnits berättigade skäl, 
missgynnats, såsom tidsbegränsat anställda, i förhållande till tillsvidare- 
anställda arbetstagare som varit i en likartad situation, samt 

• om staten gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott genom att inte för 
utbildningstiden i Sverige uttryckligen erbjuda arbetstagarna fritt logi 
med enkelrum med dusch och toalett på rummet. 
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Kollektivavtalsregleringen 
 

Villkorsavtal-T 
 

I det centrala kollektivavtalet mellan staten genom Arbetsgivarverket och 
Saco-S, villkorsavtal-T, anges i 10 kap. bl.a. följande, varvid med IL avses 
inkomstskattelagen (1999:1229). 

 
Inledande bestämmelser 

Vissa definitioner 

1 § 
 

[…] 
 

Tjänsteställe Med tjänsteställe avses detsamma som i 12 kap. IL. 
 

Traktamente m.m. 

Allmänt 

5 § 

Vid flerdygnsförrättning utanför den vanliga verksamhetsorten eller stat- 
ioneringsorten utomlands, betalar arbetsgivaren ersättning för logikostnad 
och traktamente enligt de bestämmelser och med de belopp som enligt 
12 kap. IL är avdragsgilla. 

 
Försvarsmaktens avtal om rörlighet och kostnadsersättningar (rörlighets- 
avtalet) 

 
I 2 § i rörlighetsavtalet mellan staten genom Försvarsmakten och Saco-S 
genom Saco Försvar samt ytterligare arbetstagarorganisationer, som enligt 
5 kap. 2 § andra stycket arbetstvistlagen beretts tillfälle att yttra sig, finns 
grundläggande bestämmelser om tjänsteresa. Där anges bl.a. följande. 

 
Om arbetstagaren erbjuds fritt logi ska huvudregeln vara att erbjudandet 
avser enkelrum med dusch och toalett på rummet. 

 
Saknar förrättningsorten tillgång till logi med denna standard kan arbets- 
tagaren erbjudas enkelrum med dusch och toalett utanför rummet eller 
eget sovrum i delad lägenhet. Arbetstagare som accepterar sådan standard 
erhåller ett logitillägg om 100 kronor per natt. 

 
Är endast logementstandard tillgänglig på arbetsorten kan arbetstagare 
erbjudas logementsstandard. Arbetstagare som accepterar sådan standard 
erhåller logitillägg om 200 kr per natt. 

 
Vid längre förrättningar kan arbetsgivaren hyra en tillfällig bostad åt 
arbetstagaren på förrättningsorten, motsvarande ett rum med pentry/kök. 
Om den anställde erbjuds eget sovrum i delad lägenhet erhålles ett logi- 
tillägg om 100 kronor per natt. 
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Försvarsmaktsavtalet om villkor vid tjänstgöring i en internationell militär 
insats för arbetstagare tillhörande SACO Försvar (utlandsavtalet) 

 
I utlandsavtalet mellan staten genom Försvarsmakten och Saco-S genom 
Saco Försvar finns bl.a. följande bestämmelser. 

 
1 § 

 
Inledande bestämmelser 

[…] 
 

Detta avtal gäller all personal som utbildas inför tjänstgöring i eller 
tjänstgör i internationella militära insatser inom Försvarsmakten. […] 

 
[…] 

 
Försvarsmaktens avtal om rörlighet och kostnadsersättningar ska tilläm- 
pas under utbildningen, dock inte för direktrekryterade och GSS/T. För 
GSS/T och direktrekryterade gäller 2 § förutom rätten till logitillägg. 

 
[…] 

 
2 § 

 
Vissa definitioner 

[…] 
 

Direktrekryterad Personer som har rekryterats och anställts sär- 
skilt för att genomföra en tjänstgöringsperiod 

Försvarsmaktsanställd Den som är anställd i Försvarsmakten 

[…] 
 

Tjänstgöringsperiod Tjänstgöringsperioden omfattar utbildning, 
insats och hemkomstperiod 

 

Författningstext 
 

Lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella mili- 
tära insatser (IMI-lagen) 

 
Lagens tillämpningsområde 

 
1 § Denna lag ska tillämpas på anställda i Försvarsmakten vid tjänstgöring i 
en internationell militär insats. […] 

 
[…] 

maj 17 s 31

AD 2017 nr 31



 

 
 
 

Anställning 
 

2 § Den som ska tjänstgöra i en internationell militär insats och inte har en 
anställning i Försvarsmakten får anställas särskilt för tjänstgöring i en sådan 
insats. 

 
3 § En anställning enligt 2 § ska vara tidsbegränsad och avse tiden för både 
utbildning och tjänstgöring. Anställningen får dock tidsbegränsas till att 
avse endast utbildningstiden eller tjänstgöringstiden. 

 
[…] 

 
Officersförordningen (2007:1268) 

 
Innehåll och definitioner 

 
1 § I denna förordning finns föreskrifter om grundläggande officersutbild- 
ning inom Försvarsmakten, om förmåner samt om tjänstegrader och anställ- 
ning av officerare i Försvarsmakten. 

 
2 § I denna förordning avses med 

[…] 

– officer: den som är yrkesofficer eller reservofficer, 
 

– yrkesofficer: den som är anställd som militär tjänsteman och inte är reser- 
vofficer eller beredskaps- eller förstärkningssoldat, 

 
– reservofficer: den som är anställd som militär tjänsteman enligt 18 eller 
20 §. 

 
Grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten 

 
[…] 

Anställning 

[…] 

18 § Den som genomgått grundläggande officersutbildning inom Försvars- 
makten eller utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan 
får anställas som reservofficer i Försvarsmakten. För tjänstgöring i För- 
svarsmakten får reservofficer, utöver den tid som anges i 15 §, anställas 
under högst tre år inom en period om åtta år. Anställningen får förnyas. 

 
Anställning som reservofficer beslutas av Försvarsmakten. 

 
19 § Av anställningsavtalet för en reservofficer ska det framgå att han eller 
hon förutom under höjd beredskap är skyldig att tjänstgöra också när total- 
försvarspliktiga är skyldiga att fullgöra beredskapstjänstgöring. 
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Förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal 
 

2 kap. Personalens indelning m.m. 
 

1 § I Försvarsmakten finns militär och civil personal. Den militära perso- 
nalen indelas i befäl och meniga. 

 
2 § Den militära personalen består av följande grupper. 

[…] 

Grupp Omfattar 
 

1. Yrkesofficer De som är anställda tills vidare som militära 
tjänstemän i Försvarsmakten enligt officers- 
förordningen (2007:1268) och som tjänstgör 
kontinuerligt. 

 
2. Reservofficer De som är anställda tills vidare som militära 

tjänstemän i Försvarsmakten enligt 18 eller 
20 § officersförordningen (2007:1268) och 
som tjänstgör tidvis. 

 

[…] 
 

11. Personal i För- 
svarsmaktens 
internationella 
militära insatser 

 
 

Personal som tjänstgör i internationella mili- 
tära insatser. 

 

Inkomstskattelagen (1999:1229) 
 

12 kap. Vad som ska dras av i inkomstslaget tjänst 
 

[…] 
 

Ökade levnadskostnader vid tjänsteresor 
 

Övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten 
 

6 § Ökade levnadskostnader som den skattskyldige har på grund av att han i 
tjänsten vistas utanför sin vanliga verksamhetsort, ska dras av i den 
utsträckning som följer av 7–17 §§. Avdrag ska göras bara vid resor som är 
förenade med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Som 
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ökade levnadskostnader räknas utgifter för logi, ökade utgifter för måltider 
samt diverse småutgifter. 

 
[…] 

 
Vanlig verksamhetsort och tjänsteställe 

 
7 § Med vanlig verksamhetsort avses ett område inom 50 kilometer från den 
skattskyldiges tjänsteställe. 

 
Som vanlig verksamhetsort behandlas också ett område inom 50 kilometer 
från den skattskyldiges bostad. 

 
8 § Tjänstestället är den plats där den skattskyldige utför huvuddelen av sitt 
arbete. Utförs detta under förflyttning eller på arbetsplatser som hela tiden 
växlar, anses i regel den plats där den skattskyldige hämtar och lämnar 
arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter som tjänste- 
ställe. 

 
Om arbetet pågår en begränsad tid på varje plats enligt vad som gäller för 
vissa arbeten inom byggnads- och anläggningsbranschen och liknande 
branscher, anses bostaden som tjänsteställe. 

 
För riksdagsledamöter, reservofficerare samt nämndemän, jurymän och 
andra liknande uppdragstagare i allmän domstol, allmän förvaltningsdom- 
stol, hyresnämnd eller arrendenämnd anses bostaden som tjänsteställe. 

 
[…] 

 

Tvisten 
 

Parterna tvistar om flera frågor. 
• Har arbetstagarna direktrekryterats, dvs. rekryterats och anställts särskilt 

för tjänstgöringsperioderna i Afghanistan? 
• Har arbetstagarna rätt till logitillägg enligt utlandsavtalet under utbild- 

ningstiden? 
• Har staten brutit mot 2 § i rörlighetsavtalet om att huvudregeln är att ett 

erbjudande om fritt logi ska avse enkelrum med dusch och toalett på 
rummet (hotellstandard)? 

• Har arbetstagarnas tjänsteställe enligt villkorsavtal-T, som hänvisar till 
begreppet tjänsteställe i inkomstskattelagen (1999:1229), varit i Sverige 
eller i Afghanistan under deras tjänstgöring i Afghanistan? 

• Har arbetstagarna diskriminerats i strid med lagen (2002:293) om förbud 
mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare 
med tidsbegränsad anställning? 

 
Om arbetstagarna har direktrekryterats enligt lagen (2010:449) om För- 
svarsmaktens personal vid internationella militära insatser (IMI-lagen), är 
det ostridigt att de inte har rätt till logitillägg, men tvistigt om staten brutit 
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mot 2 § i rörlighetsavtalet om hotellstandard. Finner Arbetsdomstolen att 
arbetstagarna inte har direktrekryterats, är parterna överens om att arbetsta- 
garna har rätt till logitillägg och att de inte ska få skadestånd på grund av 
brott mot 2 § i rörlighetsavtalet om hotellstandard. 

 
Parterna är vidare överens om att arbetstagarna har rätt till utlandstrakta- 
mente enligt villkorsavtal-T om deras tjänsteställe enligt inkomstskattelagen 
under tjänstgöringen i Afghanistan var i Sverige och att de inte har rätt till 
utlandstraktamente om tjänstestället var i Afghanistan. Om Arbetsdomstolen 
finner att staten gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott, är det även tvistigt 
hur stort allmänt skadestånd, om något, staten ska betala. Finner Arbets- 
domstolen att arbetstagarna inte har rätt till logitillägg eller utlandstrakta- 
mente, är det slutligen tvistigt om arbetstagarna därigenom har diskrimine- 
rats och har rätt till skadestånd enligt lagen (2002:293) om förbud mot dis- 
kriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbe- 
gränsad anställning samt om utlandsavtalet ska jämkas. 

 
Parterna har tvisteförhandlat utan att kunna komma överens. 

 
Staten har väckt en s.k. negativ fastställelsetalan för att undkomma rättsver- 
kan enligt 35 § medbestämmandelagen, och Saco-S har genstämningsvis 
väckt bl.a. fullgörelsetalan om de krav statens negativa fastställelsetalan 
avser. 

 

Yrkanden 
 

Genkäromålet 
 

Saco-S har i första hand yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta staten att 
betala logitillägg, utlandstraktamente och allmänt skadestånd till arbetsta- 
garna med följande belopp. 

 
Alexandra Hjelm 

 
• Logitillägg med 2 000 kr (200 kr x 10 dagar) för utbildningstiden från 

och med den 13 januari 2014 till och med den 26 januari 2014. På 
beloppet ska ränta betalas enligt 6 § räntelagen från den 25 februari 2014 
till dess betalning sker. 

• Utlandstraktamente med 3 840 kr (317 kr x 0,15 x 80 dagar) för insatsti- 
den från och med den 26 januari 2014 till och med den 15 april 2014. På 
beloppet ska ränta betalas enligt 6 § räntelagen från den 25 maj 2014 till 
dess betalning sker. 

• Allmänt skadestånd om 50 000 kr (10 000 + 40 000) för kollektivavtals- 
brott. 
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Tobias Ehn 
 

• Logitillägg med 26 000 kr (200 kr x 130) för utbildningstiden från och 
med den 16 maj 2013 till och med den 17 november 2013. På beloppet 
ska ränta betalas enligt 6 § räntelagen från den 25 december 2013 till 
dess betalning sker. 

• Utlandstraktamente med 10 080 kr (317 kr x 0,15 x 210 dagar) för 
insatstiden från och med den 18 november 2013 till och med den 15 juni 
2014. På beloppet ska ränta betalas enligt 6 § räntelagen från den 25 juli 
2014 till dess betalning sker. 

• Allmänt skadestånd om 170 000 kr (130 000 + 40 000) för kollektivav- 
talsbrott. 

 
Andreas Ahltini 

 
• Logitillägg med 20 000 kr (200 kr x 100 dagar) för utbildningstiden från 

och med den 16 maj 2013 till och med den 5 juni 2013 samt från och 
med den 29 juli 2013 till och med den 24 november 2013. På beloppet 
ska ränta betalas enligt 6 § räntelagen från den 25 december 2013 till 
dess betalning sker. 

• Utlandstraktamente med 9 744 kr (317 kr x 0,15 x 203 dagar) för insats- 
tiden från och med den 25 november 2013 till och med den 15 juni 
2014. På beloppet ska ränta betalas enligt 6 § räntelagen från den 25 juli 
2014 till dess betalning sker. 

• Allmänt skadestånd om 140 000 kr (100 000 + 40 000) för kollektivav- 
talsbrott. 

 
Mikael Paulsson 

 
• Logitillägg med 18 000 kr (200 kr x 90 dagar) för utbildningstiden från 

och med den 1 augusti 2013 till och med den 11 december 2013. På 
beloppet ska ränta betalas enligt 6 § räntelagen från den 25 januari 2014 
till dess betalning sker. 

• Utlandstraktamente med 9 360 kr (317 kr x 0,15 x 195 dagar) för insats- 
tiden från och med den 10 december 2013 till och med den 22 juni 2014. 
På beloppet ska ränta betalas enligt 6 § räntelagen från den 25 juli 2014 
till dess betalning sker. 

• Allmänt skadestånd om 130 000 kr (90 000 + 40 000) för kollektivav- 
talsbrott. 

 
Stefan Widenström 

 
• Logitillägg med 26 000 kr (200 kr x 130 dagar) för utbildningstiden från 

och med den 16 maj 2013 till och med den 17 november 2013. På 
beloppet ska ränta betalas enligt 6 § räntelagen från den 25 december 
2013 till dess betalning sker. 

• Utlandstraktamente med 10 080 kr (317 kr x 0,15 x 210 dagar) för 
insatstiden från och med den 18 november 2013 till och med den 15 juni 
2014. På beloppet ska ränta betalas enligt 6 § räntelagen från den 25 juli 
2014 till dess betalning sker. 
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• Allmänt skadestånd om 170 000 kr (130 000 + 40 000) för kollektivav- 
talsbrott. 

 
Johan Svartklo 

 
• Logitillägg med 17 000 kr (200 kr x 85 dagar) för utbildningstiden från 

och med den 29 juli 2013 till och med den 24 november 2013. På belop- 
pet ska ränta betalas enligt 6 § räntelagen från den 25 december 2013 till 
dess betalning sker. 

• Utlandstraktamente med 9 744 kr (317 kr x 0,15 x 203 dagar) för insats- 
tiden från och med den 25 november 2013 till och med den 15 juni 
2014. På beloppet ska ränta betalas enligt 6 § räntelagen från den 25 juli 
2014 till dess betalning sker. 

• Allmänt skadestånd om 125 000 kr (85 000 + 40 000) för kollektivav- 
talsbrott. 

 
Saco-S har yrkat ränta enligt 6 § räntelagen på de allmänna skadestånden 
från dagen för delgivning av stämning (den 23 oktober 2015), allt till dess 
betalning sker. 

 
Finner Arbetsdomstolen att arbetstagarna inte har rätt till logitillägg eller 
utlandstraktamente, har Saco-S i andra hand yrkat att Arbetsdomstolen ska 
förplikta staten att till var och en av arbetstagarna betala ekonomiskt skade- 
stånd med de belopp som yrkats för logitillägg respektive utlandstrakta- 
mente och allmänt skadestånd enligt vad som yrkats ovan i enlighet med 7 § 
lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbets- 
tagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, eftersom arbetsta- 
garna, med tidsbegränsade anställningar, har missgynnats vid en jämförelse 
med arbetstagare som har tillsvidareanställningar. 

 
Om Arbetsdomstolen finner att arbetstagarna har diskriminerats i strid med 
nämnda lag, har Saco-S yrkat att utlandsavtalet ska jämkas enligt nedan så 
att likabehandling mellan tillsvidare- och visstidsanställda beträffande rätten 
till utlandstraktamente och logitillägg uppnås. 

 
Finner Arbetsdomstolen att arbetstagarna diskriminerats i strid med nämnda 
lag vad gäller rätten till logitillägg, är parterna överens om att 1 § femte 
stycket i utlandsavtalet ska jämkas på följande sätt. 

 
Nuvarande lydelse 

 
Försvarsmaktens avtal om rörlighet och kostnadsersättningar ska tilläm- 
pas under utbildningen, dock inte för direktrekryterade och GSS/T. För 
GSS/T och direktrekryterade gäller 2 § förutom rätten till logitillägg. 

 
Jämkad lydelse 

 
Försvarsmaktens avtal om rörlighet och kostnadsersättningar ska tilläm- 
pas under utbildningen. 
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Finner Arbetsdomstolen att arbetstagarna diskriminerats i strid med nämnda 
lag vad gäller rätten till utlandstraktamente, har Saco-S yrkat att definitionen 
av ”Försvarsmaktsanställd” i 2 § i utlandsavtalet ska jämkas enligt följande. 

 
Nuvarande lydelse 

 
Försvarsmaktsanställd Den som är anställd i För- 

svarsmakten 
 

Jämkad lydelse 
 

Försvarsmaktsanställd Den som är anställd i För- 
svarsmakten även innefat- 
tande visstids- och deltidsan- 
ställning som officer (reser- 
vofficer). Tjänstestället för 
reservofficer är bostaden. 

 
Saco-S har vidare yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta staten att till 
Saco-S betala allmänt skadestånd med 250 000 kr för kollektivavtalsbrott, 
jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning (den 
23 oktober 2015) till dess betalning sker. 

 
Staten har bestritt genkäromålet. Staten har vitsordat yrkade belopp för logi- 
tillägg och utlandstraktamente som skäliga i och för sig. Staten har inte vits- 
ordat några belopp för allmänt skadestånd. Staten har vitsordat samtliga 
ränteberäkningar. 

 
Staten har yrkat att eventuella allmänna skadestånd ska jämkas till noll eller 
de lägre belopp än som yrkats som Arbetsdomstolen finner skäliga. 

 
Saco-S har bestritt att eventuella skadestånd ska jämkas. 

 
Huvudkäromålet 

 
Staten har yrkat att Arbetsdomstolen ska förklara att staten inte är skyldig 
att, med anledning av utbildningen inför och tjänstgöringen i Afghanistan, 
till arbetstagarna betala logitillägg och utlandstraktamente med av Saco-S 
genstämningsvis yrkade belopp. 

 
Saco-S har bestritt käromålet. 

 
Rättegångskostnader 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

 
 
 

Parterna har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. 
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Saco-S 
 

Sammanfattning av grunderna 
 

Utlandstraktamente 
 

Enligt 10 kap. 1 § i villkorsavtal-T avses med tjänsteställe detsamma som i 
12 kap. inkomstskattelagen. Av 12 kap. 8 § tredje stycket inkomstskattela- 
gen följer att en reservofficer alltid har sitt tjänsteställe i bostaden. Arbetsta- 
garna har därför enligt villkorsavtal-T rätt till utlandstraktamente under 
tjänstgöringen i Afghanistan. 

 
Arbetstagarna har inte direktrekryterats enligt 2 § IMI-lagen utan genomfört 
insatsen inom ramen för sina tillsvidareanställningar som reservofficerare. 
Även om Arbetsdomstolen skulle finna att arbetstagarna har direktrekryte- 
rats, har de i vart fall utfört arbetet i egenskap av reservofficerare. Deras 
tjänsteställe var därmed enligt 12 kap. 8 § tredje stycket inkomstskattelagen 
i bostaden i Sverige och de har således rätt till utlandstraktamente. 

 
Logitillägg 

 
I 2 § i rörlighetsavtalet stadgas att om endast logementsstandard är tillgäng- 
lig på arbetsorten, ska arbetstagare som accepterar sådan standard erhålla 
logitillägg om 200 kr per natt. Av 1 § femte stycket i utlandsavtalet framgår 
att för direktrekryterade gäller 2 § i rörlighetsavtalet förutom rätten till logi- 
tillägg. Eftersom arbetstagarna inte var direktrekryterade, är undantaget – 
om att logitillägg inte betalas till direktrekryterade – inte tillämpligt. Arbets- 
tagarna har därför enligt huvudregeln rätt till logitillägg under utbildningsti- 
den med 200 kr per natt. 

 
Finner Arbetsdomstolen att arbetstagarna var rekryterade och anställda 
enligt 2 § IMI-lagen, är det riktigt att kollektivavtalsparterna har undantagit 
dem, såsom direktrekryterade, från rätten till logitillägg. 

 
Allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott 

 
Genom att inte betala utlandstraktamente och logitillägg till arbetstagarna 
har staten brutit mot 10 kap. 5 § i Villkorstavtal-T respektive 2 § i rörlig- 
hetsavtalet och 1 § femte stycket i utlandsavtalet. Staten är därför skyldig att 
betala allmänt skadestånd med 40 000 kr till var och en av arbetstagarna. 

 
Finner Arbetsdomstolen att arbetstagarna inte har rätt logitillägg, är staten i 
andra hand skyldig att betala allmänt skadestånd för brott mot 2 § i rörlig- 
hetsavtalet om rätt till hotellstandard. När arbetstagaren erbjuds fritt logi ska 
huvudregeln vara att erbjudandet avser enkelrum med dusch och toalett, s.k. 
hotellstandard. Arbetstagarna har inte erbjudits hotellstandard. Det allmänna 
skadeståndet bör bestämmas till 1 000 kr per utebliven hotellnatt, i enlighet 
med principen om att en arbetsgivare inte ska vinna ekonomiskt på att bryta 
mot lag och avtal. 
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Staten är skyldig att betala allmänt skadestånd till Saco-S för att staten brutit 
mot ovan angivna kollektivavtalsbestämmelser, och skadeståndet bör 
bestämmas till 250 000 kr. Bifalls talan om kollektivavtalsbrott bara till viss 
del överlåts till Arbetsdomstolen att bedöma hur stort allmänt skadestånd 
som ska betalas. 

 
Det saknas skäl att jämka beloppen avseende de allmänna skadestånden. 
Saco-S har inte medverkat till ett lokalt avtal med den innebörd som staten 
har gjort gällande. 

 
Lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbets- 
tagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning 

 
Tillsvidareanställda yrkesofficerare har fått logitillägg under utbildningen 
och utlandstraktamente under insatsen i Afghanistan. Om Arbetsdomstolen 
skulle finna att arbetstagarna inte har rätt till logitillägg eller utlandstrakta- 
mente därför att de direktrekryterats och därmed varit tidsbegränsat 
anställda, har arbetstagarna därigenom missgynnats, på grund av att de haft 
tidsbegränsade anställningar, vid en jämförelse med arbetstagare som har 
tillsvidareanställning. Missgynnandet har alltså haft samband med deras 
tidsbegränsade anställningar. Staten har i så fall tillämpat sämre villkor för 
dem än vad som tillämpats för officerare som fullgjort insatsen inom ramen 
för sin tillsvidareanställning. Tillämpningen av de aktuella villkoren är inte 
berättigad av sakliga skäl. 

 
Missgynnandet står i strid med 3 och 4 §§ lagen (2002:293) om förbud mot 
diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tids- 
begränsad anställning. Arbetstagarna har därför, enligt 7 § nämnda lag, rätt 
till dels skadestånd motsvarande de ersättningar de gått miste om, dels all- 
mänt skadestånd. 

 
Enligt 6 § nämnda lag ska en diskriminerande bestämmelse i avtal med 
arbetsgivaren jämkas eller förklaras ogiltig så att avtalet uppnår likabehand- 
ling vid en jämförelse mellan tillsvidareanställda och visstidsanställda samt 
mellan heltids- och deltidsanställda. 

 
Eftersom bestämmelsen i utlandsavtalet om att logitillägg inte ska betalas 
till direktrekryterade är diskriminerade ska utlandsavtalet jämkas så att 
undantaget slopas. Parterna är överens om hur avtalet då ska jämkas. 

 
Om arbetstagarna diskriminerats beträffande rätten till utlandstraktamente, 
ska utlandsavtalet jämkas på sådant sätt att begreppet försvarsmaktsanställd 
i avtalet även innefattar visstidsanställning och deltidstjänstgöring som offi- 
cer i Försvarsmakten med tjänstestället i bostaden. 

 
Försvarsmaktens personal 

 
I Försvarsmakten har det traditionellt funnits tre anställda personalgrupper; 
yrkesofficerare som tjänstgör på heltid, reservofficerare som tjänstgör på 
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deltid samt civilanställda som i huvudsak tjänstgör på heltid. Officerskate- 
gorin är numera också indelad i taktiska officerare samt specialistofficerare. 
Sedan några år tillbaka har det tillkommit ytterligare en kategori; anställda 
gruppchefer, soldater och sjömän som tjänstgör antingen på heltid eller på 
deltid. 

 
Indelningen av Försvarsmaktens personalgrupper är författningsstyrd och 
definitionerna av den militära personalen framgår av 2 § förordningen 
(1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal. Den militära 
personalen består av elva grupper varav yrkesofficerare, reservofficerare 
och gruppbefäl, soldater och sjömän har ett anställningsförhållande med 
Försvarsmakten. Övriga grupper har inte ett anställningsförhållande med 
Försvarsmakten, med undantag för den civila personal som rekryteras sär- 
skilt för en internationell insats. 

 
Personalgrupp elva, personal i Försvarsmaktens internationella insatser, 
omfattar all personal som tjänstgör i en internationell insats. Att personal- 
grupp elva infördes i förordningen var en följd av att IMI-lagen kom till. 
Gruppen utgör en definition av vilken personal som omfattas av IMI-lagen 
och har ingenting med anställningsförhållandet att göra. En reservofficer är 
alltjämt anställd som reservofficer under den internationella insatsen. 
2015 års personalförsörjningsutredning har anslutit sig till denna syn, se 
SOU 2016:63 s. 57 beträffande särskild anställning för en internationell 
militär insats. 

 
Försvarsmaktens instruktion för personalförsörjning och personaltjänst 
(FMPersI) är det centrala styrdokumentet för personaltjänsten och innehåller 
Överbefälhavarens syn på arbetsgivarrollen. Instruktionen reglerar bl.a. För- 
svarsmaktens personalstruktur och centrala begrepp som t.ex. anställning, 
befordran och rekrytering. Definitionerna i FMPersI ansluter till 1996 års 
förordning. 

 
Enligt FMPersI kan personalen övergripande indelas i anställd personal, 
hemvärnsmän, avtalspersonal, officersaspiranter, rekryter samt totalför- 
svarspliktig personal. Personalen kan dessutom folkrättsligt indelas i militär 
respektive civil personal. Begreppet ”militär personal” är ett folkrättsligt 
begrepp som inte har någon generell koppling till anställningen. 

 
Utöver den i förordningen styrda indelningen kan enligt FMPersI och prop. 
2008/09:14 begreppet personalkategorier användas enligt följande. 

 
• Kontinuerligt tjänstgörande officerare (yrkesofficer); OFF/K 
• Kontinuerligt tjänstgörande specialistofficer (yrkesofficer); SO/K 
• Tidvis tjänstgörande officerare (reservofficer); OFF/T 
• Tidvis tjänstgörande specialistofficerare (reservofficer); SO/T 
• Kontinuerligt tjänstgörande anställda gruppbefäl, soldater och sjömän; 

GSS/K 
• Tidvis tjänstgörande anställda gruppbefäl, soldater och sjömän; GSS/T 
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Internationell militär insats 
 

Under perioden 1999, i realiteten från 1984, till 2011 anställdes i princip all 
personal för internationell tjänstgöring, civil som militär, särskilt i den s.k. 
utlandsstyrkan. Utlandsstyrkan var en del av Försvarsmakten, men utgjorde 
en egen organisatorisk enhet. Vid tjänstgöring i utlandsstyrkan var För- 
svarsmaktens personal tjänstledig från den ordinarie verksamheten. Graden 
av frivillighet var hög, för att inte säga total, också för yrkesofficerare. 

 
År 2003 gjorde en ändring i lagen (1992:1153) om väpnad styrka för tjänst- 
göring utomlands det möjligt att i det enskilda anställningsavtalet komma 
överens om internationell tjänstgöringsskyldighet. Det är alltså inte riktigt, 
som staten påstått, att det var en ändring i officersförordningen som möjlig- 
gjorde detta. Däremot infördes det vid samma tillfälle en bestämmelse i 
officersförordningen om att Försvarsmakten vid nyanställning av yrkesoffi- 
cerare skulle se till att det ingick i den enskilde yrkesofficerens anställnings- 
avtal att arbetsskyldigheten omfattade internationell tjänstgöring. 

 
Bakgrunden till lagändringarna år 2003 var att Försvarsmaktens verksamhet 
i allt större utsträckning inriktades mot internationella uppdrag och att man 
ansåg att primärt yrkesofficerare borde ha en skyldighet att delta i all den 
internationella verksamhet som kunde komma i fråga. I propositionen togs 
höjd för att den internationella arbetsskyldigheten även skulle komma att 
omfatta andra personalkategorier. I förarbetena uttalades också att det inte 
var aktuellt att lag- eller författningsreglera arbetsskyldigheten utan att 
utformningen av arbetsskyldigheten, i likhet med vad som gäller i den pri- 
vata sektorn, borde grundas på de enskilda anställningsavtalen, se prop. 
2002/03:26 som i sin tur ansluter till principiella uttalanden i 
prop. 2001/02:10 med samma innebörd, dvs. att anställningsförhållandet 
även på den offentliga sektorn sedan år 1965 regleras civilrättsligt i avtal. 

 
Den som inte hade någon internationell arbetsskyldighet enligt det enskilda 
anställningsavtalet och skulle tjänstgöra i utlandsstyrkan kunde alltjämt 
anställas särskilt för tjänstgöring i styrkan enligt 1 § lagen (1999:568) om 
utlandsstyrkan inom försvarsmakten (LUF). 

 
Genom IMI-lagens införande förändrades dock detta regelverk. Lagens til- 
lämpningsområde omfattar enligt 1 § anställda i Försvarsmakten och av 2 § 
IMI-lagen framgår att den som ska tjänstgöra i en internationell militär 
insats och inte har en anställning i Försvarsmakten får anställas särskilt för 
tjänstgöring i en sådan insats. 

 
IMI-lagen är en skyddslagstiftning som har till syfte att utgöra ett skydd för 
personalen bl.a. beträffande arbetsgivarens rehabiliterings- och uppfölj- 
ningsansvar. Med hänsyn till det ansvar som åvilar arbetsgivaren och det 
skydd som personalen har enligt lagstiftningen var det av vikt för lagstifta- 
ren att finna en avgränsning avseende vilken personal som skulle omfattas 
av lagen. I förarbetena uttalas bl.a. följande (se prop. 2009/10:160). 
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Genom att använda sig av avgränsningen anställda i Försvarsmakten vid 
tjänstgöring i en internationell militär insats omfattas de anställda i myndig- 
heten. Något krav på särskild organisatorisk tillhörighet inom myndigheten 
uppställs inte, vilket är fallet i LUF. 

 
Vidare föreslog regeringen angående anställningsform att en reglering mot- 
svarande den som fanns i LUF skulle finnas i IMI-lagen och angav följande 
skäl härför. 

 
Det faktum att inga skrivningar om särskild anställning även för anställda i 
Försvarsmakten i vissa fall, såsom var fallet i LUF, återfinns i den föreslagna 
lagen är endast en följd av det faktum att begreppet utlandsstyrkan inom För- 
svarsmakten avskaffats och därmed utlandsstyrkan som begrepp. Den 
anställde kommer i framtiden redan i sin ordinarie försvarsmaktsverksamhet 
att tjänstgöra i ett förband, vilket i sin tur deltar i en internationell militär 
insats. Intill dess att den inriktning regeringen redovisat i prop. 2008/09:140 är 
fullt genomförd kommer dock ett system liknande dagens att gälla, dvs. per- 
sonal kommer att rekryteras till den specifika insatsen. Skillnaden jämfört med 
nu är dock att varje individ anställs för tjänst i Försvarsmakten, inte för tjänst i 
utlandsstyrkan. Frågan om skyldighet att tjänstgöra i en internationell militär 
insats är dock beroende av den enskildes anställningsavtal och villkoren i det. 
Detta påverkas inte av regleringen i den nu föreslagna lagen. Behov av att 
rekrytera specialister för tjänstgöring i internationella militära insatser kom- 
mer vidare att finnas även i framtiden. 

 
Rekrytering av personal, utöver de redan försvarsmaktsanställda, ska således 
ske på motsvarande sätt som nu och med tidsbegränsad anställning som enligt 
LUF. (a. prop. s. 159–160) 

 
Av 2 § IMI-lagen, författningshistoriken och förarbetena till lagen framgår 
således att det endast är personal som inte har en anställning i Försvarsmak- 
ten som får direktrekryteras till en internationell militär insats. Redan för- 
svarsmaktanställd personal kan inte direktrekryteras enligt 2 § IMI-lagen. 
IMI-lagen är inte dispositiv. Detta gäller oavsett om arbetstagaren har 
arbetsskyldighet utomlands enligt det enskilda anställningsavtalet eller inte. 

 
I samband med införandet av IMI-lagen, år 2010, omreglerades dock 
anställningsavtalen för huvuddelen av yrkesofficerarna och samtliga reser- 
vofficerare till att omfatta internationell arbetsskyldighet. Försvarsmakten 
skickade brev till sin personal där de anställda ombads ange om de accepte- 
rade att ändra villkoren i sin anställning till att även innefatta internationell 
arbetsskyldighet. Samma information och blankett med valalternativ använ- 
des för all personal i Försvarsmakten. Av brevet framgick att för att IMI- 
lagen skulle kunna användas krävs att man har internationell arbetsskyldig- 
het. Vidare framgick att all tjänstgöring, även internationellt, fortsättnings- 
vis skulle ske inom ramen för samma (nya) tillsvidareanställningar. De 
arbetstagare som inte accepterade internationell arbetsskyldighet blev upp- 
sagda på grund av arbetsbrist. Arbetstagarna accepterade de ändrade 
anställningsvillkoren. 
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Det är inte rimligt att denna omreglering av reservofficerarnas anställnings- 
avtal endast skulle ha till syfte att möjliggöra arbetsledning av reservoffice- 
rare till internationella militära insatser då det finns en sådan situation som 
avses i 19 § officersförordningen, dvs. när landet Sverige står inför en ökad 
hotbild och det krävs en skärpning av landets försvarsförmåga. 

 
Anställning som reservofficer 

 
Reservofficerare är tillsvidareanställda i Försvarsmakten och omfattas av 
1 § IMI-lagen. Som framgått ovan är det endast personal som inte har en 
anställning i Försvarsmakten som får direktrekryteras för viss tid enligt 2 § 
IMI-lagen. Det finns således ingen rättslig grund för att direktrekrytera 
reservofficerare särskilt till en internationell militär insats. 

 
Anställning som officer, såväl yrkes- som reservofficer, sker exklusivt med 
stöd av officersförordningen. En officer kan således inte anställas med stöd 
av exempelvis anställningsskyddslagen. 

 
Reservofficerare anställs med stöd av 18 eller 20 § officersförordningen. 
Bestämmelsen i 18 § första stycket andra meningen officersförordningen 
reglerar endast en längsta tjänstgöringstid och medför inte någon rättslig 
grund för visstidsanställning av reservofficerare. Denna uppfattning har 
tidigare även framförts av Försvarsmakten. 

 
Om Arbetsdomstolen skulle finna att reservofficerare kan visstidsanställas 
för en militär insats, menar dock Saco-S att 18 § officersförordningen är det 
korrekta lagstödet. Försvarsmakten har använt bestämmelsen på detta sätt 
vad gäller nyttjandet av reservofficerare i NBG-förbanden (Nordic Battle 
Group). Det finns inte något som benämns beredskapsanställning vad gäller 
officerare i Försvarsmakten. 

 
Det följde av 1994 års officersförordning att reservofficerare skulle kunna 
tjänstgöra såväl i en fredsmässig organisation som i en krigsorganisation 
samt vid internationella militära insatser utomlands. Detta synsätt har sedan 
bekräftats av Skolreformutredningen i betänkandet SOU 2003:43 där det 
anförs bl.a. följande (s. 107). 

 
Den grundläggande reservofficersutbildningen genomförs idag inom reservof- 
ficersprogrammet, ROP. Utbildningen ska ge reservofficersaspiranten kunskap 
och färdighet att tjänstgöra: 

 
• som chef i insatsorganisationen och som instruktör i grundorganisationen, 
samt 

 
• i militär internationell verksamhet i svensk enhet på plutonsnivå. 

 
Det är alltså inte riktigt att syftet med reservofficerare endast är att de ska 
bemanna en krigsorganisation. Regeringen har dessutom i prop. 2001/02:10 
tydligt beskrivit syftena med reservofficerare enligt följande. ”Den framtida 
reservofficersutbildningen bör bestå av tre delar, nämligen utbildning för att 
kunna tjänstgöra i grundorganisationen, utbildning för att kunna tjänstgöra i 
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internationell tjänst och utbildning för att kunna tjänstgöra i insatsorganisat- 
ionen.” 

 
Rättigheter och skyldigheter för statligt anställda ska regleras i lag eller 
avtal. Statliga anställningar vilar numera helt på civilrättslig grund i form av 
enskilda anställningsavtal mellan en anställd och hans eller hennes anställ- 
ningsmyndighet. Det finns inte någon särskild lagstiftning som reglerar 
reservofficerares arbetsskyldighet. Omfattningen av reservofficerares 
arbetsskyldighet styrs därför av innehållet i det enskilda anställningsavtalet 
kompletterat med den s.k. 29/29-principen. Reservofficerare är därmed som 
utgångspunkt, om inte annat följer av det enskilda anställningsavtalet, 
arbetsskyldiga för sådant arbete för Försvarsmaktens räkning som har natur- 
ligt samband med Försvarsmaktens verksamhetsområde. 

 
Bestämmelsen i 19 § officersförordningen kan mot denna bakgrund inte 
begränsa reservofficerarnas arbetsskyldighet. Bestämmelsen är endast en 
instruktion till arbetsgivaren om vad denne ska komma överens med arbets- 
tagaren om i det enskilda anställningsavtalet. En förordning kan enligt 
normgivningsmakten i regeringsformen överhuvudtaget inte skapa rättighet- 
er och skyldigheter i anställningsförhållandet, utan det kan skapas av lag 
eller avtal. 

 
En av försvarsmaktens fyra huvuduppgifter är att ”verka för fred och säker- 
het i vår omvärld genom att skicka trupper till fredsbevarande och freds- 
framtvingande insatser runt om i världen”. Det finns därmed ett naturligt 
samband mellan de aktuella arbetsuppgifterna och Försvarsmaktens verk- 
samhetsområde. Som framgått ovan ingår det även i reservofficersutbild- 
ningen att utbildas för internationella militära insatser. I prop. 2011/12:115 
s. 60 ff. föreskriver lagstiftaren att all personal i Försvarsmakten ska kunna 
fullgöra alla Försvarsmaktens uppgifter. 

 
Eftersom arbetstagarna i samband med omregleringen år 2010 accepterade 
att deras enskilda anställningsavtal skulle omfatta internationell arbetsskyl- 
dighet, är de aktuella arbetsuppgifterna inom ramen för arbetsskyldigheten 
enligt deras enskilda anställningsavtal. 

 
Reglerna om förtjänst och skicklighet begränsar inte reservofficerarnas 
arbetsskyldighet och de medför inte heller att en överenskommelse om 
tjänstgöring i en internationell militär insats innebär att nytt anställnings- 
avtal har träffats. Reservofficerare tjänstgör därmed i internationella militära 
insatser inom ramen för sina tillsvidareanställningar som reservofficerare. 

 
Eftersom reservofficerare tjänstgör tidvis, finns det skäl att jämföra med vad 
som gäller för tidvis tjänstgörande gruppchefer, soldater och sjömän. Enligt 
lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar tjänstgör nämnda 
personalkategorier – och kan beordras att tjänstgöra – inom ramen för 
samma anställning såväl i Sverige som utomlands (se prop. 2011/12:115 s. 
60 ff., s. 86 ff. och s. 123 ff.). I propositionen gör lagstiftaren även princi- 
piella uttalanden rörande vad som gäller för tidvis tjänstgörande personal. 
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Analogt gäller detta även för reservofficerare, men den arbetsrättsligt- 
tekniska lösningen var i stället för lagstiftning en överenskommelse i avtal. 

 
Arbetstagarnas anställningar 

 
All personal som tjänstgör i en internationell militär insats tillhör personal- 
grupp elva. Arbetstagarna var, som framgått ovan, under insatsen i Afgha- 
nistan anställda som reservofficerare och omfattades av skyddsreglerna i 
IMI-lagen. 

 
Arbetstagarna har anställningsavtal som innefattar internationell arbetsskyl- 
dighet. De har även tjänstgjort på officersbefattningar under insatsen i 
Afghanistan. 

 
Staten har angett att arbetstagarna tjänstgjort i egenskap av militära tjänste- 
män med särskild befattning. Någon sådan personalgrupp/personalkategori 
finns dock inte i Försvarsmakten. Arbetstagarna har innehaft officersbefatt- 
ningar och tjänstgjort i egenskap av reservofficerare. Detta gäller även löjt- 
nanten Alexandra Hjelm. Hon innehade enligt personaltabellen en civil 
befattning som sjuksköterska, men Försvarsmaktens Medicinska Centrum 
(FöMedC) som rekryterat henne har gjort bedömningen att det krävdes offi- 
cerskompetens i hennes roll, eftersom hon skulle ansvara för den s.k. let- 
tiska ambulansen (en sjukvårdsgrupp) i bataljonen. Detta framgår också av 
anställningsavtalet från FöMedC. 

 
Ersättningar vid internationella militära insatser 

 
Utlandstraktamente 

 
Villkoren vid utlandstjänst framgår av utlandsavtalet, med vissa hänvisning- 
ar till andra avtal. Det framgår av definitionerna i utlandsavalet att med för- 
svarsmaktsanställd avses den som är anställd i Försvarsmakten. 

 
Rätten till traktamente är beroende bl.a. av var en arbetstagare har sitt tjäns- 
teställe. Enligt villkorsavtal-T ska begreppet tjänsteställe i avtalet tolkas på 
samma sätt som enligt inkomstskattelagen. En reservofficer har sitt tjänste- 
ställe i bostaden enligt 12 kap. 8 § tredje stycket inkomstskattelagen och 10 
kap. 1 § i villkorsavtal-T. En reservofficer har alltid sitt tjänsteställe i bosta- 
den och har därför rätt till utlandstraktamente under tjänstgöring utomlands. 

 
Skatteverket har i svar på frågor från Försvarsmakten under 2009 och två 
gånger under 2016 uttalat att det inte spelar någon roll i vilken typ av 
anställning som arbete utförs så länge det handlar om arbete som utförs i 
egenskap av reservofficer, varvid bostaden är tjänsteställe. Saco-S delar 
Skatteverkets uppfattning. Eftersom arbetstagarna har utfört arbete i egen- 
skap av reservofficerare, har de rätt till utlandstraktamente även om Arbets- 
domstolen skulle finna att de har direktrekryterats. 
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Logitillägg 
 

Arbetstagarna har under utbildningstiden varit inkvarterade på logement. 
 

Rätten till logitillägg i en sådan situation framgår av 2 § i rörlighetsavtalet. 
Utlandsavtalet föreskriver ett undantag för direktrekryterade. Eftersom 
arbetstagarna inte varit direktrekryterade, ska logitillägg betalas. 

 
Ersättning för utebliven hotellstandard 

 
Försvarsmakten har inte erbjudit arbetstagarna hotellstandard som alternativ 
till logementsförläggning i enlighet med huvudregeln i 2 § i rörlighetsavta- 
let. Försvarsmakten har upphandlat ett antal hotell i Stockholmsområdet. 
Snittkostnaden för en hotellnatt, enligt upphandlingsresultatet, har beräknats 
till 1 000 kr. Den del av det allmänna skadeståndet som avser uteblivna 
hotellnätter bygger på den i AD 2009 nr 54 fastställda principen att en 
arbetsgivare inte ska tjäna på att bryta mot lag och avtal. 

 

Staten 
 

Sammanfattning av grunderna 
 

Utlandstraktamente 
 

Arbetstagarna har inte rätt till utlandstraktamente då de varit direktrekryte- 
rade för insatsen i Afghanistan, enligt 2 § IMI-lagen, och då inte som reser- 
vofficerare, utan som militära tjänstemän med särskild befattning. Villkors- 
avtal-T hänvisar till 12 kap. inkomstskattelagen. Skattelagstiftningen blir 
därigenom avtalsinnehåll. Härav följer att tjänstestället är den plats där arbe- 
tet huvudsakligen har utförts enligt 12 kap. 8 § första stycket inkomstskatte- 
lagen. Arbetstagarna har således haft tjänsteställe i Afghanistan och har där- 
för inte rätt till utlandstraktamente. 

 
För det fall Arbetsdomstolen finner att arbetstagarna har direktrekryterats 
som reservofficerare, eller anses ha utfört arbetet inom ramen för sina 
anställningar som reservofficerare, gör staten i andra hand gällande att det 
likväl är 12 kap. 8 § första stycket inkomstskattelagen som ska tillämpas, 
dvs. tjänstestället är den plats där arbetet har utförts. Detta eftersom arbets- 
tagarna inte har utfört arbete inom ramen för sina grundanställningar enligt 
19 § officersförordningen, vilket är en förutsättning för att 12 kap. 8 § tredje 
stycket inkomstskattelagen ska bli tillämpligt. 

 
Logitillägg 

 
Bestämmelsen i 2 § i rörlighetsavtalet omfattar i den del som avser logitil- 
lägg inte direktrekryterad personal, vilket framgår av 1 § femte stycket i 
utlandsavtalet. Arbetstagarna är direktrekryterade och har därför ingen rätt 
till logitillägg. 
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Finner Arbetsdomstolen att arbetstagarna har deltagit i insatsen inom ramen 
för sina tillsvidareanställningar som reservofficerare, är det riktigt att de har 
de rätt till logitillägg under utbildningstiden. 

 
Allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott 

 
Finner Arbetsdomstolen att arbetstagarna haft rätt till utlandstraktamente 
och/eller logitillägg, är det riktigt att staten gjort sig skyldig till kollektivav- 
talsbrott. De yrkade allmänna skadestånden till arbetstagarna i denna del är 
dock för höga och ska sättas lägre eller jämkas nedåt. 

 
Staten är inte skyldig att betala allmänt skadestånd motsvarande kostnaden 
för övernattning på hotell. Innehållet i rörlighetsavtalet, men också dess 
tillämpning, får anses vara, eller borde vara, välkänt för arbetstagarna. 
Arbetstagarna har rätt till hotellstandard, om sådan önskas. Arbetstagarna 
har inte framfört önskemål om hotellstandard och staten har inte brutit mot 
kollektivavtalet. 

 
Det görs inte gällande att arbetstagarna uttryckligen erbjudits boende med 
hotellstandard. Någon allmän skyldighet för arbetsgivaren att aktivt och 
uttryckligen upplysa arbetstagare om de villkor som följer av en anställning 
finns inte. Inte heller följer det någon sådan skyldighet av 2 § i rörlighetsav- 
talet. Erbjudandet om boende med hotellstandard framgår av avtalstexten; 
”erbjudandet avser enkelrum med dusch och toalett på rummet”. I praktiken 
har arbetstagarna valt att acceptera det erbjudna logementet som boende 
med de tillägg som då följer. 

 
Nivån på yrkade allmänna skadestånd till arbetstagarna beträffande uteblivet 
erbjudande om hotellstandard är i vart fall för höga, varför de ska sättas 
lägre eller jämkas nedåt. Beloppet om 1 000 kr per natt svarar inte mot 
någon faktisk kostnad och är oskäligt. Saco-S har angett att snittkostnaden 
för en hotellnatt är 1 000 kr. Detta medför emellertid inte att ett allmänt ska- 
destånd ska uppgå till motsvarande 1 000 kr per utebliven hotellnatt. Ett 
allmänt skadestånd ska i allt fall inte överstiga 200 kr per natt. 

 
Ett allmänt skadestånd om 250 000 kr till Saco-S är orimligt högt. Detta 
särskilt mot bakgrund av att Saco-S genom Saco Försvar förhandlat fram 
såväl utlands- som rörlighetsavtalet och därigenom medverkat till avtalsin- 
nehållet. 

 
Arbetstagarna har inte utsatts för diskriminering 

 
Arbetstagarna har inte diskriminerats i strid med lagen (2002:293) om för- 
bud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare 
med tidsbegränsad anställning. De har inte befunnit sig i en jämförbar situ- 
ation som de tillsvidareanställda och i vart fall har särbehandlingen varit 
sakligt motiverad. 
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Anställda i Försvarsmakten har en skyldighet att delta i internationella insat- 
ser av nu aktuellt slag. Någon sådan skyldighet finns emellertid inte i prak- 
tiken för reservofficerare och inte heller i de aktuella fallen. Reservoffice- 
rares internationella arbetsskyldighet kan bara göras gällande när de redan är 
inne och tjänstgör enligt 19 § officersförordningen. Reservofficerare kan, 
till skillnad från övrig tillsvidareanställd personal i Försvarsmakten, själva 
välja att delta i de aktuella insatserna. Tillsvidareanställda yrkesofficerare, 
med tjänsteställe i Sverige, har fått logitillägg under utbildningen och 
utlandstraktamente under insatsen i Afghanistan. 

 
Direktrekryterad personal, tillika tillsvidareanställda reservofficerare, som 
anställs för viss tid för att delta i en internationell insats, är inte i en likartad 
situation som annan tillsvidareanställd personal i Försvarsmakten som deltar 
i en internationell insats. Skillnaden mellan dessa grupper är att direktrekry- 
terad personal, till skillnad från övrig personal, frivilligt söker sig till upp- 
draget och kan välja att delta eller att avstå. Anställda som inte har denna 
valmöjlighet, och som måste inrätta sina liv därefter, finns det ett berättigat 
skäl för att, i större omfattning, kompensera för sin insats. De berättigade 
skälen bottnar i huruvida den anställde ytterst har möjlighet att avstå från 
insatsen eller inte. 

 
För det fall arbetstagarna har diskriminerats, är de yrkade allmänna skade- 
stånden för höga. Hänsyn ska tas till att Saco-S genom Saco Försvar varit 
med om att förhandla fram de aktuella avtalen. 

 
Försvarsmaktens personal 

 
De personalkategorier som framgår av 2 kap. 1 och 2 §§ förordningen 
(1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal delar in perso- 
nalen i civil och militär personal med undergrupperingar. Detta är av admi- 
nistrativ och folkrättslig betydelse, men bestämmelserna i förordningen 
utgör ingen grund för anställning och har ingen arbetsrättslig relevans för 
arbetstagarnas anställningar. 

 
Personalgrupp elva, som är en undergrupp till ”militär personal”, är personal 
i Försvarsmaktens internationella militära insatser och gruppen omfattar 
personal som tjänstgör i internationella militära insatser. Saco-S har gjort 
gällande att detta är en definition av vilken personal som omfattas av IMI- 
lagen. Det finns ingen sådan koppling mellan förordningen och IMI-lagen. 

 
Försvarsmaktens Instruktion för personalförsörjning och Personaltjänst 
(FMPersI) innehåller följande beskrivning av Försvarsmaktens personal. 

 
Försvarsmaktens personal kan övergripande delas in i anställd personal, hem- 
värnsmän, avtalspersonal, officersaspiranter, rekryter samt totalförsvarspliktig 
personal. Anställda kan dessutom indelas i kontinuerligt tjänstgörande perso- 
nal, tidvis tjänstgörande personal samt personal som är särskilt rekryterad för 
att tjänstgöra i en internationell militär insats. 

 
Beskrivningen är inte uttömmande, utan det är fråga om ett antal exempel. 
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Internationell militär insats 
 

Internationell militär tjänstgöring har reglerats i flera olika lagar som avlöst 
varandra. I princip har regelverket inneburit att all personal som deltagit i en 
internationell militär insats, oaktat sin tillsvidareanställning, haft en tidsbe- 
gränsad anställning för detta uppdrag. 

 
Genom en ändring i den tidigare gällande officersförordningen (2003:174) 
infördes en möjlighet att, efter den 1 juni 2003, tillsvidareanställa yrkesoffi- 
cerare med internationell tjänstgöringsskyldighet. Därmed kunde dessa sän- 
das utomlands inom ramen för sin befintliga anställning. Personal som hade 
anställts dessförinnan behövde fortfarande anställas på viss tid för internat- 
ionella uppdrag. 

 
När IMI-lagen infördes förändrades regelverket. Enligt 1 § IMI-lagen til- 
lämpas lagen på anställda i Försvarsmakten vid tjänstgöring i en internat- 
ionell insats. Den som inte har en anställning i Försvarsmakten får anställas 
särskilt för tjänstgöring i en sådan insats, dvs. direktrekryteras för begränsad 
tid enligt 2 och 3 §§ IMI-lagen. 

 
I samband med att IMI-lagen infördes omreglerades också samtliga anställ- 
ningar i Försvarsmakten till att omfatta internationell arbetsskyldighet. 

 
Anställning som reservofficer 

 
I Sverige har reservofficerare funnits sedan slutet av 1800-talet. En reservof- 
ficer är en militär tjänsteman som är anställd enligt särskilda regler i offi- 
cersförordningen. Reservofficeren har en tillsvidareanställning i Försvars- 
makten, men tjänstgör bara tidvis då han eller hon har sin huvudsakliga 
sysselsättning hos en annan arbetsgivare. 

 
En reservofficer kan anställas med stöd av officersförordningen, men också 
med stöd av annan lagstiftning. En anställning som reservofficer sker alltså 
inte exklusivt med stöd av officersförordningen. Till skillnad från i 7 § lagen 
(2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar står det inte i officersför- 
ordningen att den utgör en exklusiv rättslig grund för anställning av office- 
rare. Det finns således inget hinder mot att anställa reservofficerare med 
stöd av annan lagstiftning. En reservofficer kan t.ex. anställas med stöd av 
förordningen (FFS 1987:8) om frivillig tjänstgöring vid Försvarsmakten. Ett 
annat exempel på detta är att både yrkesofficerare och reservofficerare tidi- 
gare anställdes med stöd av lagen om utlandsstyrkan och att Försvarshög- 
skolan anställer yrkesofficerare som är tjänstlediga från Försvarsmakten, 
med stöd av kollektivavtal. Något hinder mot att anställa en person, tillika 
reservofficer, med stöd av t.ex. anställningsskyddslagen eller 2 § IMI-lagen 
finns inte heller. 

 
Av officersförordningen framgår att både yrkesofficerare och reservoffice- 
rare ska ges kunskap och färdighet att på lägre förbandsnivå tjänstgöra som 
chef, operatör eller delsystemsledare och som utbildare. Om kunskaperna 
ska användas i krig och/eller fred anges inte, men att det är kunskaper man 
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behöver i krig, dvs. i reservofficerarnas grundanställningar, råder det ingen 
tvekan om. Regleringen handlar om utbildning och inte om arbetsskyldig- 
het. 

 
Regleringen i 18 § officersförordningen om s.k. 3/8-anställning är inte uppe 
för prövning i målet. Arbetstagarna har inte haft sådana anställningar. Om 
det finns flera olika grunder för anställning, är det arbetsgivarens ensak vil- 
ken grund/anställningsform som ska tillämpas. Den lagstiftning som tilläm- 
pas i samband med internationella militära insatser är av naturliga skäl IMI- 
lagen. 

 
Att 18 § officersförordningen tillämpas i samband med beredskapsan- 
ställningar inom NBG-förband har inte med frågorna i målet att göra. 

 
Syftet med reservofficerarna är, och har alltid varit, att de ska tjänstgöra i en 
krigsbefattning inom försvaret. Deras tillsvidareanställningar är därför 
enbart inriktade mot att de ska utbildas och övas mot en befattning i försva- 
rets krigsorganisation. I huvudsak ska de nämligen upprätthålla sin huvud- 
sakliga sysselsättning som oftast är en civil anställning hos en annan arbets- 
givare. För att tillförsäkra reservofficeren ett anställningsskydd, i förhål- 
lande till den civila anställningen, återfinns särskilda regler om detta i 9 kap. 
lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt lagen (1994:2076) om skydd 
för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret. 

 
1994 års officersförordning gäller inte längre. Nuvarande officersförordning 
utfärdades år 2007, dvs. efter de uttalanden som Skolreformutredningen 
gjorde år 2003 som Saco-S hänvisat till. Att reservofficerare utbildas för att 
kunna fullgöra arbetsuppgifter utöver vad som ingår i krigsbefattningen 
hänger samman med att en reservofficer förutsätts tjänstgöra ett år på för- 
band efter avslutad teoretisk utbildning, före det att hon eller han får en pla- 
cering vid ett krigsförband. En sådan anställning utgör även den en tidsbe- 
gränsad anställning, vilket framgår av 18 § officersförordningen. 

 
Inom staten har arbetstagare i allmänhet en vid arbetsskyldighet. Den mots- 
varar i princip vad som gäller för den privata sektorn. Arbetsskyldigheten 
begränsas enligt de principer som följer av AD 1929 nr 29, dvs. att kollek- 
tivavtal och det enskilda anställningsavtalet tillmäts stor betydelse. Arbets- 
skyldigheten påverkas även av författning samt principen att en anställning 
inte får ändras i grunden. Dessa tillägg till 29/29-principen är viktiga vid 
bedömningen av arbetsskyldigheten i staten, och särskilt inom myndigheter 
med maktutövning, vars verksamhet i stor utsträckning detaljregleras i lagar 
och förordningar. Inom Försvarsmakten har militär personal av gammal 
hävd en geografisk arbetsskyldighet inom hela landet. Sedan år 2010 har 
samtlig personal inom Försvarsmakten, men inom ramen för sin anställning 
i övrigt, även en internationell arbetsskyldighet. 

 
Frågan är vilken betydelse den internationella arbetsskyldigheten har för 
reservofficerarna. 
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Av 2 § reservofficersförordningen (1990:202) framgick bl.a. vem som fick 
anställas som reservofficer, att det var fråga om en anställning på 5–15 år 
och att tjänstgöringsskyldigheten förelåg i samband med krig, när värnplik- 
tiga i annat fall togs i anspråk för Sveriges försvar eller säkerhet eller vid 
fullgörande av beredskapsövning. Därutöver var en reservofficer skyldig att 
utveckla och bibehålla sin kompetens i krigsbefattningen. Antalet tjänstgö- 
ringsdagar skulle framgå av anställningsavtalet liksom en plan för tjänstgö- 
ringen. Någon möjlighet att låta reservofficerarna arbeta inom försvaret utö- 
ver detta fanns inte. 

 
Ovan angivet regelverk ersattes med officersförordningen (1994:882). Anta- 
let tjänstgöringsdagar behövde inte längre framgå av anställningsavtalet. 
Därtill infördes en möjlighet att anställa reservofficerarna för andra ändamål 
än de som nyss beskrivits, dvs. i det som kallades freds-, sedermera grund- 
organisationen. Sådan anställning fick ingås i högst tre år under en åttaårs- 
period, den s.k. 3/8-årsreglen. Förändringen kom till stånd för att Försvars- 
makten skulle kunna tillgodogöra sig reservofficerarnas kompetens för 
andra ändamål än den renodlade krigsuppgiften, utan att de för den sakens 
skull i realiteten skulle tjänstgöra som tillsvidareanställda yrkesofficerare. 

 
Den nu gällande officersförordningen trädde ikraft år 2007. Arbetsskyldig- 
heten påverkades inte. Genom SFS 2008:289 togs skyldigheten att tjänst- 
göra för att upprätthålla sin kompetens bort, liksom plankravet. 

 
Reservofficerarna är enligt 19 § officersförordningen endast arbetsskyldiga 
under höjd beredskap samt när totalförsvarspliktiga är skyldiga att fullgöra 
beredskapstjänstgöring. Tjänstgöring som syftar till att bibehålla och 
utveckla sin kompetens sker efter överenskommelse mellan Försvarsmakten 
och respektive reservofficer. Det finns således inte någon arbetsskyldighet 
för reservofficerare så länge Sverige är i fred. För reservofficerare är arbets- 
skyldigheten således oerhört begränsad och därmed även den praktiska 
betydelsen av den internationella arbetsskyldigheten. 

 
Att så är fallet kom till uttryck år 2010 i samband med omregleringen till 
internationell arbetsskyldighet för samtliga anställda vid Försvarsmakten. 
Det är riktigt att samtlig personal fick samma blankett och allmänna inform- 
ation vid omregleringen. Reservofficerarna fick emellertid också ett brev 
från dåvarande överbefälhavaren Sverker Göranson om innebörden för 
deras del av den internationella arbetsskyldigheten, av vilket framgår bl.a. 
följande. 

 
Beslutet innebär att du som är reservofficer i Försvarsmakten senast den 20 
september ska ha lämnat ditt svar om du vill omreglera din anställning till att 
även omfatta internationell arbetsskyldighet. Omregleringen påverkar eller 
förändrar inga andra villkor i din anställning. 

 
[…] 

 
För dig som är reservofficer är det viktigt att veta att den internationella 
arbetsskyldigheten endast tillämpas när du är inne och tjänstgör, inte annars. 
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Den internationella arbetsskyldigheten kan inte tvinga dig att lämna ditt civila 
arbete för att tjänstgöra i Försvarsmakten. 

 
Reservofficerarnas internationella arbetsskyldighet får således bara bety- 
delse inom ramen för den enskildes anställningsavtal och villkoren i detta. 
De enskilda anställningsavtalen hämtar sitt innehåll från 19 § officersför- 
ordningen, vilket innebär att den internationella arbetsskyldigheten i prakti- 
ken har en mycket begränsad betydelse. Den internationella arbetsskyldig- 
heten kan bara användas inom ramen för reservofficerarnas tillsvidarean- 
ställningar när de redan är inne och tjänstgör enligt 19 § officersförord- 
ningen, vilket inte är fallet i denna tvist. I praktiken används inte den inter- 
nationella arbetsskyldigheten, vilket innebär att all internationell militär 
tjänstgöring för reservofficerare bygger på frivilliga överenskommelser. 

 
Frågan är om en sådan överenskommelse kan träffas inom ramen för reserv- 
officerarnas tillsvidareanställningar. 

 
Vid anställning i staten ska reglerna i grundlagen om förtjänst och skicklig- 
het beaktas. Reglerna preciseras i 4 § lagen (1994:260) om offentlig anställ- 
ning där det framgår att skickligheten sätts främst. För att säkerställa att 
anställningsbeslut fattas på grundval av dessa regler kan anställningsbeslut 
överklagas i enlighet med 22 § anställningsförordningen (1994:373). Om ett 
överklagande får bifall i Statens överklagandenämnd, innebär detta att det 
befintliga anställningsbeslutet inte får laga kraft och att klaganden i stället 
ska erbjudas anställningen. 

 
Avgörande för om reglerna om förtjänst och skicklighet blir tillämpliga är 
således om ett beslut kan betraktas som ett anställningsbeslut, till skillnad 
från ett arbetsledningsbeslut eller en överenskommelse – inom ramen för 
arbetsskyldigheten – om annat arbetsinnehåll. 

 
En statlig arbetsgivare kan inte komma överens med en arbetstagare om ett 
nytt arbetsinnehåll som väsentligen skiljer sig från vad som redan är avtalat. 
Då uppstår ett nytt anställningsavtal och därmed ska reglerna om förtjänst 
och skicklighet tillämpas. 

 
All personal som tackade ja till internationell arbetsskyldighet vid omregle- 
ringen år 2010 fick en ny anställning. Reglerna om förtjänst och skicklighet 
blev emellertid inte tillämpliga, eftersom det var fråga om ett omplacerings- 
erbjudande enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen. 

 
Mot bakgrund av den mycket snäva arbetsskyldighet som finns i reservoffi- 
cerarnas tillsvidareanställningar, är varje överenskommelse mellan För- 
svarsmakten och en reservofficer om att tjänstgöra i en internationell militär 
insats att anse som en ny anställning. 

 
Vid IMI-lagens tillkomst hänförde man sig till de ställningstaganden som 
ligger bakom 1 § andra stycket lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom 
Försvarsmakten (LUF). Däremot uttalade man sig inte särskilt om vilka hin- 
der reservofficerarnas snäva arbetsskyldighet, mot bakgrund av reglerna om 

maj 17 s 53

AD 2017 nr 31



 

 
 
 

förtjänst och skicklighet, innebar för möjligheten att komma överens om ett 
arbetsinnehåll som ligger utanför arbetsskyldigheten. Reglerna i regerings- 
formen om förtjänst och skicklighet har företräde framför IMI-lagens regler 
om hur personal ska anställas för internationella militära insatser. Det inne- 
bär att reservofficerare inte kan skickas iväg på internationella militära 
insatser, om de inte redan är inne och tjänstgör, inom ramen för sina tillsvi- 
dareanställningar. Reservofficerare måste därför direktrekryteras med stöd 
av 2 § IMI-lagen. Det blir fråga om ett nytt anställningsavtal, även om per- 
sonen i fråga redan är anställd hos Försvarsmakten. En sådan anställning ska 
enligt 3 § IMI-lagen vara tidsbegränsad. 

 
Det går inte, som Saco-S anfört, att för reservofficerare göra en analogi med 
vad som gäller för anställning av tidvis tjänstgörande gruppchefer, soldater 
och sjömän enligt lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar. En 
teknisk lösning som innebär överenskommelse i avtal mellan arbetsgivare 
och arbetstagare, i stället för reglering i lag, är inte möjlig med hänsyn till 
reglerna om förtjänst och skicklighet. 

 
Arbetstagarnas anställningar 

 
Vilken personalgrupp man tillhör är viktigt utifrån folkrättsliga regler, 
eftersom det klargör skillnaden mellan militär och icke militär personal. All 
personal som deltar i internationella militära insatser tillhör personalgrupp 
elva, oavsett vad man är anställd som. Vilken personalgrupp man anses till- 
höra påverkar inte innehållet i den överenskommelse som träffats mellan 
arbetsgivaren och arbetstagaren. 

 
Arbetstagarna har enligt sina anställningsbevis om insatsen i Afghanistan 
anställts som 
• militär tjänsteman; reservofficer/löjtnant 
• civil tjänsteman, och 
• reservofficerare för utbildning inför/tjänstgöring i internationell insats. 

Anställningsbevisen har fyllts i felaktigt. Att så är fallet framgår av att 
anställningsbevisen, utan anledning, har formulerats olika. Flera av arbets- 
tagarna har till och med uppgetts vara civila tjänstemän, trots att all personal 
i internationella militära insatser är militär personal, oavsett om man är civi- 
lanställd i Försvarsmakten eller har direktrekryterats i huvudsak på grund av 
sin civila kompetens. Anställningsbevisen speglar inte vad som varit arbets- 
givarens avsikt. 

 
I stället har arbetstagarna varit anställda enligt följande: 

 
• Tobias Ehn: militär tjänsteman med befattning som säkerhetsofficer 
• Andreas Ahltini: militär tjänsteman med befattning som samverkans- 

officer 
• Mikael Paulsson: militär tjänsteman med befattning som personalchef 
• Stefan Widenström: militär tjänsteman med befattning som stridsled- 

ningsofficer 
• Johan Svartklo: militär tjänsteman med befattning som sjukvårdsofficer 
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• Alexandra Hjelm: militär tjänsteman med befattning som sjuksköterska 

Arbetstagarna har varit direktrekryterade för den internationella militära 
insatsen som militära tjänstemän med särskilda befattningar. 

 
Det har inte varit ett krav för de aktuella befattningarna att man är reservof- 
ficer, dvs. har en anställning som reservofficer. Av anställningsannonserna 
framgår att kraven var att den sökande hade viss utbildning, bakgrund eller 
erfarenhet: 

 
• Reserv- eller yrkesofficersutbildning eller motsvarande 
• Militär utbildning 
• Militär bakgrund, nivå OF2/OF3, OR8 eller erfarenhet från tjänstgöring 

i brigad, division och armé högkvarter, nationellt/internationellt 
 

Därutöver tillkom även andra behörighetskrav. 
 

Arbetstagarnas befattningar, med undantag för befattningen som sjuk- 
sköterska, förutsatte militär kompetens i varierande grad och att man hade 
en officers- eller reservofficersexamen. 

 
Ersättningar vid internationella militära insatser 

 
Utlandstraktamente 

 
Med tjänsteställe i villkorsavtal-T avses detsamma som i 12 kap. inkomst- 
skattelagen. Troligen fördes skattelagstiftningen in i kollektivavtalet utan att 
det närmare diskuterades hur den skulle tolkas. 

 
Rätten till traktamente beror bl.a. på var den vanliga verksamhetsorten lig- 
ger. Detta definieras i 12 kap. 7 § inkomstskattelagen enligt följande. 

 
Med vanlig verksamhetsort avses ett område inom 50 kilometer från den 
skattskyldiges tjänsteställe. Som vanlig verksamhetsort behandlas också ett 
område inom 50 kilometer från den skattskyldiges bostad. 

 
Huvudregeln om tjänsteställe återfinns i 12 kap. 8 § första stycket inkomst- 
skattelagen enligt följande. 

 
Tjänstestället är den plats där den skattskyldige utför huvuddelen av sitt 
arbete. Utförs detta under förflyttning eller på arbetsplatser som hela tiden 
växlar, anses i regel den plats där den skattskyldige hämtar och lämnar 
arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter som tjänste- 
ställe. 

 
I bestämmelsens tredje stycke finns ett undantag enligt följande. 

 
För riksdagsledamöter, reservofficerare samt nämndemän, jurymän och andra 
liknande uppdragstagare i allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, hyres- 
nämnd, skattenämnd eller arrendenämnd anses bostaden som tjänsteställe. 

maj 17 s 55

AD 2017 nr 31



 

 
 
 

Regleringen i 12 kap. 8 § tredje stycket inkomstskattelagen åsyftar reservof- 
ficerare som utför arbetsuppgifter i sina grundanställningar, dvs. i enlighet 
med 19 § officersförordningen. Således tillämpas bestämmelsen inte på 
medarbetare, som i och för sig har en grundanställning som reservofficer, 
men som utför andra arbetsuppgifter i en annan anställning. Reservoffi- 
cerare som dessutom har anställningar som civila tjänstemän i Försvarsmak- 
ten omfattas exempelvis inte. 

 
Undantagsbestämmelsen i 12 kap. 8 § tredje stycket inkomstskattelagen 
tillkom år 1999 då reservofficerarnas anställning enbart var kopplad till för- 
svarets krigsorganisation, med placering i ett krigsförband. Denna kunde 
variera över tid (se prop. 1993/94:90 s. 47 f.). Detsamma gällde inställelse- 
platser för övning och utbildning. 

 
Att detta var bakgrunden till bestämmelsen framgår bl.a. av Överbefälhava- 
rens hemställan till Finansdepartementet i december 1992. Av hemställan 
framgår att bostadsorten borde betraktas som tjänsteställe vid reservoffi- 
cerens författningsenliga tjänstgöring, enligt vilken det finns en skyldighet 
att infinna sig. Hemställan avsåg med andra ord bara reservofficerens 
anställning i försvarets krigsorganisation. Bestämmelsen tillkom således 
med hänvisning till att arbetsställena hela tiden växlade mellan tjänstgö- 
ringsperioderna. 

 
Den 17 mars 2016 meddelade Skatteverket sin syn på tillämpningen av 
12 kap. 8 § tredje stycket inkomstskattelagen med anledning av en fråga 
från Försvarsmakten. Skatteverkets svar är inte rättsligt bindande. 

 
Som framgår av Försvarsmaktens fråga och Skatteverkets svar, handlar det 
om var tjänstestället ska vara för en reservofficer som, vid sidan av sin 
grundanställning, har en s.k. 3/8-anställning enligt 18 § officersförord- 
ningen. 

 
Arbetstagarna har inte haft s.k. 3/8-anställningar enligt 18 § officersförord- 
ningen. De har inte för insatsen i Afghanistan anställts som/i egenskap av 
reservofficerare och det finns inte heller något krav för anställningarna för 
insatsen om att man måste vara reservofficer, dvs. vara anställd som reser- 
vofficer. Om det finns flera olika grunder för anställning att välja mellan, är 
det arbetsgivarens ensak vilken grund/anställningsform som ska tillämpas. 
Den lagstiftning som tillämpas i samband med internationella militära insat- 
ser är av naturliga skäl IMI-lagen. 

 
I det aktuella svaret utesluter Skatteverket inte heller att det finns andra 
anställningar då reservofficerare inte har sitt tjänsteställe i bostaden. 

 
Bestämmelsen i 12 kap. 8 § tredje stycket inkomstskattelagen ska tolkas mot 
bakgrund av de förutsättningar som gällde vid bestämmelsens tillkomst och 
de motiv som ligger bakom lagstiftningen och i ljuset av de allmänna prin- 
ciper som råder för var tjänstestället ska anses vara. 
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Detta innebär för arbetstagarna att tjänstestället ska vara detsamma som 
tjänstestället då det varit fråga om en, i förhållande till grundanställningen, 
separat anställning. Anställningen för insatsen i Afghanistan har ingåtts fri- 
villigt och den har haft ett klart definierat arbetsställe. 

 
Detsamma gäller även för det fall Arbetsdomstolen kommer fram till att 
arbetstagarna genomfört insatsen inom ramen för sina grundanställningar 
som reservofficerare eller som direktrekryterade reservofficerare. Även i 
detta fall har det varit fråga om ett fast arbetsställe och en frivillig överens- 
kommelse. Deltagandet i insatsen har med andra ord inte varit en sådan för- 
fattningsreglerad skyldighet som utgjorde motivet för Överbefälhavarens 
hemställan till Finansdepartementet år 1992. 

 
Av information på Skatteverkets hemsida angående arbete vid internationell 
militär insats följer att den som direktrekryteras till en utländsk ort anses ha 
sitt tjänsteställe på platsen för uppdraget. För direktrekryterad personal til- 
lämpas följaktligen huvudregeln i 12 kap. 8 § första stycket inkomstskatte- 
lagen. 

 
Logitillägg 

 
Av 2 § i rörlighetsavtalet framgår bl.a. att om arbetstagaren accepterar att bo 
med lägre standard än egen dusch och toalett på rummet betalas ett logitil- 
lägg. Om det finns dusch och toalett utanför rummet, betalas ett tillägg om 
100 kr per natt. Om det endast är logementsstandard, betalas ett tillägg om 
200 kr per natt. Av 1 § femte stycket i utlandsavtalet framgår att regleringen 
om logitillägg inte gäller för direktrekryterad personal. 

 
Frågan om reservofficerare som, i sin tillsvidareanställning, utbildas inför en 
internationell militär insats var inte uppe till diskussion när utlandsavtalet 
förhandlades, eftersom utgångspunkten var att reservofficerarna direktrekry- 
terades. Skulle Arbetsdomstolen komma fram till att arbetstagarna inte är 
direktrekryterade, har de emellertid rätt till logitillägg under utbildnings- 
tiden. 

 
Ersättning för utebliven hotellstandard 

 
Saco-S yrkanden i denna del är hänförliga till tiden när arbetstagarna utbil- 
dades inför den internationella militära insatsen och då i huvudsak på Liv- 
gardet i Kungsängen utanför Stockholm. Av 2 § i rörlighetsavtalet framgår 
att om arbetstagaren erbjuds fritt logi, är huvudregeln att erbjudandet avser 
enkelrum med dusch och toalett på rummet. Under utbildningstiden är nor- 
men snarast att arbetstagaren avstår från övernattning på hotell. I stället väl- 
jer man att bo på förbandsområdet, eftersom detta främjar sammanhållning 
och en känsla av grupptillhörighet samtidigt som man slipper resväg. 
Hotellstandard finns att tillgå för de arbetstagare som inte accepterar stan- 
darden på logementet. Ingen av arbetstagarna har framfört önskemål om 
hotellstandard. 

maj 17 s 57

AD 2017 nr 31



 

 
 
 

Utredningen 
 

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har på statens begäran 
hållits vittnesförhör med f.d. arbetsrättsjuristen Gunnar Jonason, HR- 
specialisten Marie-Louise Räisänen och HR-chefen Fredrik Frölén, medan 
det på Saco-S begäran har hållits vittnesförhör med f.d. överbefälhavaren 
Sverker Göranson, nuvarande överbefälhavaren Micael Bydén, arméchefen 
Karl Engelbrektsson, personaldirektören Klas Eksell, f.d. förhandlings- 
chefen Niklas Simson, förhandlingsansvariga Camilla Robertsson och Johan 
Wahlgren. Vidare har på båda parternas begäran hållits vittnesförhör med 
HR-strategen Mats Geijer och personalchefen Tomas Rydh. Parterna har 
även åberopat en omfattande skriftlig bevisning. 

 

Domskäl 
 

Bakgrund 
 

Följande är ostridigt eller framgår av utredningen. 
 

Arbetstagarna har tillsvidareanställningar som reservofficerare hos För- 
svarsmakten, men arbetar bara tidvis i de anställningarna. Försvarsmakten 
annonserade efter personal med viss kompetens till en internationell militär 
insats i Afghanistan och arbetstagarna anmälde frivilligt sitt intresse, varef- 
ter Försvarsmakten beslutade att för begränsad tid anställa dem för utbild- 
ning i Sverige inför insatsen respektive för själva insatsen i Afghanistan. 

 
Under utbildningen i Sverige erbjöds och accepterade arbetstagarna fritt logi 
i form av boende på logement, trots att boende med hotellstandard hade 
kunnat erbjudas. Arbetstagarna fick inte logitillägg enligt 2 § i rörlighetsav- 
talet för nätterna på logement, medan tillsvidareanställda som deltog i 
utbildningen fick det. 

 
Under insatsen i Afghanistan fick arbetstagarna inte utlandstraktamente 
enligt 10 kap. 5 § i villkorsavtal-T, medan tillsvidareanställda yrkesoffice- 
rare, med tjänsteställe i Sverige, fick det. 

 
Tvistefrågorna 

 
En tvistefråga mellan parterna är om arbetstagarna har rätt till logitillägg 
enligt 2 § i rörlighetsavtalet för de nätter under utbildningen då de bodde på 
logement. Om Arbetsdomstolen skulle finna att arbetstagarna inte har rätt 
till logitillägg, finns det två tvistefrågor. Den ena tvistefrågan är då om sta- 
ten brutit mot 2 § i rörlighetsavtalet genom att inte uttryckligen erbjuda 
arbetstagarna boende med hotellstandard under utbildningen. Den andra 
tvistefrågan är om arbetstagarna, genom att de inte fick logitillägg, har 
missgynnats i strid med lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av 
deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställ- 
ning. 
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Parterna tvistar vidare om arbetstagarna har rätt till utlandstraktamente 
enligt villkorsavtal-T under tjänstgöringen i Afghanistan. Tvisten gäller 
närmare bestämt om arbetstagarnas tjänsteställe enligt inkomstskattelagen 
under tjänstgöringen i Afghanistan var i Sverige eller i Afghanistan. Det är 
också här tvistigt om arbetstagarna missgynnats i strid med lagen 
(2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare 
och arbetstagare med tidsbegränsad anställning för det fall de inte har rätt 
till utlandstraktamente under tjänstgöringen i Afghanistan. 

 
Frågorna i målet gäller alltså rätt till ersättning enligt kollektivavtal och kol- 
lektivavtalsbrott samt, i andra hand, missgynnande i strid med lag och såle- 
des inte i sig arbetstagarnas anställningsform eller vilken anställningsform 
som varit tillåten. 

 
Har arbetstagarna haft rätt till logitillägg under utbildningen i Sverige? 

 
Undantaget i utlandsavtalet 

 
Utlandsavtalet gäller för personal som utbildas inför tjänstgöring i internat- 
ionella militära insatser inom Försvarsmakten. Parterna är överens om att 
1 § i utlandsavtalet innebär att direktrekryterade inte har rätt till logitillägg 
enligt 2 § i rörlighetsavtalet. Med direktrekryterad avses enligt definitionen i 
2 § i utlandsavtalet personer som har rekryterats och anställts särskilt för att 
genomföra en tjänstgöringsperiod. Av samma bestämmelse följer att tjänst- 
göringsperioden omfattar bl.a. utbildning. Tvisten i den här delen gäller om 
arbetstagarna ska anses som direktrekryterade enligt definitionen i 2 § i 
utlandsavtalet. 

 
Parterna har fört viss bevisning om vad som förekom vid förhandlingarna 
inför utlandsavtalet och ändringar i det samt vid utbildningar om avtalet. Av 
utredningen går det, enligt Arbetsdomstolens mening, inte att dra slutsatsen 
att det funnits en gemensam partsavsikt om att tillsvidareanställda reservof- 
ficerare som utbildas inför en internationell militär insats ska respektive inte 
ska betraktas som direktrekryterade utan rätt till logitillägg. Inte heller går 
det, enligt Arbetsdomstolens mening, av utredningen eller avtalshistoriken 
att komma fram till någon slutsats av betydelse för tolkningen av avtalspar- 
ternas agerande. Arbetsdomstolen är därmed för tolkningen av utlandsavta- 
let hänvisad till ordalydelsen. 

 
Arbetsdomstolen anser att ordalydelsen är klar. Den som ”har rekryterats 
och anställts särskilt för att genomföra en tjänstgöringsperiod” har inte rätt 
till logitillägg. Det finns ingen antydan i avtalstexten om att det skulle ha 
betydelse för rätten till logitillägg om den som har rekryterats och anställts 
särskilt för att genomföra en tjänstgöringsperiod också har en annan anställ- 
ning hos Försvarsmakten, dvs. redan är försvarsmaktsanställd enligt definit- 
ionen av det ordet i utlandsavtalet. Utlandsavtalet får, enligt Arbetsdom- 
stolens mening, anses ha den innebörd som framgår av ordalydelsen. 

 
Frågan gäller alltså om arbetstagarna ”har rekryterats och anställts särskilt 
för att genomföra en tjänstgöringsperiod”. 
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Har arbetstagarna rekryterats och anställts särskilt för att genomföra en 
tjänstgöringsperiod? 

 
Arbetstagarna har, som redan nämnts, frivilligt anmält sitt intresse för 
tjänstgöring i den internationella militära insatsen i Afghanistan sedan För- 
svarsmakten annonserat efter viss personal till den. 

 
Samtliga beslut om anställning av arbetstagarna för utbildningstiden har 
rubriken ”Anställning för utbildning inför internationell militär insats 
FS 26”. Anställningarna har enligt besluten tidsbegränsats till att avse 
utbildningstiden, och det anges uttryckligen att det är fråga om anställning 
enligt 2 § IMI-lagen, dvs. en bestämmelse som handlar om anställning ”sär- 
skilt för tjänstgöring” i en internationell militär insats. 

 
Arbetstagarna har inte hörts, men en arbetsgivarföreträdare som fattat vissa 
av anställningsbesluten har hörts. Det har inte av utredningen kommit fram 
något som talar för att anställningsbesluten inte återspeglar vad staten och 
arbetstagarna faktiskt kommit överens om, nämligen särskilda tidsbegrän- 
sade anställningar för utbildning inför deltagande i den internationella mili- 
tära insatsen i Afghanistan och inte tjänstgöring inom ramen för arbetsta- 
garnas befintliga tillsvidareanställningar som reservofficerare. Arbetsdom- 
stolen kan därför inte komma till annan slutsats än att arbetstagarna i 
utlandsavtalets mening har rekryterats och anställts särskilt för att genom- 
föra en tjänstgöringsperiod. 

 
Saco-S har argumenterat för att det inte varit tillåtet att komma överens och 
besluta om det som man sålunda faktiskt kommit överens och beslutat om. 
Arbetsdomstolen kan emellertid inte finna att det vid tillämpningen av 
utlandsavtalet, när arbetstagarna fullgör det man faktiskt kommit överens 
om, skulle ha någon betydelse om det varit tillåtet eller inte med särskilda 
tidsbegränsade anställningar för utbildningen. Faktum kvarstår ju att arbets- 
tagarna har rekryterats och anställts särskilt. 

 
Det anförda innebär att yrkandena om logitillägg till arbetstagarna och all- 
mänt skadestånd till Saco-S och arbetstagarna för kollektivavtalsbrott avse- 
ende logitillägg ska avslås. Arbetsdomstolen tar i ett senare avsnitt upp frå- 
gan om statens negativa fastställelsetalan om logitillägg. 

 
Har staten brutit mot 2 § i rörlighetsavtalet? 

 
Arbetstagarna har som nämnts under utbildningen erbjudits och accepterat 
fritt logi i form av boende på logement, trots att boende med hotellstandard 
hade kunnat erbjudas. Staten har inte gjort gällande att arbetstagarna 
uttryckligen erbjudits boende med hotellstandard. 

 
Det har inte lagts fram någon utredning om vad parterna avsett med de aktu- 
ella delarna i 2 § i rörlighetsavtalet. Arbetsdomstolen är därmed för tolk- 
ningen hänvisad till ordalydelsen. 

maj 17 s 60

AD 2017 nr 31



 

 
 
 

De fyra stycken i 2 § i rörlighetsavtalet som citerats inledningsvis i domen 
är uppbyggda enligt följande. Först anges i ett särskilt stycke en huvudregel 
om vad som ska gälla för den händelse arbetstagaren erbjuds fritt logi. 
Huvudregeln ska vara att det erbjudandet ska avse enkelrum med dusch och 
toalett på rummet, dvs. hotellstandard. Därefter kommer två stycken som 
handlar om vad arbetstagaren kan erbjudas om hotellstandard inte är till- 
gänglig. Efter det kommer ett stycke om det fallet att arbetsgivaren, vid 
längre förrättningar, kan hyra en tillfällig bostad åt arbetstagaren. Av den 
sista meningen i det stycket framgår att arbetstagaren kan erbjudas eget sov- 
rum i delad lägenhet. 

 
Såväl ordalydelsen som uppbyggnaden av bestämmelserna får anses klar. 
En arbetsgivare som erbjuder fritt logi ska erbjuda arbetstagaren boende 
med hotellstandard om det finns att tillgå, möjligen med undantag för det 
fallet att arbetsgivaren vid en längre förrättning erbjuder arbetstagaren eget 
sovrum, utan dusch och toalett på rummet, i delad lägenhet. 

 
Staten har valt att erbjuda arbetstagarna fritt logi. Trots att det kunnat ske 
har Staten då inte uttryckligen erbjudit arbetstagarna boende med hotell- 
standard (och inte heller egna sovrum, utan dusch och toalett på rummen, i 
delade lägenheter). 

 
Staten har argumenterat för att erbjudandet om boende med hotellstandard 
framgår av avtalstexten och att det inte enligt rörlighetsavtalet finns någon 
skyldighet för arbetsgivaren att aktivt och uttryckligen lämna erbjudandet. 
Av avtalstexten framgår emellertid vad själva erbjudandet, dvs. arbetsgiva- 
rens erbjudande till arbetstagaren om fritt logi, ska avse. Arbetsdomstolen 
gör mot den bakgrunden bedömningen att det är ett brott mot rörlighetsavta- 
let att, såsom skett i dessa fall, uttryckligen erbjuda arbetstagare fritt logi 
bara i form av boende på logement i stället för sådant boende med hotell- 
standard som varit möjligt. Eftersom arbetstagarna inte fick erbjudande om 
något annat, har det för frågan om kollektivavtalsbrott inte någon betydelse 
att arbetstagarna accepterade det enda som uttryckligen erbjöds. Arbetsdom- 
stolen behöver alltså inte ta ställning till den situationen att staten uttryckli- 
gen erbjuder arbetstagaren ett val mellan hotellstandard och logementsstan- 
dard och de kommer överens om logementsstandard. 

 
Arbetsdomstolens slutsats är alltså att staten har brutit mot 2 § i rörlighets- 
avtalet när arbetstagarna inte uttryckligen erbjöds boende med hotellstan- 
dard. Saco-S och arbetstagarna har därför rätt till allmänt skadestånd för 
kollektivavtalsbrott, men den frågan tar Arbetsdomstolen upp först i ett föl- 
jande avsnitt. 

 
Har arbetstagarna diskriminerats i strid med lag när de inte fick logitil- 
lägg? 

 
Enligt 3 § lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbe- 
tande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning (2002 års 
lag) får en arbetsgivare inte missgynna en arbetstagare med tidsbegränsad 
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anställning genom att tillämpa mindre förmånliga löne- eller andra anställ- 
ningsvillkor än arbetsgivaren tillämpar eller skulle ha tillämpat för arbetsta- 
gare i en likartad situation som har en tillsvidareanställning, om inte arbets- 
givaren visar att missgynnandet saknar samband med den missgynnades 
tidsbegränsade anställning. Det förbudet gäller inte om tillämpningen av 
villkoren är berättigad av sakliga skäl. Om en arbetstagare diskrimineras 
genom att arbetsgivaren bryter mot förbudet, ska arbetsgivaren betala ska- 
destånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för den 
kränkning som diskrimineringen innebär (7 §). Om en arbetstagare diskri- 
mineras genom en bestämmelse i ett avtal med arbetsgivaren på något sätt 
som strider mot förbudet, ska bestämmelsen jämkas eller förklaras ogiltig 
om arbetstagaren begär det (6 §). Att en arbetstagare med tidsbegränsad 
anställning som diskriminerats i den anställningen också har en tillsvidare- 
anställning hos samma arbetsgivare kan inte antas påverka tillämpningen av 
2002 års lag. 

 
Parterna är som nämnts överens om att 1 § i utlandsavtalet innebär att 
direktrekryterade – till skillnad från tillsvidareanställda – inte har rätt till 
logitillägg enligt 2 § i rörlighetsavtalet. Arbetsdomstolen har kommit fram 
till att arbetstagarna varit direktrekryterade i tidsbegränsade anställningar 
och att de därmed inte har rätt till logitillägg. Definitionen av direktrekryte- 
rade i 2 § i utlandsavtalet – den som anställts särskilt för att genomföra en 
tjänstgöringsperiod – är sådan att undantaget för direktrekryterade i 1 § i 
utlandsavtalet enbart omfattar arbetstagare med tidsbegränsade anställning- 
ar. Parterna är överens om att tillsvidareanställda har fått logitillägg under 
utbildningen i Sverige och hur utlandsavtalet ska jämkas om det skulle vara 
diskriminerande i strid med 2002 års lag. 

 
Det står klart att arbetstagarna i och för sig har missgynnats när de inte fick 
det logitillägg som de tillsvidareanställda fick. Det har inte gjorts gällande 
att de tillsvidareanställda som sovit på logement tillsammans med arbetsta- 
garna under utbildningarna och fått logitillägg skulle ha gjort andra arbets- 
uppgifter eller haft annan kompetens av betydelse i sammanhanget än 
arbetstagarna. 

 
Staten har framhållit att arbetstagarna haft ett val mellan att delta i utbild- 
ningen eller avstå och att de frivilligt valt att delta, medan de tillsvidarean- 
ställda som deltagit varit skyldiga att göra det inom ramen för sina tillsvida- 
reanställningar. Därmed skulle arbetstagarna och de tillsvidareanställda, 
enligt staten, inte ha varit i en likartad situation. Av samma anledning har 
det, enligt staten, varit berättigat av sakliga skäl att ge de tillsvidareanställda 
men inte arbetstagarna logitillägg; de tillsvidareanställda kompenseras däri- 
genom för att de måste inrätta sina liv efter att de kan beordras att delta i en 
utbildning. 

 
Arbetsdomstolen har svårt att komma till någon annan slutsats än att arbets- 
tagarna och de tillsvidareanställda i fråga om logitillägg varit i en likartad 
situation när de väl – enligt fritt val eller order – befann sig på utbildnings- 
orten och behövde någonstans att tillbringa nätterna. Ingen behövde anta 
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statens erbjudande om att bo på logement, men bara tillsvidareanställda som 
gjorde det fick 200 kr per natt i logitillägg. Det tillägget måste antas vara 
avsett att kompensera för att arbetstagaren tillbringar natten, fritiden, till- 
sammans med andra i stället för i enkelrum med dusch och toalett på rum- 
met. 

 
På motsvarande sätt har Arbetsdomstolen svårt att se att det förhållandet att 
de tillsvidareanställda kunde beordras till utbildningen varit ett sakligt skäl 
som berättigat att de, men inte arbetstagarna, när de valde att bo på loge- 
ment fick ekonomisk kompensation för att de tillbringade nätterna tillsam- 
mans med bl.a. arbetstagarna. 

 
Arbetsdomstolens slutsats blir att arbetstagarna har diskriminerats på ett sätt 
som är förbjudet enligt 3 § 2002 års lag genom att de inte fått logitillägg. 
Arbetstagarna ska därför få ekonomiskt skadestånd, enligt 7 § 2002 års lag, 
för de logitillägg de gått miste om. Parterna är överens om beloppen. 

 
Vid den bedömningen ska utlandsavtalet jämkas i enlighet med vad parterna 
är överens om. 

 
Arbetstagarna har också, enligt 7 § 2002 års lag, rätt till allmänt skadestånd, 
men den frågan tar Arbetsdomstolen upp först i ett följande avsnitt. 

 
Statens negativa fastställelsetalan om logitillägg 

 
Arbetsdomstolen har kommit fram till att arbetstagarna inte haft rätt till logi- 
tillägg enligt rörlighetsavtalet, men funnit att utlandsavtalet bl.a. därför ska 
jämkas enligt 2002 års lag så att det, efter jämkningen, finns sådan rätt. 
Arbetsdomstolen har även funnit att arbetstagarna har rätt till belopp mot- 
svarande yrkade logitillägg i form av ekonomiskt skadestånd för brott mot 
2002 års lag. Med de gjorda bedömningarna anser Arbetsdomstolen att sta- 
tens negativa fastställelsetalan om logitillägg bör avslås. Det bör tilläggas att 
detta inte innebär att staten har att betala logitillägg enligt vad som begärts 
(men väl ekonomiskt skadestånd med motsvarande belopp). 

 
Har arbetstagarna haft rätt till utlandstraktamente under tjänstgöringen i 
Afghanistan? 

 
Parterna är som nämnts överens om att arbetstagarna har rätt till utlandstrak- 
tamente enligt villkorsavtal-T om deras tjänsteställe enligt inkomstskattela- 
gen under tjänstgöringen i Afghanistan var i Sverige och att de inte har rätt 
till utlandstraktamente om tjänstestället var i Afghanistan. Innebörden av 
inkomstskattelagen har alltså avgörande betydelse. 

 
Enligt 12 kap. 8 § första stycket första meningen inkomstskattelagen är 
tjänstestället den plats där den skattskyldige utför huvuddelen av sitt arbete. 
Första stycket i övrigt och andra stycket i paragrafen innehåller regler om 
tjänsteställe när huvuddelen av arbetet inte utförs på något visst ställe, som 
inte är aktuella i detta mål. Tredje stycket i paragrafen innehåller en regel 
om att för bl.a. reservofficerare anses bostaden som tjänsteställe. Av 12 kap. 
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7 § inkomstskattelagen framgår att den vanliga verksamhetsorten är 
50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe respektive bostad. Av 
12 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen följer att avdrag ska göras bara 
när den skattskyldige ”i tjänsten” vistas utanför sin vanliga verksamhetsort. 
Bestämmelsen om reservofficerares tjänsteställe motiverades enligt följande 
(prop. 1993/94:90 s. 47 f.). 

 
Reservofficerarnas resor till övningar i olika delar av landet ryms oftast 
inte inom begreppet inställelseresor utan är av annan karaktär. De har ett 
löpande anställningsavtal men tjänstgör endast under begränsade peri- 
oder. Med hänsyn till arbetets speciella art och reservofficerarnas situat- 
ion finns det särskilda skäl som motiverar att införa ett undantag för dem 
som innebär att deras resor till och från tjänstgöringsorten kommer att 
betraktas som tjänsteresor och inte som resor till och från arbetet. Detta 
kan uppnås genom att man låter bostaden utgöra tjänsteställe. 

 
I Skatteverkets senaste svar på frågor från Försvarsmakten om reservoffice- 
rares tjänsteställe den 27 oktober 2016 anges följande (med 3/8-regeln avses 
bestämmelsen i 18 § första stycket andra meningen officersförordningen om 
att en reservofficer får anställas under högst tre år inom en period om åtta år 
för tjänstgöring i Försvarsmakten). 

 
Skatteverket anser att samtliga reservofficerare, både de som anställs som 
reservofficerare i en grundanställning eller i någon annan anställnings- 
form men ändå i egenskap av reservofficerare, anses ha tjänstestället i 
bostaden. 

 
Tjänstgöring enligt den så kallade 3/8-regeln avser också tjänstgöring i 
egenskap av reservofficerare och omfattas därmed av inkomstskattela- 
gens regel att tjänstestället är i bostaden. 

 
För eventuella övriga anställningar hos Försvarsmakten som t.ex. civilan- 
ställd där anställningen inte har något krav på att man ska vara reservoffi- 
cerare görs bedömningen av tjänsteställe för den anställningen för sig och 
enligt vanliga regler. 

 
Något krav i författning på att den som tjänstgör i en internationell militär 
insats som officer eller annars redan ska ha en anställning som reservofficer 
finns inte. Tvärtom framgår uttryckligen av 2 § IMI-lagen att den som inte 
har en anställning i Försvarsmakten får anställas för tjänstgöring i en sådan 
insats. Av utredningen framgår att staten vid rekryteringen inte heller har 
ställt upp, eller faktiskt tillämpat, något krav på att de som innehar de 
befattningar i insatsen som arbetstagarna haft redan ska ha en anställning 
som reservofficer. En annan sak är att de flesta av arbetstagarna under insat- 
sen var officerare och att staten för dessa befattningar krävde militär bak- 
grund och reserv- eller yrkesofficersutbildning eller motsvarande. 

 
Besluten om anställning av arbetstagarna för själva insatsen i Afghanistan 
har utformats på motsvarande sätt som besluten om anställning för utbild- 
ningen inför insatsen. Arbetstagarna, utom Mikael Paulsson, fick alltså 
separata anställningsbeslut för utbildningen respektive insatsen. I besluten 
om tidsbegränsad anställning för insatsen har Mazar-E-Sharif i Afghanistan 
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angetts som arbetsort. I beslutet om Mikael Paulssons tidsbegränsade 
anställningar för både utbildningen och insatsen, med rubriken ”Anställning 
för utbildning inför internationell militär insats FS 26”, har arbetsorten 
angetts till Kungsängen, men det anges också att anställningen är dels för 
utbildning inför insatsen, dels ”för insats i Afghanistan”. Besluten för övriga 
har rubriken ”Anställning för internationell militär insats FS 26”. Anställ- 
ningarna har enligt samtliga beslut tidsbegränsats till att avse insatstiden, 
och det anges uttryckligen att det är fråga om anställning enligt 2 § IMI- 
lagen, dvs. bestämmelsen om anställning ”särskilt för tjänstgöring” i en 
internationell militär insats. Enligt besluten om anställning för insatsen, 
utom för Alexandra Hjelm, anges inget om att arbetstagarna anställs som 
reservofficerare. Alexandra Hjelm har enligt beslutet anställts som ”militär, 
RO/Lt, tjänsteman”. 

 
Arbetstagarna har som nämnts inte hörts. Samtliga arbetsgivarföreträdare 
som hörts och som uttalat sig i frågan har mer eller mindre samstämmigt 
gett uttryck för uppfattningen att en reservofficer måste anställas särskilt, 
dvs. utöver tillsvidareanställningen som reservofficer, för att delta i en 
internationell militär insats, eftersom en reservofficer inte har en arbetsskyl- 
dighet som omfattar sådant deltagande. I en promemoria den 10 december 
2012 om ”Hantering av reservofficerare”, som enligt vad som framgår av 
handlingen varit föremål för samverkan med de fackliga organisationerna 
som avslutats i enighet, anges följande. 

 
2.2.2.3 Anställning särskilt för internationell militär insats 

Nu gällande regelverk innebär att en reservofficer som ska tjänstgöra i en 
internationell militär insats anställs särskilt för den insatsen med stöd av 
2 §, lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella 
militära insatser (IMI-lagen). Reservofficeren kommer under denna tid 
att ha två olika anställningar i Försvarsmakten. 

 
Anställningsbesluten liknar inte alls den av Saco-S åberopade mallen för 
tjänstgöringsavtal mellan Försvarsmakten och en reservofficer, som verkar 
syfta på tjänstgöring vid ett visst krigsförband och inte i en internationell 
militär insats. 

 
Det har, liksom i fråga om anställningarna för utbildning, inte av utredning- 
en kommit fram något som talar för att anställningsbesluten inte återspeglar 
vad staten och arbetstagarna faktiskt kommit överens om. Av anställnings- 
besluten framgår, enligt Arbetsdomstolens mening, tydligt att det varit fråga 
om särskilda tidsbegränsade anställningar enligt 2 § IMI-lagen, som inte 
avsett tidsbegränsade anställningar som reservofficer, för tjänstgöring i den 
internationella militära insatsen i Afghanistan och inte tjänstgöring inom 
ramen för arbetstagarnas befintliga tillsvidareanställningar som reservoffi- 
cer. Det gäller även i fråga om beslutet om anställning av Alexandra Hjelm, 
som för övrigt anställdes för tjänstgöring i en befattning som sjuksköterska 
som enligt bemanningsplan inte krävde officers- eller reservofficersexamen 
eller ens genomförd värnplikt. 
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Annat har inte framkommit än att arbetstagarna tjänstgjorde helt i enlighet 
med anställningsbesluten. 

 
Arbetsdomstolen har alltså sammanfattningsvis kommit fram till följande. 
Staten och arbetstagarna har träffat avtal om särskilda tidsbegränsade 
anställningar som annat än reservofficer för tjänstgöringen i Afghanistan, 
som sedan fullgjorts. Det har inte för de befattningar som de tidsbegränsade 
anställningarna avsåg funnits eller tillämpats något krav på anställning som 
reservofficer. 

 
Med den gjorda bedömningen kan Arbetsdomstolen inte finna att bestäm- 
melsen om reservofficerares tjänsteställe i 12 kap. 8 § tredje stycket 
inkomstskattelagen varit tillämplig på arbetstagarnas tjänstgöring i de tids- 
begränsade anställningarna. Den tjänstgöringen kan nämligen inte anses ha 
skett ”i tjänsten” som reservofficer utan i en annan anställning, som inte 
förutsatt anställning som reservofficer. 

 
Saco-S har som nämnts argumenterat för att det inte varit tillåtet att komma 
överens och besluta om tidsbegränsade anställningar på det sätt som skett. 
Arbetsdomstolen kan emellertid inte finna att det vid tillämpningen av 
inkomstskattelagen, eller bestämmelserna om traktamente i villkorsavtal-T, 
skulle ha någon betydelse om det varit tillåtet eller inte att anställa på det 
sätt som skett. Även den som fullgjort en i någon mening otillåten tidsbe- 
gränsad anställning lär beskattas och ha rätt till avdrag. I vart fall har staten 
och arbetstagarna, enligt Arbetsdomstolens mening, inte kommit överens 
om att tjänstgöringen i Afghanistan skulle ske inom ramen för deras tillsvi- 
dareanställningar som reservofficer eller i tidsbegränsade anställningar som 
reservofficer och inte heller fullgjort något sådant. 

 
Bestämmelsen i 12 kap. 8 § första stycket första meningen inkomstskattela- 
gen om att tjänstestället är den plats där den skattskyldige utför huvuddelen 
av sitt arbete har alltså varit tillämplig på arbetstagarnas tjänstgöring i insat- 
sen. Huvuddelen av arbetet, eller kanske till och med allt arbete, i de tidsbe- 
gränsade anställningarna har utförts i Afghanistan, som alltså varit att anse 
som arbetstagarnas tjänsteställe. Därmed har arbetstagarna inte rätt till 
utlandstraktamente enligt villkorsavtal-T under tjänstgöringen i Afghanis- 
tan. Det innebär att Saco-S yrkanden om utlandstraktamente ska avslås och 
statens negativa fastställelsetalan om utlandstraktamente bifallas. 

 
Har arbetstagarna diskriminerats i strid med lag när de inte fick 
utlandstraktamente? 

 
Arbetsdomstolen har tidigare i domen redovisat vad lagen (2002:293) om 
förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare 
med tidsbegränsad anställning (2002 års lag) innebär. 

 
Det står klart att arbetstagarna, såsom tidsbegränsat anställda med tjänste- 
ställe i Afghanistan, i och för sig har missgynnats när de inte fick sådant 
utlandstraktamente som tillsvidareanställda yrkesofficerare, med tjänste- 
ställe i Sverige, fick för tjänstgöringen i Afghanistan. Det har inte gjorts 
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gällande att de tillsvidareanställda som fått utlandstraktamente under tjänst- 
göringen i Afghanistan skulle ha gjort andra arbetsuppgifter eller haft annan 
kompetens av betydelse i sammanhanget än arbetstagarna. 

 
Staten har däremot också i denna del framhållit att arbetstagarna haft ett val 
mellan att delta i insatsen i Afghanistan eller avstå och att de frivilligt valt 
att delta, medan de tillsvidareanställda som deltagit varit skyldiga att göra 
det inom ramen för sina tillsvidareanställningar. Därmed skulle arbetstagar- 
na och de tillsvidareanställda, enligt staten, inte ha varit i en likartad situat- 
ion. Av samma anledning har det, enligt staten, varit berättigat av sakliga 
skäl att ge de tillsvidareanställda men inte arbetstagarna utlandstraktamente; 
de tillsvidareanställda kompenseras därigenom för att de måste inrätta sina 
liv efter att de kan beordras att delta i internationella militära insatser. 

 
Syftet med utlandstraktamente enligt villkorsavtal-T måste, såvitt nu är 
aktuellt, antas vara att kompensera för ökade levnadskostnader som en 
arbetstagare har på grund av att han eller hon i anställningen vistas långt 
ifrån både bostaden och den plats där huvuddelen av arbetet i anställningen 
utförs, jämför regleringen i inkomstskattelagen. Både arbetstagarna och de 
tillsvidareanställda har under tjänstgöringen i Afghanistan varit långt ifrån 
sina bostäder i Sverige, men bara de tillsvidareanställda har, ytterst på grund 
av arbetsskyldigheten i sina anställningar, också varit långt ifrån den plats i 
Sverige där huvuddelen av arbetet i deras anställningar utförs. Arbetstagarna 
har ju varit tidsbegränsat anställda för att tjänstgöra just i Afghanistan och 
lär, såvitt framkommit, inte ha varit skyldiga att i de anställningarna tjänst- 
göra någon annanstans. Arbetsdomstolen kommer därför fram till att arbets- 
tagarna, med tjänsteställe i Afghanistan, och de tillsvidareanställda, med 
tjänsteställe i Sverige, inte under tjänstgöringen i Afghanistan har varit i en 
likartad situation i fråga om utlandstraktamente. Arbetstagarna har alltså 
inte varit utsatta för direkt diskriminering i strid med 3 § 2002 års lag när de 
inte fick utlandstraktamente under tjänstgöringen i Afghanistan. 

 
Saco-S har åberopat också 4 § 2002 års lag, som handlar om indirekt dis- 
kriminering, men inte på fråga kunnat utveckla hur arbetstagarna skulle ha 
blivit indirekt diskriminerade. Enligt Arbetsdomstolens bedömning saknas 
det stöd i åberopade omständigheter och utredningen för någon annan 
bedömning än att indirekt diskriminering inte har förekommit. 

 
Saco-S yrkanden om ekonomiskt och allmänt skadestånd samt jämkning på 
grund av diskriminering i strid med 2002 års lag i fråga om utlandstrakta- 
mente ska alltså avslås. 

 
Allmänt skadestånd 

 
Staten har brutit mot 2 § i rörlighetsavtalet när arbetstagarna inte uttrycklig- 
en erbjöds boende med hotellstandard under utbildningen. Därmed har såväl 
Saco-S som arbetstagarna rätt till allmänt skadestånd för kollektivavtals- 
brott. 
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Staten har vidare diskriminerat arbetstagarna på ett sätt som är förbjudet 
enligt 3 § 2002 års lag genom att de inte fått logitillägg. Därmed har arbets- 
tagarna, enligt 7 § 2002 års lag, rätt till allmänt skadestånd för brott mot den 
lagen. 

 
Saco-S har i fråga om allmänt skadestånd för brotten mot 2 § i rörlighetsav- 
talet åberopat en princip om att en arbetsgivare inte ska tjäna på att bryta 
mot lag och avtal och angett att snittkostnaden för en natt på hotell är 
1 000 kr. Staten har bl.a. invänt att det varit välkänt för arbetstagarna att de 
har rätt till boende med hotellstandard, att arbetstagarna, i enlighet med vad 
som är normen vid utbildning inför en insats, accepterat det erbjudna boen- 
det på logement tillsammans med sina insatskollegor och att beloppet om 
1 000 kr per natt inte svarar mot någon faktisk kostnad och är oskäligt. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening går det inte att med fog säga att staten har 
gjort någon vinst motsvarande kostnaden för övernattning på hotell genom 
att, i strid med kollektivavtalet, inte uttryckligen erbjuda arbetstagarna 
boende med hotellstandard under utbildningen. Det är nämligen inte säkert 
att arbetstagarna skulle ha accepterat det erbjudandet. Av Arbetsdomstolens 
praxis framgår dessutom att även i situationer där det är visat att arbetsgiva- 
ren gjort en vinst genom en oriktig lag- eller avtalstillämpning måste skade- 
ståndsbedömningen på sedvanligt sätt ske efter en helhetsbedömning av 
samtliga omständigheter i målet (AD 2009 nr 54 och AD 2012 nr 31). 

 
Det har inte framkommit att staten syftat till att göra någon ekonomisk vinst 
genom att inte uttryckligen erbjuda fritt logi med hotellstandard i stället för 
enbart logementsstandard. Att arbetstagarna, som varit reservofficerare som 
enligt vad Saco-S anfört tjänstgör tidvis på olika platser i landet, haft rätt till 
ersättning för logikostnad och inte behövt acceptera något erbjudande alls 
om fritt logi framgår redan av villkorsavtal-T. Att staten lämnat ett felaktigt 
erbjudande om fritt logi framstår närmast som ett brott mot en ordningsföre- 
skrift (jämför SOU 1975:1 s. 500). 

 
Arbetsdomstolen anser det skäligt att Saco-S får 30 000 kr i allmänt skade- 
stånd för kollektivavtalsbrotten. Vidare anser domstolen att respektive 
arbetstagare bör få ett samlat allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrottet 
och diskrimineringen i strid med 2002 års lag, som kan sägas ha visst sam- 
band med kollektivavtalsbrottet. Det allmänna skadeståndet bör skäligen 
bestämmas till 15 000 kr per person. 

 
Rättegångskostnader 

 
Saco-S har vunnit i fråga om allmänt skadestånd ska betalas för brott mot 
2 § i rörlighetsavtalet och i fråga om brott mot 2002 års lag när det gäller 
logitillägg, men får anses ha förlorat i övriga frågor. I den del av tvisten som 
gällt storleken av de allmänna skadestånden till arbetstagarna för brott mot  
2 § i rörlighetsavtalet får Saco-S anses ha förlorat mest. Rättegångskostna- 
derna för de olika delarna kan inte särskiljas. Utgången i målet är enligt 
Arbetsdomstolens mening sådan att vardera parten bör svara för sina rätte- 
gångskostnader. 
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Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen avslår Saco-S yrkanden om logitillägg och allmänt ska- 
destånd för kollektivavtalsbrott avseende logitillägg. 

 
2. Arbetsdomstolen förpliktar staten att betala ekonomiskt skadestånd till 

 
– Alexandra Hjelm med 2 000 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från den 
25 februari 2014 till dess betalning sker, 

 
– Tobias Ehn med 26 000 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från den 
25 december 2013 till dess betalning sker, 

 
– Andreas Ahltini med 20 000 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från den 
25 december 2013 till dess betalning sker, 

 
– Mikael Paulsson med 18 000 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från den 
25 januari 2014 till dess betalning sker, 

 
– Stefan Widenström med 26 000 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från 
den 25 december 2013 till dess betalning sker, och 

 
– Johan Svartklo med 17 000 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från den 
25 december 2013 till dess betalning sker. 

 
3. Arbetsdomstolen avslår statens fastställelsetalan om logitillägg. 

 
4. Arbetsdomstolen jämkar 1 § femte stycket i Försvarsmaktsavtalet om 
villkor vid tjänstgöring i en internationell militär insats för arbetstagare till- 
hörande SACO Försvar så att det får följande lydelse: ”Försvarsmaktens 
avtal om rörlighet och kostnadsersättningar ska tillämpas under utbildning- 
en.” 

 
5. Arbetsdomstolen avslår Saco-S yrkanden om utlandstraktamente och fast- 
ställer att Alexandra Hjelm inte har rätt till utlandstraktamente med 
3 840 kr, att Tobias Ehn inte har rätt till utlandstraktamente med 10 080 kr, 
att Andreas Ahltini inte har rätt till utlandstraktamente med 9 744 kr, att 
Mikael Paulsson inte har rätt till utlandstraktamente med 9 360 kr, att Stefan 
Widenström inte har rätt till utlandstraktamente med 10 080 kr och att Johan 
Svartklo inte har rätt till utlandstraktamente med 9 744 kr. 

 
6. Arbetsdomstolen avslår Saco-S yrkanden om ekonomiskt och allmänt 
skadestånd samt jämkning på grund av diskriminering i strid med lagen 
(2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare 
och arbetstagare med tidsbegränsad anställning i fråga om utlandstrakta- 
mente. 
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7. Arbetsdomstolen förpliktar staten att betala allmänt skadestånd med 
 

– 30 000 kr till Saco-S, med ränta enligt 6 § räntelagen från den 23 oktober 
2015, och 

 
– 15 000 kr till var och en av Alexandra Hjelm, Tobias Ehn, Andreas 
Ahltini, Mikael Paulsson, Stefan Widenström och Johan Svartklo, med ränta 
enligt 6 § räntelagen från den 23 oktober 2015, allt till dess betalning sker. 

 
8. Vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Sören Öman, Per Sundberg, Kurt Eriksson, Göran Söderlöf, 
Johanna Torstensson, Annette Carnhede och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Pontus Bromander 
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ARBETSDOMSTOLEN BESLUT Beslut nr 32/17 
 2017-05-18 Mål nr A 67/17 
 Stockholm  

 
 
 
 

KÄRANDE 
Svenska Elektrikerförbundet, Box 1123, 111 81 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristen Anne Alfredson, LO-TCO Rättsskydd AB, 
Box 1155, 111 81 Stockholm 

 
SVARANDE 
1. Almega Tjänsteförbunden, Box 55545, 102 04 Stockholm 
2. Sector Alarm Service AB, 556602-1423, Box 274, 401 24 Göteborg 
Ombud för båda: arbetsrättsjuristerna Lars Bäckström och Jonas Stålnacke, 
Almega AB, Box 55545, 102 04 Stockholm 

 
SAKEN 
fredsplikt; nu fråga om interimistisk prövning 

 

 

Bakgrund 
 

Sector Alarm Service AB (bolaget) ingår i en koncern med flera bolag som 
sysslar med rådgivning, försäljning, installation och service av säkerhets- 
tjänster och därtill kopplade produkter för framför allt privatbostäder. 
Koncernbolagen samverkar. Ett koncernbolag sköter med sin personal 
försäljningen av larmabonnemang, medan ett annat koncernbolag har den 
administrativa personalen för koncernen anställd. Bolaget arbetar med 
installation och service av larmen och har i samband med det kontakt med 
kunderna och sköter s.k. merförsäljning. Bolaget, med omkring 
145 arbetstagare, har bara en enda kategori anställda, som det kallar säker- 
hetskonsulter. Tidigare kallade bolaget säkerhetskonsulterna larminstallatö- 
rer/installatörer. Svenska Elektrikerförbundet (Elektrikerförbundet) kallar 
bolagets anställda för larminstallatörer. 

 
Bolagets verksamhet bedrevs till i slutet av 2014 av koncernbolaget SA 
Bevakning AB, som Elektrikerförbundet hade haft kollektivavtal med sedan 
2004. I slutet av 2014 överfördes den verksamheten och säkerhetskonsulter- 
na/larminstallatörerna till bolaget. 

 
Bolaget var tidigare medlem i Almega IT/Telekomföretagen och därigenom 
bundet av det s.k. telekomavtalet, som träffats mellan på ena sidan Almega 
IT/Telekomföretagen och på andra sidan Seko, Service- och kommuni- 
kationsfacket, Unionen, Akademikerna och Ledarna. Telekomavtalet är ett 
s.k. medarbetaravtal med samma allmänna anställningsvillkor för arbetare 
och tjänstemän. Inför överförandet av verksamheten till bolaget träffade 
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Elektrikerförbundet och Seko, Service- och kommunikationsfacket en s.k. 
gränsdragningsöverenskommelse som innebar att ”avtalsrätten” avseende 
bolaget tillföll Elektrikerförbundet. 

 
Per årsskiftet 2014/2015 utträdde bolaget ur Almega IT/Telekomföretagen 
och blev i stället medlem i Almega Tjänsteförbunden. Almega Tjänste- 
förbunden och Elektrikerförbundet enades i januari 2015 om att det under 
perioden den 1 januari 2015–30 april 2016 för bolaget skulle gälla 
kollektivavtal med innehåll enligt det tidigare för bolaget gällande telekom- 
avtalet. Denna överenskommelse har kommit att förlängas fram till och med 
den 31 mars 2017, men upphörde därefter att gälla. 

 
Mellan bolaget och Elektrikerförbundet gäller i dag inte något kollektiv- 
avtal. Genom medlemskapet i Almega Tjänsteförbunden är bolaget bundet 
av kollektivavtalet Tjänstemannaavtal – Allmänna Anställningsvillkor 
Säkerhetsföretagen samt serviceentreprenad- och specialserviceföretag 
(tjänstemannaavtalet), som träffats mellan på ena sidan Almega Tjänste- 
förbunden och på andra sidan Unionen och Ledarna. 

 
Förhandlingar om att träffa ett nytt kollektivavtal för bolaget, eller för 
branschen, har pågått mellan Almega Tjänsteförbunden och Elektriker- 
förbundet sedan 2015. Den 7 april 2017 varslade Elektrikerförbundet om 
stridsåtgärder, men återtog varslet sedan medling inletts. 

 
Den 3 maj 2017 varslade Elektrikerförbundet på nytt om stridsåtgärder, 
enligt följande. 

 
Svenska Elektrikerförbundet har under lång tid förhandlat med Almega 
Tjänsteförbunden om ett nytt kollektivavtal för Sector Alarm Service AB. 

 
Under förhandlingarna har Svenska Elektrikerförbundet framfört krav på 
regleringar kring arbetstid, arbetstidsförkortning, regler vid arbete på 
annan ort samt boendestandard och avtal om personalutrymmen, före- 
tagshälsovård samt naturligtvis löner. 

 
Svenska Elektrikerförbundet har konstaterat att det är de som sedan lång 
tid organiserar och tecknar kollektivavtal för arbete med larminstallation 
och att arbetet som Sector Alarm Service AB utför är arbete med larmin- 
stallation. Det är också Svenska Elektrikerförbundet som sedan 2004 haft 
kollektivavtal med Sector Alarm Service AB för arbetet med larmin- 
stallation. 

 
Avtalet har tidigare förlängts vid flera tillfällen för att undvika strids- 
åtgärder. Något avtal har emellertid inte tecknats. Almega Tjänsteförbun- 
den har dessutom, såsom Svenska Elektrikerförbundet uppfattat det, 
meddelat att de inte avser att ånyo teckna avtal med Svenska Elektriker- 
förbundet avseende arbetet vid Sector Alarm Service AB. 
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Svenska Elektrikerförbundet har därför denna dag föreslagit Sector Alarm 
Service AB en lösning innebärande att Svenska Elektrikerförbun- det och 
Sector Alarm Service AB tecknar avtal. Sector Alarm Service AB har 
avvisat förslaget. 

 
Med anledning av ovanstående varslar Svenska Elektrikerförbundet om 
stridsåtgärder att börja gälla från den 12 maj 2017 kl. 14:00. 

 
Varslet omfattar total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som 
utförs Sector Alarm Service AB. Arbetsuppgifterna försätts samtidigt i 
blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas 
av arbetsnedläggelsen. 

 
Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag 
övertar blockerat arbete. Blockerat arbete får dock övertas av företag som 
är medlem i Elektriska Installatörsorganisationen, EIO. 

 
Arbetstagare som genomgår utbildning, har semester, är tjänstlediga eller 
är sjukskrivna undantas generellt från stridsåtgärderna. Dessa medlemmar 
omfattas inte av varslet förrän den dag de skall återgå i arbete. Strejken 
bryter inte deras ledigheter. 

 
Bolaget gjorde den 5 maj 2017 invändning om fredsplikt och anförde därvid 
bl.a. följande. 

 
Sector Alarm Service AB är bundet av kollektivavtal för Säkerhetsföretag 
samt serviceentreprenad- och specialserviceföretag mellan Almega 
Tjänsteförbunden å ena sidan och Unionen och Ledarna å andra sidan. 

 
Elektrikerförbundet har såväl till representanter för Sector Alarm Service 
AB, Almega Tjänsteförbunden som till de medlare som varit utsedda att 
medla i tvisten förklarat att företaget inte kan undvika de varslade strids- 
åtgärderna på annat sätt än att träffa kollektivavtal med Elektrikerförbun- 
det avseende allt arbete med larm- och säkerhetsteknik i bolaget. 
Elektrikerförbundet nöjer sig således inte med ett konkurrerande 
kollektivavtal för egna medlemmar utan fordrar att bolaget ska tillämpa 
det kollektivavtal som organisationen begär även på anställda som är 
medlemmar i Unionen/Ledarna som är part i det redan befintliga 
kollektivavtalet och därmed bundna av avtalet. Elektrikerförbundets krav 
skulle således till leda till att det tillämpliga branschavtalet med 
Unionen/Ledarna skulle undanträngas. 

 
Elektrikerförbundets krav skulle vidare få till följd att samtliga anställda i 
företaget skulle betraktas som kollektivanställda och flyttas från ITP- 
systemet till Avtalspensionen SAF–LO. 

 
Elektrikerförbundet har under medling påstått att de skulle ingå ett avtal 
med Unionen och Ledarna som innebar att Unionen och Ledarna avsade 
sig avtalsrätten avseende allt arbete med larm- och säkerhetsteknik i 
Sector Alarm Service AB. Något sådant avtal är emellertid inte träffat 
mellan Svenska Elektrikerförbundet och Unionen/Ledarna. Unionen och 
Ledarna har inte heller för avsikt att ingå något sådant avtal. 
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Eftersom de varslade stridsåtgärderna utgör ett angrepp på det redan 
befintliga avtalet mellan Almega Tjänsteförbunden och Unionen råder 
fredsplikt, då stridsåtgärderna strider mot 42 § medbestämmandelagen. 

 
För det fall Elektrikerförbundet skulle vidta de varslade stridsåtgärderna 
trots denna fredspliktsinvändning kommer framställan om skadestånd 
och/eller andra rättsliga åtgärder att vidtas. 

 
Elektrikerförbundet har skjutit upp ikraftträdandet av de varslade strids- 
åtgärderna i väntan på Arbetsdomstolens interimistiska beslut om strids- 
åtgärdernas tillåtlighet. 

 

Yrkanden 
 

Elektrikerförbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förklara att 
Elektrikerförbundet är rättsligt oförhindrat att vidta stridsåtgärder i enlighet 
med varslet av den 3 maj 2017. Elektrikerförbundet har vidare yrkat att 
Arbetsdomstolen interimistiskt, för tiden till dess tvisten slutligt har prövats, 
förordnar i enlighet med huvudyrkandet. 

 
Arbetsgivarparterna har bestritt yrkandet om interimistiskt beslut. 

 
 
 

Detta beslut behandlar yrkandet om interimistiskt förordnande. 
 

Arbetsdomstolen har den 17 maj 2017 hållit ett särskilt sammanträde med 
parterna för att behandla Elektrikerförbundets yrkande om interimistiskt 
förordnande. Parterna har inför prövningen av yrkandet om interimistiskt 
förordnande åberopat bl.a. vittnesattester. 

 
Till utveckling av sin talan om interimistiskt förordnande har parterna anfört 
i huvudsak följande. 

 

Elektrikerförbundet 
 

Rättsliga grunder 
 

Det finns inte något hinder för Elektrikerförbundet att vidta de varslade 
stridsåtgärderna. Fredsplikt råder inte mellan bolaget och Elektrikerförbun- 
det, eftersom det råder kollektivavtalslöst tillstånd mellan bolaget och 
Elektrikerförbundet. 

 
Elektrikerförbundet har i avtalsförhandlingar, på det sätt som är normalt på 
svensk arbetsmarknad, krävt ett nytt kollektivavtal med bolaget med sådana 
rättsverkningar som ett kollektivavtal normalt har, i syfte att ta till vara sina 
medlemmars intressen och även fortsatt vara erkänt som kollektivavtalspart. 
Det finns däremot inte någon avsikt att tränga undan ett för larminstalla- 
törernas arbete redan befintligt kollektivavtal. Bolaget är nämligen inte 
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bundet av ett för larminstallatörer gällande kollektivavtal, eftersom tjänste- 
mannaavtalet inte är tillämpligt på larminstallatörernas arbete. Med hänsyn 
till förhållandena hos bolaget har Elektrikerförbundet inte begränsat sin 
begäran om kollektivavtal med bolaget till att avse ett kollektivavtal som 
endast ska tillämpas på de egna medlemmarna utan det ska tillämpas på allt 
larminstallationsarbete. 

 
Vidare är Elektrikerförbundet oförhindrat att vidta stridsåtgärder till stöd för 
sitt anspråk på kollektivavtal, även om det krävda kollektivavtalet skulle 
strida mot det kollektivavtal som bolaget redan är bundet av, tjänstemanna- 
avtalet. Att kollektivavtalen strider mot eller är oförenliga med varandra är 
ett problem som enligt rättspraxis löses inte genom förbud mot stridsåtgär- 
der utan genom rättsprinciper om konkurrens mellan olika kollektivavtal. 

 
Förhållandena i larmbranschen 

 
Elektrikerförbundet organiserar och tecknar kollektivavtal för inte enbart 
utbildade elektriker. Elektrikerförbundet tecknar också kollektivavtal för 
bl.a. radio- och tv-tekniker, servicetekniker för vitvaror, hissmontörer och 
larmtekniker. 

 
Arbetsgivarparternas beskrivning av den aktuella branschen stämmer inte. 
Det finns nämligen inte någon anledning att skilja mellan försäljning och 
installation av hemlarm respektive företagslarm. Det kollektivavtal som 
tecknades i januari 2015 mellan Almega Tjänsteförbunden och Elektriker- 
förbundet omfattade allt arbete med larminstallation, oavsett kund, och 
gjorde alltså inte någon sådan åtskillnad. Bolaget säljer och installerar än i 
dag både hemlarm och företagslarm. 

 
Elektrikerförbundet har sedan lång tid tecknat kollektivavtal för larmbran- 
schen, t.ex. genom kollektivavtal för Securitas Larm AB som sedan i vart 
fall 1970-talet har varit verksamt inom larmbranschen och utfört installation 
av larm. Securitas Larm AB, numera Stanley Security Sverige AB, var till 
och med 2001 bundet av Elektrikerförbundets kollektivavtal installations- 
avtalet genom medlemskap i Elektriska Installatörsorganisationen EIO. I 
april 2001 träffade Elektrikerförbundet ett företagsanpassat kollektivavtal 
avseende Securitas Larm AB, som benämns larm- och säkerhetsavtalet. 

 
I början av 2000-talet upplevde larmbranschen ett uppsving och nya larm- 
företag etablerades, bl.a. Sector Alarm AB och SA Bevakning AB. De 
dominerande aktörerna i larmbranschen är i dag bolaget, Verisure och 
Stanley Security-gruppen (Stanley Security). Stanley Security, som 
installerar huvudsakligen företagslarm, har omkring 600 anställda i form av 
säljare, administrativ personal, utvecklingspersonal och installatörer. 
Elektrikerförbundet har omkring 300 medlemmar hos Stanley Security och 
tecknar som nämnts kollektivavtal med Stanley Security, 

 
Verisures verksamhet är uppdelad i flera bolag. En överväldigande majoritet 
av de larminstallatörer som installerar Verisures larm är dock inte anställda i 
något av Verisure-bolagen. Verisure har nämligen en omfattande franchise- 
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verksamhet och det är hos franchisetagarna, vilka ofta är små arbetsgivare, 
som larminstallatörerna är anställda. Det finns omkring 35 franchisetagare 
som tillsammans har omkring 400 verksamma larminstallatörer. Elektriker- 
förbundet tecknar kollektivavtal med vissa av dessa franchisetagare. 

 
Elektrikerförbundet har alltså tecknat kollektivavtal med Stanley Security, 
bolaget och vissa franchisetagare hos Verisure. Därigenom har Elektriker- 
förbundet tecknat kollektivavtal för en inte ringa del av larminstallations- 
verksamheten i Sverige. 

 
Det finns dessutom andra företag i larmbranschen som omfattas av 
installationsavtalet eller som har hängavtal på larm- och säkerhetsavtalet. 
För dessa företag finns det sålunda kollektivavtal avseende 
larminstallationsarbete med Elektrikerförbundet som part. Detta är alltså det 
normala. 

 
Elektrikerförbundet har 81 medlemmar hos bolaget och en lokal fackklubb. 
Bolaget har förmodligen också högst tio arbetstagare som är medlemmar i 
Unionen, medan bolagets övriga arbetstagare troligen är oorganiserade. 

 
Kollektivavtalshistoriken 

 
I juni 2004 träffade SA Bevakning AB och Elektrikerförbundet ett 
kollektivavtal, ett hängavtal på larm- och säkerhetsavtalet, med särskilda 
bestämmelser om lönevillkor och avtalspension. Hängavtalet gällde mellan 
dessa parter till och med den 30 december 2011, då det sades upp av 
SA Bevakning AB. Den 16 mars 2012 träffade SA Bevakning AB och 
Elektrikerförbundet en överenskommelse om att hängavtalet för tiden efter 
den 31 mars 2012 skulle gälla med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. 
Den 27 december 2012 överlämnade SA Bevakning AB ånyo en avtalsupp- 
sägning till Elektrikerförbundet. Efter förhandlingar mellan SA Bevakning 
AB och Elektrikerförbundet återtog SA Bevakning AB sin uppsägning och 
för tiden efter den 31 mars 2013 gällde det sedan tidigare träffade hängavta- 
let med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Avtalsförhandlingar för tiden 
från och med den 1 april 2013 ägde rum och kollektivavtalets giltighetstid 
förlängdes igen. 

 
Den 3 december 2014 sade SA Bevakning AB upp samtliga kollektivavtal 
med Elektrikerförbundet. Samtliga larminstallatörer hos SA Bevakning AB 
flyttades till bolaget, som då hette Trygga Hem Skandinavien AB. Bolaget 
tillhör en koncern med Sector Alarm Holdings AS i toppen. Inom bolags- 
gruppen Sector Alarm AB fanns och finns alltjämt förutom bolaget också 
SA Bevakning AB och Sector Alarm Försäljnings AB. Elektrikerförbundet 
har alltså för den aktuella verksamheten haft kollektivavtal med SA Bevak- 
ning AB sedan 2004 till dess bolaget tog över verksamheten i december 
2014. 

 
Hos Statistiska centralbyrån är bolaget registrerat i näringsgrenen elinstall- 
ation. 
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Genom att SA Bevakning AB:s verksamhet med larminstallationer överläts 
till bolaget i december 2014 blev, till följd av bolagets medlemskap i 
Almega IT/Telekomföretagen, telekomavtalet med Seko, Service- och 
kommunikationsfacket som arbetarpart gällande för arbetet vid bolaget. 
Elektrikerförbundet och Seko, Service- och kommunikationsfacket träffade 
emellertid en överenskommelse om att det är Elektrikerförbundet som har 
avtalsrätten för den verksamhet som bolaget bedriver. 

 
För att möjliggöra ett avtalstecknande med Elektrikerförbundet som arbets- 
tagarpart kom Elektrikerförbundet, bolaget, Almega IT/Telekomföretagen 
och Almega Tjänsteförbunden överens om att bolaget fortsatt skulle vara 
medlem i Almega Tjänsteförbunden. Medlemskapet flyttades till Almega 
Tjänsteförbunden per årsskiftet 2014/2015. 

 
Efter medling träffades den 12 januari 2015 ett kollektivavtal mellan 
Almega Tjänsteförbundet och Elektrikerförbundet att gälla för bolaget från 
och med den 1 januari 2015. Parterna hade enats om att innehållet i 
telekomavtalet, som är ett medarbetaravtal, men inte telekomavtalet som 
sådant, skulle gälla som kollektivavtal mellan parterna för bolaget, och 
Almega IT/Telekomföretagen hade godkänt överenskommelsen. Det 
kollektivavtal som Almega Tjänsteförbunden och Elektrikerförbundet 
sålunda tecknade avseende arbetet vid bolaget är ett s.k. företagsavtal. Detta 
kollektivavtal är ett arbetaravtal. 

 
Därefter har detta kollektivavtal tillämpats på arbetet med larminstallation 
hos bolaget. Lönerevisioner har årligen genomförts i enlighet med 
kollektivavtalet. 

 
Det har pågått löpande förhandlingar mellan Elektrikerförbundet och 
Almega Tjänsteförbunden under avtalsperioden. Prolongeringar av 
kollektivavtalet har gjorts vid flera tillfällen och kollektivavtalet har gällt till 
och med den 31 mars 2017. 

 
Kollektivavtalet hade inga uppsägningsregler, vilket innebar att detta, trots 
pågående avtalsförhandlingar, löpte ut när avtalstiden tog slut. För 
närvarande råder tillfälligt kollektivavtalslöst tillstånd. Genom principerna 
om kollektivavtals efterverkan ska emellertid också efter den 31 mars 2017 
och alltjämt kollektivavtalet tillämpas på det larminstallationsarbete som 
bolaget utför. Kollektivavtalets efterverkan saknar dock betydelse för 
tillåtligheten av de varslade stridsåtgärderna. 

 
Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal 

 
Sedan 2015 har kollektivavtalsparterna således mer eller mindre fortlöpande 
fört diskussioner om att ersätta kollektivavtalet, som har villkor hämtade 
från ett annat kollektivavtal, med ett kollektivavtal med egna förhandlade 
villkor. Man har diskuterat tecknandet av ett branschavtal och utväxlat 
avtalsförslag med utkast till avtalstexter. Utgångspunkten har vid 
diskussionerna varit ett sedvanligt arbetaravtal. Det har under förhandling- 
arna aldrig varit tal om att träffa kollektivavtal enbart för Elektrikerförbun- 
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dets medlemmar. Almega Tjänsteförbunden har inte vid något tillfälle under 
dessa förhandlingar påtalat att det har funnits ett annat tillämpligt kollektiv- 
avtal, inte när avtalstidens slut närmade sig och inte heller efter det att 
kollektivavtalet löpte ut den 31 mars 2017. Elektrikerförbundet har alltså 
sedan lång tid och utan något undanträngande syfte försökt att teckna 
kollektivavtal med Almega Tjänsteförbunden avseende larminstallation. 

 
I början av april 2017 uppfattade Elektrikerförbundet att förhandlingarna 
inte var konstruktiva och hade strandats av Almega Tjänsteförbunden. 
Elektrikerförbundet såg ingen annan utväg än att varsla om stridsåtgärder, 
vilket gjordes den 7 april 2017. 

 
Parterna träffades därefter i medling. Inom ramen för medlingen fick 
Elektrikerförbundet klart för sig att Almega Tjänsteförbunden var av upp- 
fattningen att det för arbetet som larminstallatör redan fanns ett tillämpligt 
kollektivavtal, tjänstemannaavtalet. Detta kollektivavtal hade funnits länge. 
Invändningen föranledde Elektrikerförbundet att återta sitt varsel. Efter att 
närmare ha undersökt saken har Elektrikerförbundet emellertid kommit fram 
till att det för bolaget inte finns något för larminstallatörer gällande 
kollektivavtal. Elektrikerförbundet har därför den 3 maj 2017 på nytt varslat 
om stridsåtgärder. Det är detta varsel som bolaget nu har angripit med en 
fredspliktsinvändning. 

 
Elektrikerförbundet har inte begärt att bolaget nu ska byta arbetsgivar- 
organisation. Bolaget har inte erbjudit Elektrikerförbundet att träffa ett 
kollektivavtal som omfattar Elektrikerförbundets medlemmar. Det är i och 
för sig riktigt att Elektrikerförbundet inte vill träffa ett kollektivavtal som 
bara avser de egna medlemmarna, eftersom detta vore att acceptera att 
tjänstemannaavtalet är tillämpligt på larminstallatörernas arbete. 

 
Det är riktigt att det avtalsförslag som Elektrikerförbundet presenterade för 
bolaget är ett hängavtal som hänvisar till ett kollektivavtal tecknat mellan 
Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Elektrikerförbundet och Seko, 
Service- och kommunikationsfacket, som omfattar arbete med larm- och 
säkerhetsteknik. 

 
Det enda som krävs för att undvika de varslade stridsåtgärderna är att 
bolaget träffar ett sedvanligt kollektivavtal med Elektrikerförbundet. 

 
Arbetet som larminstallatör 

 
Arbetet som larminstallatör innebär bl.a. följande. 

 
Larminstallatören bär arbetskläder, blåkläder, i arbetet, eftersom arbetet är 
smutsigt och svettigt att utföra. Larminstallatören använder en rad verktyg i 
arbetet och dessa bärs enklast genom att de förvaras i arbetsklädernas för 
ändamålet avsedda fickor och hällor. För dagen aktuella arbeten noteras av 
bolaget i en handdator. Larminstallatören ansvarar för att ringa till kunden 
och meddela ungefärlig tid för besök. Larminstallatören är ansvarig för att 
på postkontor och hos grossister hämta nödvändigt material och utrustning. 
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Vid nyinstallation innebär arbetet hos kunden att gå igenom installationen 
med kunden och om lämpligt föreslå att ytterligare komponenter läggs till 
installationen utöver de som ingår i de vanliga startpaketen (s.k. merförsälj- 
ning). Därefter vidtar själva monteringsarbetet som sker med hjälp av borr- 
maskin och skruvdragare. Den största delen av arbetet består av att skruva 
upp/montera larmutrustningen samt att få den att fungera, dvs. driftsätta den. 
Arbetstiden för en nyinstallation är normalt två timmar och 40 minuter. 
Efter att monteringen är klar och utrustningen fungerar instrueras kunden 
angående larmets funktioner. Arbetet består inte bara av nyinstallation utan 
det består också av servicearbeten på befintliga larmanläggningar, felsök- 
ning och reparation samt byte av batteri i larmanläggningar och brandvar- 
nare. Visst arbete utförs mot företagskunder. Hos dessa kunder utförs 
arbetet något annorlunda. Frågor om var kablar och lister ska monteras osv. 
planeras av larminstallatören på plats hos kunden. Därefter bokas en tid för 
montering av larmet. Dessa arbeten är mer omfattande än installationer hos 
privatkunder och innebär i vissa fall att kabel måste dras. Larminstallatören 
har ett ansvar för att kasta skräp och sopsortera. Larminstallatören har också 
ansvar för att hålla bilen ren, vilket uppskattningsvis tar två timmar i 
veckan. 

 
Den försäljning som larminstallatörerna utför är alltså s.k. merförsäljning. 
Merförsäljning är vanligt förekommande inom olika arbetaryrken. Det före- 
kommer t.ex. inom detaljhandeln, dagligvaruhandeln, handeln med elektro- 
nik, vid verkstäder och vid arbete utfört av hantverkare. Arbetaren förväntas 
engagera sig i arbetet med merförsäljning. I fråga om larminstallation är det 
dessutom naturligt att det är larminstallatören, och inte försäljaren, som när 
denne tillsammans med kunden hemma hos kunden har gått igenom de 
exakta förutsättningarna för installationen har en uppfattning om vilken 
merförsäljning som kan bli aktuell och då erbjuder kunden detta. 

 
Arbetet med den administration larminstallatören utför – upprättande av 
fakturaunderlag och kvittens av nycklar – är också vanligt förekommande 
arbetsuppgifter för arbetare och inte något specifikt för arbete som tjänste- 
män utför. Fakturaunderlaget tar larminstallatören fram i samband med ett 
uppdrag genom att fylla i en blankett med kundens namn och fakturerings- 
adress samt uppgifter om vilken utrustning som sålts. Också kvittenserna 
upprättas på en färdig blankett enligt ett i förväg bestämt förfarande. 

 
Det är bolaget som ensidigt har beslutat att ändra yrkesgruppens beteckning 
från larminstallatör till säkerhetskonsult. Beslutet avsåg endast beteckningen 
och innebar inte någon ändring i materiellt hänseende. 

 

Arbetsgivarparterna 
 

Rättsliga grunder 
 

Bolaget är genom medlemskap i Almega Tjänsteförbunden bundet av 
tjänstemannaavtalet. Tjänstemannaavtalet, som alltså gäller hos bolaget, är 
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tillämpligt på bolagets verksamhet och därmed på arbetet som säkerhetskon- 
sult. 

 
Elektrikerförbundet har begärt att bolaget ska teckna kollektivavtal. 
Elektrikerförbundet har inte ställt krav på ett konkurrerande kollektivavtal 
enbart för egen räkning, utan har uttryckligen framställt krav om att bolaget 
ska tillämpa det kollektivavtal som Elektrikerförbundet begär för samtliga 
anställda hos bolaget, dvs. även för medlemmar hos Unionen och utanför- 
stående arbetstagare. 

 
De varslade stridsåtgärderna utgör därmed ett angrepp på tjänstemannaavta- 
let. Syftet med de varslade stridsåtgärderna är att tränga undan det hos 
bolaget befintliga kollektivavtalet, tjänstemannaavtalet. 

 
De av Elektrikerförbundet varslade stridsåtgärderna strider mot 
42 § medbestämmandelagen och är följaktligen olovliga. Yrkandet om 
interimistiskt förordnande ska därmed avslås. 

 
Verksamheten i bolaget och Sector Alarm-koncernen 

 
Bolaget ingår i en koncern där bolagen samverkar. Verksamheten inom 
koncernen består i rådgivning, försäljning, installation och service av säker- 
hetstjänster avseende framför allt privatbostäder. Koncernen har cirka 
190 000 kunder, av vilka cirka 180 000 är privatpersoner och de övriga är 
företag, nästan bara små företag. 

 
Ett av bolagen i koncernen, Sector Alarm Försäljning AB, har säljare 
anställda. Dessa har till uppgift att få in nya kunder genom att sälja larm- 
abonnemang i vilka ingår uppkoppling till larmcentral med väktartjänst. I 
samband med försäljning av larmabonnemanget kan kunden erbjudas ett s.k. 
startpaket med viss grundläggande larmutrustning. När säljaren har gjort 
denna s.k. nykundsförsäljning, tar en säkerhetskonsult hos bolaget vid. 

 
Alla de cirka 145 anställda i bolaget är säkerhetskonsulter och de har i 
huvudsak samma arbetsuppgifter. Bolaget har ingen administrativ personal 
anställd. Sådan personal, t.ex. HR-personal, vd och övrig ledning, är 
anställd i Sector Alarm AB. 

 
För ett par år sedan bestämde bolaget, utan att Elektrikerförbundet hade 
några invändningar, att man för bolagets anställda ska använda titeln säker- 
hetskonsult i stället för larminstallatör, eftersom den förstnämnda titeln 
bättre beskriver yrkesgruppens arbetsuppgifter. Det kan dock fortfarande 
finnas säkerhetskonsulter som själva kallar sig t.ex. larminstallatörer. 

 
Arbetet som säkerhetskonsult 

 
De startpaket med larmutrustning som säljarna i Sector Alarm Försäljning 
AB har gett bort måste kompletteras med ytterligare utrustning för att säker- 
ställa kundens trygghet i bostaden. Säljare i Sector Alarm Försäljning AB 
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har inte behörighet att genomföra denna ytterligare försäljning, utan detta 
görs av säkerhetskonsulterna hos bolaget. 

 
Säkerhetskonsulternas försäljningsarbete, som är provisionsbaserat, sker i 
samband med att de för första gången besöker kundens hem och går igenom 
hemmet för att se vilka säkerhetsbehov som finns och hur man bäst tillgodo- 
ser dessa för att få en så god säkerhet som möjligt; i vilka fönster och dörrar 
ska magnetkontakter monteras, ska det finnas brandvarnare och glaskross- 
detektorer och i så fall hur många och i vilka rum. Arbetet med att skruva 
fast utrustningen utgör endast en mindre del av det totala arbetet. 

 
Ett besök hos en ny kund varar normalt i cirka två timmar och 40 minuter. 
Man kan kalla hela det arbete som utförs under ett sådant besök för ”install- 
ation”, men det är alltså bara en mindre del av arbetet som utgörs av install- 
ation i betydelsen ”sätta upp eller sätta fast saker”. Den mesta tiden går åt 
till sådant som inte är kroppsarbete. Kroppsarbete upptar cirka 20– 
25 procent av en säkerhetskonsults totala arbetstid vid ett kundbesök, inklu- 
sive den programmering som görs strax före monteringen och den driftkon- 
troll som görs direkt efter att utrustningen monterats. Resten av arbetstiden 
använder säkerhetskonsulten till arbete av tjänstemannakaraktär, bestående i 
samtal med kunden gällande behovsanalys, förslag till säkerhetslösning och 
genomförande av försäljning av utrustning. Det intellektuella arbetet, till 
skillnad från det manuella arbetet, är det centrala och det som är mer 
avancerat och krävande än det manuella arbetet. 

 
I uppdraget från kunden ingår också att utföra löpande service. Det kan t.ex. 
handla om att åka hem till kunden för att byta batteri i anläggningen. Också 
ett sådant besök innefattar arbete med försäljning av ytterligare delar och 
komponenter. På nytt, precis som vid det första besöket, går säkerhetskon- 
sulten igenom hemmet tillsammans med kunden. Det kan t.ex. vara så att 
kunden vid det första besöket uttryckt tankar om att köpa en viss enhet men 
då avstått. Säkerhetskonsulten kan i sådana fall ta upp den tråden igen för att 
se om kunden nu vill göra denna komplettering. Det kan också handla om 
att nya mönster för inbrott har visat sig sedan det senaste besöket, som gör 
att ytterligare anordningar bör installeras. Ett exempel på detta är att säker- 
hetskonsulten, på grundval av t.ex. inbrottsstatistik, bedömer att det på 
senare tid blivit vanligare att tjuvar bryter sig in på övervåningen i ett hus, 
medan det tidigare varit vanligare att inbrott skett genom dörrar eller fönster 
på undervåningen. En sådan förändring kan göra att det finns anledning att 
förbättra skyddet på övervåningen, vilket kräver behovsanalys, samtal med 
kunden, och, om försäljning sker, installation av de tillkommande 
produkterna. Också i dessa fall utgör själva monteringsarbetet en mindre 
andel av tiden hos kunden. Den mesta tiden vid återbesök går alltså åt till 
tjänstemannaarbete och bara en mindre del till kroppsarbete. 

 
Säkerhetskonsulten skriver i en handdator in bl.a. vad som hänt under ett 
kundbesök, vad kunden har köpt, hur lång tid besöket tagit och om kunden i 
framtiden kan vara intresserad av ytterligare produkter. De kontrakt som 
upprättas av säkerhetskonsulten är i pappersform och undertecknas av 
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kunden. Också annan administration av skriftliga handlingar sköts av säker- 
hetskonsulten, bl.a. upprättande av fakturaunderlag, utfärdande till kunderna 
av kvittenser avseende nycklar som bolaget tar emot och förvarar för 
kundernas räkning, och hantering av autogiroblanketter. Säkerhetskonsulten 
ska ungefär en gång i veckan skicka in handlingarna till den enhet i syster- 
bolaget Sector Alarm AB som sköter administrationen. Också andra upp- 
gifter ska sammanställas ungefär en gång i veckan. Säkerhetskonsulternas 
administrativa arbete är tjänstemannaarbete. 

 
Både vid det första besöket och vid återbesök hos kunden är arbetet med 
behovsanalys, samtal med kunden och försäljning kärnarbetsuppgifterna. 
Det är den delen av arbetet som ställer krav på den anställdes kunskaper, 
erfarenhet och personlighet. Arbetet med att montera upp eller sätta fast den 
fysiska utrustningen är mycket enkelt. De allra flesta kunder skulle kunna 
klara det arbetet på egen hand med hjälp av verktyg som finns i de flesta 
hushåll. Arbetet innehåller inga moment som kräver sådana kunskaper som 
en utbildad elektriker har. Anslutningen av utrustningen till elnätet sker 
genom att man sätter en vanlig stickkontakt i ett vanligt vägguttag. För att få 
anställning i bolaget ställs därför inga krav på utbildning som elektriker. 
Den internutbildning säkerhetskonsulterna får avser till övervägande del 
tjänstemannaarbete. 

 
Det stämmer att det förekommer dragning av kabel i form av tunna ledning- 
ar, men endast i liten utsträckning och då hos företagskunder. Bakgrunden 
till att denna typ av arbete förekommer är att bolaget 2015 tog över en verk- 
samhet från ett annat företag i vilken ingick även företagskunder. Dessför- 
innan hade bolaget inte haft några företagskunder. Under 2016 fick bolaget 
in ytterligare företagskunder. En mindre del av dessa valde en teknisk 
lösning som innebar att kabel måste dras. Sedan 2016 har bolaget inte tagit 
in några nya företagskunder som vill ha tekniska lösningar som innebär att 
kabel måste dras. Arbetet med att dra kabel har därför minskat kraftigt. I dag 
förekommer kabeldragning bara när sådana befintliga företagskunder som 
redan har kablar dragna önskar få sina system utvidgade eller ändrade och 
inte vill byta till de trådlösa lösningar som alla privatkunder och de flesta 
andra företagskunder har. Arbete med att dra kabel har alltså fram till slutet 
av 2016 förekommit hos en mindre del av företagskunderna, och före- 
kommer i dag i ännu mindre och avtagande omfattning. Arbetet med att dra 
kabel är inte av sådant slag att det krävs utbildning eller behörighet som 
elektriker för att utföra det. Av de cirka 145 säkerhetskonsulterna är det 
omkring 20 som utför eller har utfört kabeldragning. 

 
Städning av bilen och sopsortering av bl.a. förpackningar som utrustnings- 
delar legat i kan ta cirka två timmar per vecka. Hämtning av det material 
som ska monteras hos en kund sker ungefär en gång i veckan, antingen hos 
en grossist eller i bolagets eget lager. 

 
Arbetet som säkerhetskonsult är varken smutsigt eller fysiskt ansträngande. 
Om säkerhetskonsulten blir svettig, beror det på att temperaturen är hög, 
t.ex. för att det är mitt i sommaren. Säkerhetskonsulten har ett par svarta 
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arbetsbyxor med fickor. På överkroppen har han eller hon en röd pikétröja 
och en röd jacka med firmatryck. Få verktyg behöver användas, oftast bara 
en skruvdragare eller en skruvmejsel och ett vattenpass, men ibland även en 
mindre borrmaskin. Stege används sällan. Oftast räcker det med en fotpall 
för att nå de platser i taket där t.ex. en branddetektor ska monteras. Liftar 
användes tidigare, men sällan, i verksamheten. De används inte längre. 

 
Tjänstemannaavtalet och förhållandena i hemlarmbranschen 

 
Tjänstemannaavtalet är just ett tjänstemannaavtal, med Unionen och 
Ledarna på arbetstagarsidan, som gäller för säkerhetsföretagen samt 
serviceentreprenad- och specialserviceföretag inom Almega Tjänsteförbun- 
den. Avtalsbundenhet uppkommer på vanligt sätt direkt genom medlem- 
skapet i Almega Tjänsteförbunden. Det krävs alltså inte något särskilt 
inkopplingsförfarande eller liknande. 

 
För den nämnda branschen inom Almega Tjänsteförbunden finns också ett 
arbetaravtal. Arbetstagarpart i detta avtal är Svenska Transportarbetare- 
förbundet. Arbetaravtalet omfattar väktare och bl.a. ordningsvakter, skydds- 
vakter och värdetransportörer. 

 
Inom hemlarmbranschen i Sverige finns i dag två större företag. Bolaget är 
det mindre av dessa företag. Av de svenska hushåll som har hemlarm svarar 
bolaget för cirka 30–35 procent. Det andra företaget, Verisure Sverige AB, 
har drygt 50 procent av marknaden. Återstående 15–20 procent av mark- 
naden har ett antal mindre aktörer. Bolaget och Verisure Sverige AB har 
alltså tillsammans mer än 80 procent av marknaden för hemlarm. Det är 
riktigt att Verisure Sverige AB är uppbyggt kring franchising och att det är 
franchisetagarna som har personalen som installerar larmen anställd. 

 
Verisure Sverige AB är sedan länge medlem i Almega Tjänsteförbunden. 
Verisure Sverige AB tillämpar tjänstemannaavtalet på anställda med befatt- 
ningar som motsvarar bolagets säkerhetskonsulter. Det gör också de 
franchisetagare som är medlemmar i Almega Tjänsteförbunden. Verisure 
Sverige AB har nyligen ansökt om och beviljats utträde ur Almega Tjänste- 
förbunden. Verisure Sverige AB kommer i juni 2017 att gå in i Transport- 
företagen. Även hos Transportföretagen kommer ett tjänstemannaavtal att 
tillämpas på anställda med befattningar som motsvarar bolagets säkerhets- 
konsulter. 

 
Kollektivavtalshistoriken 

 
Arbetsgivarparterna kan i allt väsentligt vitsorda den av Elektrikerförbundet 
lämnade redogörelsen för kollektivavtalshistoriken. 

 
Bolaget inträdde som medlem i Almega IT/Telekomföretagen i januari 
2009. Genom medlemskapet blev bolaget bundet av telekomavtalet. Det är 
ett s.k. medarbetaravtal med samma bestämmelser om allmänna anställ- 
ningsvillkor för samtliga medarbetare. Parter på arbetstagarsidan är 
Unionen, Akademikerna, Ledarna och Seko, Service- och kommunikations- 
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facket. De pensionsvillkor som gäller, ITP-avtalet, är desamma för samtliga 
medarbetare. Att det är ett medarbetaravtal har betydelse bl.a. för frågor om 
arbetsskyldighetens omfattning och innebär vidare exempelvis att tur- 
ordningslistan vid en eventuell driftsinskränkning/arbetsbristsituation 
kommer att omfatta samtliga medarbetare på en driftsenhet. 

 
Bolaget utträdde ur Almega IT/Telekomföretagen vid årsskiftet 2014/2015 
och inträdde samtidigt i Almega Tjänsteförbunden. Bytet av arbetsgivar- 
organisation föranledde dock inte någon omedelbar förändring av kollektiv- 
avtalstillämpningen. Organisationsbytet innebar således inte att bolaget 
direkt övergick till att tillämpa hos Almega Tjänsteförbunden gällande 
kollektivavtal som är tillämpliga för den verksamhet bolaget bedriver. I 
stället träffades mellan Almega Tjänsteförbunden och Elektrikerförbundet, 
under medverkan av medlare, en särskild överenskommelse innebärande att 
det för bolaget sedan tidigare gällande telekomavtalet även fortsättningsvis 
skulle tillämpas, i allt väsentligt på samma sätt som tidigare, dock med den 
skillnaden att Elektrikerförbundet var part på arbetstagarsidan. 

 
Arrangemanget kan till sina effekter närmast liknas vid att parterna träffade 
ett hängavtal enligt vilket bolaget under i överenskommelsen angiven tid 
skulle tillämpa telekomavtalet. Överenskommelsen gällde för perioden den 
1 januari 2015 till och med den 30 april 2016 men kom senare att förlängas 
till och med den 31 mars 2017, varefter den upphörde. Detta innebar dock 
inte att bolaget stod utan kollektivavtal. Genom medlemskapet i Almega 
Tjänsteförbunden är bolaget nämligen bundet av tjänstemannaavtalet. 
Bolaget har efter den 31 mars 2017 tillämpat tjänstemannaavtalet. Princi- 
perna om kollektivavtals efterverkan är inte tillämpliga. Det råder inte något 
tillfälligt kollektivavtalslöst tillstånd mellan bolaget och Elektrikerförbun- 
det, eftersom Almega Tjänsteförbunden och bolaget meddelat Elektrikerför- 
bundet att det inte är aktuellt att träffa något kollektivavtal för bolagets 
säkerhetskonsulter. 

 
I varslet från Elektrikerförbundet står det att bolaget sedan 2004 varit bundet 
av kollektivavtal med Elektrikerförbundet. Detta stämmer inte. Bolaget blev 
bundet av kollektivavtal i förhållande till Elektrikerförbundet för första 
gången den 1 januari 2015, då medarbetaravtalet telekomavtalet, genom den 
nämnda överenskommelsen, blev gällande mellan parterna. Bolaget har 
således aldrig varit bundet av något arbetaravtal med Elektrikerförbundet. 

 
Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal 

 
Elektrikerförbundet lämnade redogörelse för förhandlingarna vitsordas som 
i allt väsentligt korrekt. Följande tillägg bör dock göras. 

 
Det är riktigt att förhandlingar om att träffa ett nytt avtal kan sägas ha pågått 
sedan 2015. Intensiteten i förhandlingarna har dock naturligen varierat 
under perioden. Det stämmer att arbetsgivarparten under förhandlingarna 
inte särskilt har upplyst Elektrikerförbundet om att det fanns ett tillämpligt 
kollektivavtal som Almega Tjänsteförbunden träffat. Arbetsgivarparten har 
dock inte heller förnekat eller på annat sätt försökt att dölja detta. Någon 
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särskild upplysningsskyldighet har inte funnits. Det har inte funnits några 
illojala avsikter. Att medlemskap i en arbetsgivarorganisation vanligen 
innebär bundenhet av organisationens kollektivavtal kan inte rimligen ha 
kommit som någon överraskning för Elektrikerförbundet. 

 
Under förhandlingarna har Elektrikerförbundet vid flera tillfällen framfört 
krav om att ett arbetaravtal med Elektrikerförbundet som part ska tecknas 
för samtliga anställda hos bolaget, och alltså inte enbart för Elektriker- 
förbundets egna medlemmar. Under förhandlingar har Elektrikerförbundet 
också begärt att bolaget ska byta arbetsgivarorganisation. 

 
Arbetsgivarparten har under förhandlingarna inte motsatt sig att träffa 
kollektivavtal med Elektrikerförbundet. Tvärtom har Elektrikerförbundet 
erbjudits att träffa ett kollektivavtal omfattande dess egna medlemmar hos 
bolaget. Elektrikerförbundet har dock kategoriskt avvisat alla sådana 
erbjudanden och vidhållit att kravet är att kollektivavtalet ska vara heltäck- 
ande och tillämpas på samtliga anställda hos bolaget. En följd av ett sådant 
kollektivavtal skulle bli att bolaget skulle tvingas att byta pensionssystem 
för samtliga anställda, från ITP-avtalet till avtalspension SAF/LO. 

 
Det sista avtalsförslaget som Elektrikerförbundet lämnade till bolaget före 
varslet om stridsåtgärder avsåg ett hängavtal på ett mellan Elektrikerförbun- 
det och Elektriska Installatörsorganisationen EIO gällande kollektivavtal. 
Enligt den föreslagna avtalsförbindelsen, mellan bolaget och Elektriker- 
förbundet, ska den gälla för allt arbete som kollektivavtalet reglerar. Den 
föreslagna avtalsförbindelsen hade alltså inte begränsats till avse Elektriker- 
förbundets egna medlemmar. 

 
De varslade stridsåtgärderna utgör därmed ett klart angrepp på det 
kollektivavtal som gäller hos bolaget, tjänstemannaavtalet. 

 
Rättslig argumentation 

 
Elektrikerförbundet hävdar, trots att bolaget genom medlemskap i Almega 
Tjänsteförbunden är bundet av tjänstemannaavtalet, att det hos bolaget inte 
finns något för arbetet som säkerhetskonsult tillämpligt kollektivavtal. 
Elektrikerförbundets inställning kan inte förstås på annat sätt än att 
Elektrikerförbundet anser att endast ett arbetaravtal skulle vara tillämpligt 
för den verksamhet bolaget bedriver. Elektrikerförbundets uppfattning är 
felaktig. 

 
Säkerhetskonsulternas arbete är till övervägande del vad som traditionellt 
betraktats som tjänstemannaarbete. Även Unionen, som är part i tjänste- 
mannaavtalet, är av uppfattningen att det är fråga om till övervägande del 
tjänstemannaarbete. Almega Tjänsteförbunden och Unionen är överens om 
att tjänstemannaavtalet är tillämpligt på den verksamhet bolaget bedriver. 
Det finns således en gemensam partsuppfattning härvidlag. Unionen gör 
anspråk på att tjänstemannaavtalet ska tillämpas. Hos det i hemlarmbran- 
schen klart dominerande företaget Verisure Sverige AB, som representerar 
cirka 50 procent av marknaden, tillämpas tjänstemannaavtalet. 
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Arbetsgivarparterna gör gällande att det hos bolaget gällande kollektiv- 
avtalet, tjänstemannaavtalet, är tillämpligt på den verksamhet bolaget 
bedriver och därmed på arbetet som säkerhetskonsult. 

 
Det är dock inte nödvändigt för Arbetsdomstolen att ta ställning till om 
säkerhetskonsulternas arbete, helt eller till övervägande del, är att hänföra 
till det ena eller det andra kollektivavtalet på det sätt som sker vid prövning- 
en av en traditionell gränsdragningstvist. En sådan tvist utmärks av att 
arbetsgivaren är bunden av två eller flera kollektivavtal. Ett arbete måste då 
ovillkorligen hänföras till något av kollektivavtalen. Om i den situationen 
två fackföreningar gör anspråk på att den egna organisationens kollektiv- 
avtal ska tillämpas, måste arbetsgivaren alltså välja. Ytterst kan den gräns- 
dragningsfrågan prövas av Arbetsdomstolen som då har att avgöra vilket av 
de två gällande kollektivavtalen hos arbetsgivaren som ska tillämpas för ett 
visst arbete. 

 
I den nu aktuella tvisten har Arbetsdomstolen i stället att avgöra, inte vilket 
av två kollektivavtal som ska tillämpas utan, om det hos bolaget gällande 
tjänstemannaavtalet är tillämpligt på den verksamhet som bolaget bedriver 
och därmed på arbetet som säkerhetskonsult. I en sådan tvist, dvs. en tvist 
om en viss verksamhet faller inom ett visst kollektivavtals tillämpnings- 
område, ska vid tolkningen endast beaktas tillämpningsområdet för det 
omtvistade kollektivavtalet, dvs. i detta fall tjänstemannaavtalet. För den 
prövningen saknar det alltså betydelse att det måhända på arbetsmarknaden 
kan finnas även ett annat kollektivavtal som i och för sig skulle kunna 
tillämpas på den verksamhet som tvisten rör. 

 

Skäl 
 

Bolaget och Elektrikerförbundet är för närvarande inte bundna av kollektiv- 
avtal i förhållande till varandra, men har tidigare varit det. Elektrikerförbun- 
det har varslat om stridsåtgärder för att få träffa ett kollektivavtal med 
bolaget som ska tillämpas på allt arbete med larm- och säkerhetsteknik. 
Bolaget är genom medlemskap i Almega Tjänsteförbunden bundet av bl.a. 
tjänstemannaavtalet som Almega Tjänsteförbunden har träffat med Unionen 
och Ledarna. Arbetsgivarparterna anser att tjänstemannaavtalet är tillämp- 
ligt på arbetet som säkerhetskonsult/larminstallatör, vilket Elektrikerförbun- 
det inte anser. Bolaget har framställt en fredspliktsinvändning mot de 
varslade stridsåtgärderna och gjort gällande att dessa utgör ett angrepp på 
det för arbetet tillämpliga tjänstemannaavtalet och syftar till att tränga undan 
det kollektivavtalet, varför de varslade stridsåtgärderna är olovliga såsom 
stridande mot 42 § medbestämmandelagen. Enligt Elektrikerförbundet 
syftar de varslade stridsåtgärderna inte till att tränga undan ett befintligt 
kollektivavtal utan bara till att ta till vara medlemmarnas intressen och även 
till att Elektrikerförbundet ska fortsatt vara erkänt som kollektivavtalspart. 

 
Arbetsdomstolen har i tidigare avgöranden tagit ställning till tillåtligheten av 
en stridsåtgärd när det har gjorts gällande att den syftat till att tränga undan 
eller ändra befintliga kollektivavtal. Domstolen har då sammanfattningsvis 
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uttalat följande (se t.ex. AD 2012 nr 13 och AD 2005 nr 110). Utgångspunk- 
ten är att en arbetstagarorganisation kan vidta stridsåtgärder till stöd för ett 
anspråk på kollektivavtal för ett tillämpningsområde där kollektivavtal 
redan gäller mellan arbetsgivaren och en annan arbetstagarpart, trots att det 
ytterligare kollektivavtalet strider mot det redan befintliga. Att kollektiv- 
avtalen strider mot eller är oförenliga med varandra är ett problem som löses 
inte genom förbud mot stridsåtgärder i syfte att få det senare kollektivavtalet 
till stånd utan genom rättsprinciper om konkurrens mellan olika kollektiv- 
avtal. Situationen är en annan när stridsåtgärden framstår som ett angrepp på 
det redan befintliga kollektivavtalet. I ett sådant fall strider stridsåtgärden 
mot 42 § medbestämmandelagen. De situationer som avses är sådana där en 
utomstående arbetstagarorganisation inte enbart för egen räkning ställer 
krav på ett konkurrerande kollektivavtal utan uttryckligen fordrar att arbets- 
givaren ska tillämpa det kollektivavtal som organisationen begär även på 
arbetstagare som är medlemmar i den arbetstagarorganisation som är part i 
det redan befintliga kollektivavtalet och därmed bundna av kollektivavtalet. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Elektrikerförbundet får, såvitt hittills framkommit, i och för sig anses ha – 
mot bakgrund av att Elektrikerförbundet inte anser att tjänstemannaavtalet är 
tillämpligt på bolagets verksamhet – krävt att det kollektivavtal som 
stridsåtgärderna syftar till att uppnå ska tillämpas även på medlemmar i 
Unionen som arbetar som säkerhetskonsulter/larminstallatörer. Det finns 
emellertid inte någon anledning att misstro Elektrikerförbundets vid 
sammanträdet lämnade uppgifter om att det enda som krävs för att strids- 
åtgärderna, om de sätts i verket, ska hävas är att bolaget träffar ett sedvanligt 
kollektivavtal med Elektrikerförbundet. 

 
Den hittillsvarande utredningen ger därmed inte stöd för någon annan 
bedömning än att Elektrikerförbundet med de varslade stridsåtgärderna 
syftar till att få till stånd ett kollektivavtal med bolaget enbart för att ta till 
vara sina medlemmars intressen och att bli erkänt som kollektivavtalspart. 
Den utredning som nu finns ger således inte stöd för slutsatsen att det 
kollektivavtal som Elektrikerförbundet vill träffa med bolaget är avsett att 
tränga undan eller ändra tjänstemannaavtalet. Utredningen på dess 
nuvarande stadium ger alltså inte stöd för att Elektrikerförbundet med de 
varslade stridsåtgärderna har ett sådant syfte som medför att åtgärderna 
skulle strida mot fredspliktsreglerna i medbestämmandelagen. 

 
Arbetsdomstolen finner sammanfattningsvis att de invändningar om de 
varslade stridsåtgärdernas tillåtlighet som arbetsgivarparterna har gjort inte 
kan godtas och att Elektrikerförbundets yrkande om interimistiskt 
förordnande ska bifallas. 
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Arbetsdomstolens ställningstagande 
 

Arbetsdomstolen förklarar, för tiden till dess tvisten slutligt har prövats, att 
det inte finns något rättsligt hinder mot de i varslet av den 3 maj 2017 
upptagna stridsåtgärderna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Sören Öman, Ulla Erlandsson, Berndt Molin, Karl Olof 
Stenqvist, Ken Johnsson, Erland Olauson och Ingemar Hamskär. Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Pontus Bromander 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 33/17 
 2017-05-24 Mål nr A 193/15 
 Stockholm  

 
 

KÄRANDE 
Vårdförbundet, Box 3260, 103 65 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristerna Annika Wahlström och Lena Ahlström, samma 
adress 

 
SVARANDE 
Region Östergötland, 581 91 Linköping 
Ombud: arbetsrättschefen Sophie Thörne och jur.kand. Anna Svanestrand, 
Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 Stockholm 

 
SAKEN 
skadestånd för kollektivavtalsbrott m.m. 

 
 

Bakgrund 
 

Mellan Region Östergötland (regionen) och Vårdförbundet (förbundet) gäl- 
ler kollektivavtal, däribland Allmänna bestämmelser (AB eller kollektiv- 
avtalet) som är en del av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor m.m. (HÖK 11). 

 
Anna Birkestedt, Kristina Bohman, Helen Dylltegen, Sofia Hallström och 
Annamaria Johansson är medlemmar i förbundet. De var år 2014 anställda 
som barnmorskor hos regionen och placerade på kvinnokliniken vid 
Vrinnevisjukhuset i Norrköping. 

 
De fem arbetstagarna fick av arbetsgivaren besked om att deras huvud- 
semester om fyra veckor skulle vara veckorna 29–32 sommaren 2014, dvs. 
den 14 juli–10 augusti 2014. Efter MBL-förhandlingar den 13 juni 2014 
beslutade regionen att ändra semesterförläggningen. Parterna är oense om 
när arbetstagarna fick information om att förläggningen av deras semester 
hade ändrats. 

 
Mellan parterna har tvist uppkommit om det strider mot semesterlagen och 
kollektivavtalet att ändra förläggningen av semestern på det sätt regionen 
har gjort och då bl.a. om regionen haft fog för åtgärden samt om semester- 
lagen utgör kollektivavtalsinnehåll, antingen i sin helhet eller i vissa delar. 
Mellan parterna är också tvistigt om regionen brutit mot semesterlagen och 
kollektivavtalet genom att inte, eller inte inom rätt tid, underrätta arbetsta- 
garna om den ändrade semesterförläggningen. 

 
Parterna har tvisteförhandlat utan att ha kunnat enas. 
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Kollektivavtalsreglering 
 

I kap. 6 § 27 Mom. 1 i Allmänna bestämmelser (AB) anges följande. 
 

Semesterförmåner utges enligt gällande lag om inte annat anges nedan. 
 

Mom. 9 och 13 i samma paragraf har följande lydelse. 
 

Förläggning av semesterledighet 
 

Mom. 9 I enlighet med 10 § SemL gäller följande. 
 

a) Vid förläggning av semesterledighet som avses i 12 § SemL ska efter- 
strävas att arbetstagaren får en semesterledighetsperiod av minst 4 veckor 
under juni–augusti. Sådan semesterledighet får efter förhandlingar enligt 
11 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) förläggas även till 
maj och september eller del av dessa månader. 

 
Om så lokalt överenskoms, arbetstagaren begär det eller särskilda skäl 
finns kan semesterledigheten förläggas till annan tid än maj–september. 

 
b) När semesterlista upprättas ska följande gälla, om inte annat över- 
enskoms. 

 
Arbetstagaren ska senast vid tidpunkt, som lokalt överenskoms uttrycka 
önskemål om huvudsemesterns förläggning. Arbetsgivaren upprättar där- 
efter förslag till semesterlista. 

 
Arbetsgivarens förslag till semesterlista meddelas för berörda arbetsta- 
gare och översänds till den lokala arbetstagarorganisationen senast vid 
tidpunkt, som lokalt överenskoms. 

 
Lokal arbetstagarorganisation kan senast inom 10 dagar efter detta 
påkalla förhandlingar enligt 12 § MBL om ändringar i förslaget. Om så 
inte sker anses förslaget godkänt. 

 
Arbetstagarna ska underrättas om fastställd semester. 

 
Anmärkning 

 
Om lokal överenskommelse inte kan uppnås om ovan angivna tidpunkter 
gäller bestämmelserna i 11 § SemL om underrättelse till arbetstagarna. 

 
[...] 

 
Mom. 13 

 
Arbetstagare är skyldig att, om synnerliga skäl finns, avbryta sin semester 
och återgå i arbete. Om arbetstagaren då vistas på annan ort, får arbetsta- 
garen ersättning för de extra kostnader som avbrottet kan förorsaka och 
som prövas skäliga. 
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Semesterlagen 
 

I 10 och 11 §§ semesterlagen anges följande. 
 

10 § 
 

Mellan parter som träffar kollektivavtal om löner och allmänna anställ- 
ningsvillkor bör det, om arbetstagarparten begär det, även träffas kollek- 
tivavtal om medbestämmanderätt för arbetstagarna i frågor som rör för- 
läggningen av semesterledighet. I fråga om en arbetstagare för vilken ett 
sådant avtal inte har träffats gäller bestämmelserna i andra och tredje 
styckena. 

 
Det som föreskrivs om arbetsgivares förhandlingsskyldighet i 11 och 
13 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet ska tillämpas 
på motsvarande sätt när det gäller förläggning av sådan semesterledighet 
som avses i 12 §. Om arbetstagaren inte företräds av en förhandlingsbe- 
rättigad organisation eller om en sådan organisation inte önskar för- 
handla, ska arbetsgivaren samråda med arbetstagaren om ledighetens för- 
läggning. 

 
När det gäller förläggningen av annan semesterledighet än sådan som 
avses i 12 §, ska arbetsgivaren samråda med arbetstagaren, om förhand- 
ling med arbetstagarens organisation inte har ägt rum. 

 
11 § 

 
Om det inte går att komma överens om hur semesterledighet ska förläg- 
gas, bestämmer arbetsgivaren om förläggningen, om inte något annat har 
avtalats. 

 
Har beslut om förläggning av semesterledigheten träffats på något annat 
sätt än genom överenskommelse med en arbetstagare eller dennes företrä- 
dare, ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om beslutet. Underrättel- 
sen ska lämnas senast två månader före ledighetens början. Om det finns 
särskilda skäl, får den lämnas senare, dock om möjligt minst en månad 
före ledighetens början. 

 

Yrkanden m.m. 
 

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta regionen att betala 
allmänt skadestånd med 70 000 kr till var och en av Anna Birkestedt, 
Kristina Bohman, Helen Dylltegen, Sofia Hallström och Annamaria 
Johansson samt med 180 000 kr till förbundet, jämte ränta på respektive 
belopp enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning, den 
23 december 2015, till dess betalning sker. 

 
Regionen har bestritt käromålet. Inga belopp avseende allmänt skadestånd 
har vitsordats som skäliga i och för sig. Regionen har anfört att eventuella 
skadestånd bör jämkas. Sättet att beräkna ränta har vitsordats. 
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Förbundet har bestritt att det finns skäl för jämkning. 

Parterna har yrkat på ersättning för rättegångskostnader. 

 
 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

På förlossningsavdelningen och BB-avdelningen vid Vrinnevisjukhuset i 
Norrköping förlades huvudsemestern för barnmorskorna före år 2014 till 
fem semesterperioder. Inför sommaren 2014 ändrades förläggningen till att i 
stället omfatta två semesterperioder. De fem i målet aktuella barnmorskorna 
fick besked om att de skulle få semesterledighet veckorna 29–32. 

 
När tjänstgöringsschemat för sommaren fastställdes i maj 2014 var det 
38 arbetspass som saknade bemanning under semesterperioden. Efter att 
arbetsgivaren uppmanat barnmorskorna att frivilligt, mot viss extra 
ersättning, arbeta extra arbetspass blev bara några pass bemannade, men de 
flesta förblev obemannade. Antalet olösta pass ökade sedan fram till i början 
av juni 2014 och uppgick då till 60 stycken, bl.a. på grund av att fem 
barnmorskor som regionen haft med i sommarbemanningen, av olika skäl 
inte kom att stå till förfogande för arbete som planerat. 

 
Regionen påkallade, med anledning av bemanningssituationen, förhandling 
med förbundet för att ändra semesterförläggningen för sju barnmorskor, där- 
ibland de fem i målet aktuella arbetstagarna. Förhandling hölls den 13 juni 
2014, varvid förbundet motsatte sig förslaget om att ändra semesterförlägg- 
ningen. Regionen beslutade att ändra semesterförläggningen i enlighet med 
vad som hade angetts i förhandlingsframställan. 

 
Semesterförläggningen för de fem barnmorskorna ändrades på så sätt att tre 
fick semesterperioden flyttad till veckorna 31–34, en fick semesterperioden 
flyttad till veckorna 30–33 och en fick semestern uppdelad i två perioder om 
vardera två veckor. 

 
Parterna är oense om arbetstagarna blev underrättade om den nya semester- 
förläggningen och i så fall när. 

 
Den huvudsakliga tvistefrågan rör om regionen – när den ändrade beslutet 
om förläggningen av arbetstagarnas semesterledighet – agerat i strid med 
semesterlagen eller dess grunder på sådant sätt att det uppkommit en skade- 
ståndsskyldighet avseende allmänt skadestånd, och därvid om regionen har 
haft fog för beslutet eller inte. Om domstolen finner att det finns en sådan 
skadeståndsskyldighet, är det tvistigt om semesterlagen utgör del av kollek- 
tivavtalet, antingen i sin helhet eller i vissa delar, och att brottet mot 
semesterlagen i så fall även utgör ett brott mot kollektivavtalet. Om 
domstolen finner att regionen inte är skadeståndsskyldig avseende allmänt 
skadestånd enligt semesterlagen, är det tvistigt om det ändå varit i strid med 
en viss bestämmelse i kollektivavtalet att ändra semesterförläggningen på 
sätt som skett. 

 
Slutligen är det tvistigt om regionen brutit mot semesterlagen genom att inte 
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underrätta eller inte i tid underrätta berörda arbetstagare om den ändrade 
semesterförläggningen. Om domstolen finner att det finns skadeståndsskyl- 
dighet på denna grund, är det även här tvistigt om semesterlagen utgör del 
av kollektivavtalet, antingen i sin helhet eller i vissa delar. 

 
Utredningen 

 
Målet har avgjorts efter huvudförhandling. På förbundets begäran har hållits 
förhör under sanningsförsäkran med Kristina Bohman, Helen Dylltegen, 
Anna Birkestedt, Sofia Hallström och Annamaria Johansson samt vittnesför- 
hör med f.d. ombudsmannen och chefsförhandlaren hos förbundet 
Margareta Öhberg. På regionens begäran har hållits vittnesförhör med 
vårdenhetschefen Ulrica Ottosson, vårdenhetschefen Maria Åkerlund, vård- 
enhetschefen Lotta Tydén, HR-chefen Mats Cleve, f.d. centrumchefen Ditte 
Pehrsson-Lindell, f.d. förhandlingschefen Claes Stråth, f.d. ombudsmannen 
och förhandlaren Jan Sjölin, f.d. förhandlaren och sektionschefen Ylva 
Tengblad, f.d. förhandlaren Jan Svensson och biträdande förhandlings- 
chefen Jeanette Hedberg. 

 
Parterna har åberopat skriftlig bevisning. 

 
Semesterlagens förläggningsregler 

 
I 11 § första stycket semesterlagen anges att om det inte går att komma 
överens om hur semesterledighet ska förläggas, så är det arbetsgivaren som 
beslutar om förläggningen, om inte annat avtalas. Kan enighet inte uppnås 
är det således arbetsgivarens sak att ensidigt bestämma om semesterförlägg- 
ningen. I 10 § semesterlagen finns det dock regler om bl.a. primär förhand- 
lingsskyldighet och samråd inför ett beslut om förläggning av den s.k. 
huvudsemestern enligt 12 § semesterlagen. Utgångspunkten är alltså att det 
ska träffas en överenskommelse om semesterförläggningen. 

 
I semesterlagen finns det inga uttryckliga regler om vad som gäller om 
arbetsgivaren ändrar ett beslut om beviljad semesterledighet. 
Arbetsdomstolen har i AD 1983 nr 123 uttalat att ett beslut om semesterle- 
dighet är bindande på så sätt att arbetsgivaren inte ensidigt kan återkalla ett 
beslut utan att drabbas av påföljd. Arbetsdomstolen hänvisade till förarbe- 
tena till semesterlagen där det anges att det av allmänna grundsatser får 
anses följa att en arbetsgivare kan bli skyldig att ersätta ekonomisk skada 
som orsakas arbetstagare genom att arbetsgivaren ändrar ett tidigare fattat 
förläggningsbeslut (se prop. 1976/77:90 s 184 och 186). Arbetsdomstolen 
fann vidare, av flera skäl, att även allmänt skadestånd kan bli aktuellt för det 
fall arbetsgivaren återkallar ett tidigare beslut om semesterledighet. 
Arbetsdomstolen uttalade bl.a. följande. 

 
Arbetsdomstolen anser alltså att det är möjligt att utdöma allmänt skade- 
stånd för den händelse en arbetsgivare återkallar ett tidigare beslut om att 
en arbetstagare skall ha semestern förlagd till en viss tidpunkt. Detta gäller 
i varje fall om arbetsgivaren har återkallat sitt beslut utan fog. Domstolen 
lämnar därhän hur man skall bedöma situationer då oförutsedda händelser 
inträffar efter arbetsgivarens beslut om semesterförläggning. 

 
 
 
 
 
 
 

maj 17 s 93

AD 2017 nr 33



 

 
 

I aktuellt fall fann Arbetsdomstolen att beslutet att återkalla semesterför- 
läggningen för arbetstagaren i fråga fattats utan att det fanns något fog för 
det och utdömde därför ett allmänt skadestånd. Domstolen beaktade att 
inget inträffat från det att semestern om 14 dagar hade beviljats fram till 
det att arbetsgivaren ändrade sig och att något samråd med arbetstagaren 
inte heller skett. 

 
Har regionen ådragit sig skyldighet att betala allmänt skadestånd enligt 
semesterlagen? 

 
Förbundet har i första hand gjort gällande att ett beslut om att en arbetsta- 
gare beviljats semesterledighet under viss tid är en bindande rättshandling, 
vilken innebär att om beslutet ändras inträder en skadeståndsskyldighet 
avseende allmänt skadestånd oavsett om arbetsgivaren har haft fog för 
åtgärden eller inte. Regionens ståndpunkt är att sådan skadeståndsskyldighet 
enligt semesterlagen inträder först om arbetsgivaren ändrar ett beslut om 
semesterledighet utan fog och att arbetsgivaren utan påföljd i form av all- 
mänt skadestånd kan fatta ett sådant beslut om det t.ex. inträffar oförutsedda 
händelser. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening framgår av domstolens tidigare avgörande 
AD 1983 nr 123, att skadeståndsskyldighet avseende allmänt skadestånd 
inträder först om arbetsgivaren ändrar ett beslut om semesterledighet utan 
fog. Frågan är således om regionen hade fog för sitt beslut om ändrad 
semesterförläggning. 

 
Följande är ostridigt eller framgår av utredningen om bemanningen på för- 
lossningsavdelningen och BB-avdelningen på Vrinnevisjukhuset. På avdel- 
ningarna arbetar sammantaget ca 70 barnmorskor på ett gemensamt schema 
som innebär att de roterar mellan avdelningarna. Antalet förlossningar på 
sjukhuset är i stort sett lika många under sommarmånaderna som under res- 
ten av året. Grundbemanningen omfattar tre skift per dygn. På förlossnings- 
avdelningen är målsättningen att det ska vara fyra barnmorskor på dagpas- 
sen och tre barnmorskor på nattpasset. Det måste alltid vara minst tre barn- 
morskor i tjänst på förlossningsavdelningen. På BB-avdelningen är målsätt- 
ningen att det ska vara tre barnmorskor på förmiddagspasset, två barnmors- 
kor på eftermiddagspasset och en barnmorska på nattpasset. På BB-avdel- 
ningen kan barnmorskorna i viss mån ersättas med sjuksköterskor. Under 
somrarna kan det vara svårt att hålla grundbemanningen. Emellanåt kan det 
vara så att endast två barnmorskor finns på BB-avdelningen på förmid- 
dagarna. Ibland frångås grundbemanningen genom att s.k. överlöparpass 
används, t.ex. när många är sjuka eller vid några få inplanerade tillfällen för 
att klara sommarbemanningen. Under varje semesterperiod på sommaren 
måste det mot denna bakgrund finnas ungefär 30 barnmorskor i tjänst sam- 
mantaget på förlossningsavdelningen och BB-avdelningen. 

 
Parterna är överens om att barnmorskorna på avdelningarna i fråga brukar 
bidra till att klara sommarbemanningen på olika sätt. Vissa som arbetar del- 
tid och inte har barn under åtta år går upp till heltid under sommarperioden, 
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mot att de får heltidslön både under den tid de arbetar och under den tid de 
har semester. De som har rätt till föräldraledighet kan bidra genom att inte ta 
ut föräldraledighet under just sommarperioden. Barnmorskorna brukar också 
åta sig extra arbetspass, mot extra betalning. 

 
Regionen beslutade, efter önskemål från barnmorskorna, att övergå till ett 
system med två semesterperioder sommaren 2014 som förlades till veckorna 
25–32, i stället för som tidigare fem semesterperioder. Regionen har gjort 
gällande att barnmorskorna inför den förändringen åtog sig att ta extra 
arbetspass för att klara sommarbemanningen. Arbetsdomstolen finner inte 
genom utredningen visat att barnmorskorna uttryckligen och samfällt åtagit 
sig detta. Genom utredningen är dock visat att barnmorskorna tidigare år 
tecknat sig för extra arbetspass i sådan omfattning att sommarschemat varit 
bemannat innan semesterperioderna påbörjats. Frågan är därmed snarare om 
regionen hade fog för att förvänta sig att så skulle bli fallet även sommaren 
2014. 

 
Det är ostridigt att 38 arbetspass var obemannade när tjänstgöringsschemat 
lades in i regionens lönesystem den 9 maj 2014. De två avdelningscheferna, 
på förlossningsavdelningen respektive BB-avdelningen, har uppgett att de 
gjorde bedömningen att detta innebar att det var få olösta arbetspass jämfört 
med tidigare år och att de gjorde bedömningen att barnmorskorna skulle 
teckna sig för dessa extra arbetspass. Regionen har uppgett att det andra år i 
motsvarande läge rört sig om ca 100 olösta pass, en uppgift som det enligt 
Arbetsdomstolens mening inte finns anledning att betvivla. 

 
Förbundet har anfört att barnmorskorna redan i april 2014 började tacka nej 
till extra arbetspass när luckor uppstod i schemat, t.ex. på grund av sjukdom. 
Avdelningschefen Maria Åkerlund har uppgett att hon inte känner igen den 
bilden. Det är dock ostridigt att förbundets företrädare lokalt vid ett möte 
den 9 maj 2014, efter att tjänstgöringsschemat lagts in i lönesystemet, påpe- 
kat för arbetsgivaren att de befarade att endast ett fåtal av barnmorskorna 
skulle åta sig extra arbetspass. Arbetsdomstolen finner inte utrett att denna 
farhåga skulle ha kommunicerats med arbetsgivaren dessförinnan i schema- 
gruppen eller på annat sätt innan tjänstgöringsschemat för sommaren fast- 
ställdes. Regionledningen hade beslutat om samma ersättning för de extra 
arbetspassen år 2014 som för åren 2011 och 2012, och att det därmed inte 
skulle betalas någon bonus till de barnmorskor som tog på sig fem eller fler 
extrapass, på sätt som blev fallet på bl.a. kvinnokliniken sommaren 2013. 
Arbetsdomstolen finner inte heller utrett att förbundet eller barnmorskorna 
framfört kritik mot detta i schemagruppen eller på annat sätt innan tjänstgö- 
ringsschemat för sommaren fastställdes. Arbetsdomstolen finner med beak- 
tande av dessa omständigheter att regionen hade fog för att förvänta sig att 
38 arbetspass skulle kunna lösas på frivillig väg genom att barnmorskorna 
åtog sig extra arbetspass, på sätt de brukat göra tidigare år. 

 
Det visade sig dock att endast nio av de 38 extra arbetspassen blev beman- 
nade genom att barnmorskor åtog sig dem. Maria Åkerlund har berättat att 
hon aldrig tidigare varit med om att så få extra arbetspass tecknats. I slutet 
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av maj eller början av juni 2014 kunde avdelningscheferna konstatera att 
antalet olösta pass stigit till 60. Det hade då tillkommit olösta arbetspass på 
grund av att fem barnmorskor av olika anledningar inte kom att stå till förfo- 
gande för arbete så som regionen räknat med. 

 
Det är ostridigt att två barnmorskor blev långtidssjukskrivna och att en barn- 
morska kom att bli ledig för vård av sjukt barn under en lång period, när- 
mare sju månader. Enligt regionen hade arbetsgivaren därutöver avtal med 
två vikarier som inte heller blev aktuella för arbete. Dessa uppgifter har 
bekräftats av Ulrica Ottosson och Maria Åkerlund. Enligt regionen var detta 
händelser som man inte haft anledning att räkna med, medan förbundet 
anfört att arbetsgivaren måste räkna med sjukdom och avhopp. 

 
Som förbundet anfört måste en arbetsgivare enligt Arbetsdomstolens 
mening räkna med att sjukdom inträffar, men möjligen inte att tre personer 
blir frånvarande hela sommarperioden på grund av egen eller annans sjuk- 
dom. Arbetsdomstolen gör också bedömningen att en arbetsgivare bör 
kunna utgå från att avtal om vikariatsanställning fullföljs. I vart fall får det 
anses som oförutsett för regionen att så många som fem barnmorskor skulle 
falla bort ur sommarschemat. 

 
Jämfört med tidigare år får även 60 olösta arbetspass i sommarens tjänstgö- 
ringsschema anses som få, jämfört med ca 100 olösta pass tidigare år. Om 
villigheten att ta på sig extra arbetspass varit i samma nivå som tidigare år, 
hade bemanningen löst sig genom sådana åtaganden, trots sjukdomarna och 
avhoppen. 

 
De fem arbetstagarna har i förhören med dem bekräftat förbundets uppgifter 
om skälen till att det var väldigt få av barnmorskorna som var beredda att 
åta sig extra arbetspass. De har berättat om en pressad arbetssituation, att de 
redan gått arbetsgivaren till mötes på olika sätt och att det fanns risker ur 
patientsäkerhetssynpunkt förknippade med att utöver heltid ta på sig extra 
pass då för hög arbetsbelastning kan leda till att misstag begås. Som redan 
anförts är det inte utrett att regionen kände till att barnmorskorna inte ville 
åta sig extra arbetspass i motsvarande uträckning som tidigare år. Å andra 
sidan finner domstolen inte heller genom utredningen visat att förbundet 
förmått barnmorskorna att inta den hållning de intog avseende extrapassen. 

 
Slutsatsen av det hittills anförda är enligt Arbetsdomstolens mening att det 
var oförutsett dels att antalet olösta pass skulle öka efter den 9 maj 2014, 
dels att barnmorskorna inte ville åta sig extra arbetspass som de gjort tidi- 
gare år. 

 
Frågan är då om arbetsgivaren borde ha haft en bättre framförhållning eller 
vidtagit andra åtgärder för att undvika underbemanning, på sätt förbundet 
har gjort gällande. 

 
Regionen har anfört att den under hösten 2013 inledde en rekrytering av nya 
barnmorskor, att målet var tio nya anställningar och att rekryteringen inne- 
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bar att sju nya barnmorskor anställdes. Enligt regionen innebar det att anta- 
let heltidstjänster ökade från 49,1 år 2013 till 56,15 i juni 2014. Dessa upp- 
gifter har inte ifrågasatts av förbundet. Regionen synes således ha vidtagit 
åtgärder för att i viss mån öka grundbemanningen inför sommaren 2014. 
Domstolen finner inte heller anledning att ifrågasätta regionens uppgift om 
att kvinnokliniken, utan resultat, vänt sig till bemanningsföretag för att för- 
söka hyra in barnmorskor och att kliniken även vänt sig till Universitetssjuk- 
huset i Linköping med förfrågan om att få låna in barnmorskor därifrån, 
också utan resultat. Lotta Tydén, vårdenhetschef på förlossningen och BB 
på Universitetssjukhuset i Linköping, har uppgett att hon som chef har ett 
väl fungerandet samarbete med vårdenhetscheferna på Vrinnevisjukhuset 
och att de hjälper varandra vid behov, men att universitetssjukhuset behövde 
sina egna barnmorskor sommaren 2014 och att klinikerna i regionen inte ska 
försöka bjuda över varandra. Av förhöret med dåvarande centrumchefen 
Ditte-Persson Lindell drar Arbetsdomstolen slutsatsen att det inte varit möj- 
ligt att, med kort varsel, låta Universitetssjukhuset i Linköping ta hand om 
sina egna kejsarsnitt, som involverar flera yrkesgrupper och lokaler. 
Regionen har anfört att det av patientsäkerhetsskäl och arbetsmiljöskäl samt 
med hänsyn till kollektivavtalsregleringen inte heller var möjligt att redan i 
tjänstgöringsschemat planera med överlöparpass eller övertid och mertid, 
uppgifter som domstolen inte heller finner anledning att ifrågasätta. 

 
Förbundet har slutligen anfört att arbetsgivaren hade kunnat öka ersätt- 
ningen för de extra arbetspassen, vilket arbetsgivaren gjorde år 2013. För- 
bundet föreslog för arbetsgivaren att ersättningsnivån skulle uppgå till 
samma nivå som år 2013 plus 125 kr extra per arbetad timme och en extra 
semesterdag för varje arbetspass. Ditte-Persson Lindell har berättat att 
arbetsgivaren tydligt meddelat vilken ersättning som skulle gälla för extra 
arbetspass år 2014 och att medarbetarna var väl medvetna om detta samt att 
hon blev förvånad över att de helt plötsligt inte ”ville ställa upp”, dvs. åta 
sig extra arbetspass som de brukat göra. HR-chefen Mats Cleve har berättat 
att ersättningarnas storlek var fattad på politisk nivå och att det var viktigt 
med en sammanhållen arbetsgivarpolitik där inte olika delar i verksamheten 
hade olika ersättningsnivåer och att det därför inte var möjligt att tillmötesgå 
förbundets krav. Även Ditte-Persson Lindell har uppgett att en ändrad 
ersättningsnivå inte stod till buds, då regionen inte önskade samma oklara 
läge som år 2013, utan en sammanhållen arbetsgivarpolitik i ersättningsfrå- 
gan. 

 
Arbetsdomstolen gör följande sammanfattande bedömning. 

 
Det får anses visat att de arbetspass som fortfarande i början av juni 2014 
var obemannade i sommarschemat, av inte minst patientsäkerhetsskäl men 
även arbetsmiljöskäl, behövde bemannas. Regionen hade redan vidtagit 
åtgärder för att öka grundbemanningen och även försökt hitta ytterligare 
arbetskraft genom att försöka låna och hyra in barnmorskor. Regionen har 
inte haft att räkna med att så många som fem barnmorskor skulle falla bort 
ur sommarschemat, på grund av egen eller annans sjukdom och avhopp. 
Utredningen visar också att det kom som en överraskning för ledningen att 
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nästan ingen av barnmorskorna på avdelningarna i fråga önskade åta sig 
extra arbetspass under sommarperioden. Systemet med tecknande av extra 
arbetspass byggde på att barnmorskorna frivilligt åtog sig passen. Arbets- 
domstolen finner inte anledning att ifrågasätta uppgiften att många av barn- 
morskorna ansåg att de denna sommar hade skäl för att inte åta sig extra- 
pass. Utredningen talar dock inte för att arbetsledningen borde ha förstått att 
barnmorskorna just denna sommar inte avsåg att ta på sig extra arbetspass, 
som dessutom var jämförelsevis få till antalet jämfört med tidigare år. 
Arbetsdomstolen delar regionens bedömning att det inte stod till buds någon 
annan åtgärd än att ändra semesterförläggningen för några av arbetstagarna. 

 
Med beaktande av vad domstolen anfört ovan finner Arbetsdomstolen att 
regionen haft fog för åtgärden. Händelser har inträffat efter det att semester- 
ledigheterna beviljats, oavsett om detta skett i februari eller maj, och efter 
att tjänstgöringsschemat för sommaren fastställts, som arbetsgivaren inte har 
haft anledning att räkna med. Arbetsdomstolen kan ha förståelse för att reg- 
ionen önskade en sammanhållen arbetsgivarpolitik i ersättningsfrågan. I vart 
fall kan enligt Arbetsdomstolens mening inte den omständigheten att arbets- 
givaren inte under press önskade ändra ersättningen för de extra arbetspas- 
sen just för barnmorskorna leda till en annan bedömning i frågan om reg- 
ionen haft godtagbara skäl för att vidta åtgärden att ändra semesterförlägg- 
ningen. 

 
Arbetsdomstolens slutsats är att regionen inte agerat i strid med semesterla- 
gen på sådant sätt att de fem arbetstagarna har rätt till ersättning i form av 
allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen eller dess grunder. 

 
Har regionen brutit mot kollektivavtalet genom beslutet om ändrad 
semesterförläggning? 

 
Vid den ovan gjorda bedömningen kan talan om allmänt skadestånd till 
arbetstagarna och förbundet för kollektivavtalsbrott, med anledning av 
beslutet om ändrad semesterförläggning, inte vinna bifall på den grunden att 
semesterlagen utgör kollektivavtalsinnehåll, oavsett om så är fallet eller inte. 

 
Frågan är då om det följer av kap. 6 § 27 Mom. 13 i kollektivavtalet att det 
är otillåtet för en arbetsgivare att ensidigt ändra en redan beviljad semester- 
förläggning. I bestämmelsen anges att en arbetstagare är skyldig att, om syn- 
nerliga skäl finns, avbryta sin semester och återgå i arbete. 

 
Förbundet har anfört bl.a. följande. Av bestämmelsen följer att en arbetsta- 
gare kan vara tvungen att avbryta beviljad semester som redan är påbörjad. 
Bestämmelsen reglerar uttömmande när en arbetsgivare med stöd av kollek- 
tivavtalet får återta ett beslut om semesterförläggning. Motsatsvis följer då 
att ett beslut om semesterförläggning inte kan ändras ensidigt av arbetsgiva- 
ren innan semesterledigheten har påbörjats. 

 
Enligt regionen går det inte att tolka regeln motsatsvis. Regionen har anfört 
bl.a. följande. Ordalydelsen är klar och bestämmelsen handlar om att 
avbryta påbörjad semesterledighet och ingenting annat. Det finns således i 
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ordalydelsen inget stöd för att bestämmelsen skulle innebära att arbetsgiva- 
ren inte får ändra semesterns förläggning innan semestern har påbörjats. 
Den situationen regleras i semesterlagen och inte i kollektivavtalet. 

Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

Avtalstexten reglerar när en arbetstagare är skyldig att avbryta redan påbör- 
jad semesterledighet och återgå i arbete, nämligen om det finns synnerliga 
skäl. Det finns inget i ordalydelsen i sig eller i avtalstexten i övrigt som talar 
för att det skulle vara fråga om en uttömmande reglering om när ett beslut 
om semesterförläggning får ändras, dvs. att det skulle vara i strid med just 
kollektivavtalet att ändra en beviljad semesterförläggning som inte påbör- 
jats. Inget i utredningen talar heller för att parterna gemensamt avsett att 
detta skulle vara innebörden av regleringen. Inte heller på denna grund kan 
talan om allmänt skadestånd, för kollektivavtalsbrott med anledning av 
regionens beslut om att ändra semesterförläggningen, därmed vinna bifall. 

 
Har regionen brutit mot underrättelseskyldigheten i 11 § andra stycket 
semesterlagen? 

 
Underrättelseskyldigheten 

 
I 10 § semesterlagen finns, som redan anförts, regler om bl.a. förhandlings- 
skyldighet såvitt avser förläggning av semester. Den semesterförläggning 
som avses är förläggning av den semesterledighet som anges i 12 § samma 
lag, nämligen den s.k. huvudsemestern om minst fyra veckor som, om inte 
annat avtalas, ska förläggas under juni–augusti. 

 
I 11 § andra stycket semesterlagen anges att om ett beslut om förläggning av 
semesterledigheten träffats på något annat sätt än genom överenskommelse 
med en arbetstagare eller dennes företrädare, ska arbetsgivaren underrätta 
arbetstagaren om beslutet. En sådan underrättelse ska lämnas senast två 
månader före ledighetens början. Om det finns särskilda skäl, får den lämnas 
senare, dock om möjligt minst en månad före ledighetens början. 

 
Som framgår av lagtexten finns således en underrättelseskyldighet när 
arbetsgivaren ensidigt fattat ett beslut om semesterförläggning. 

 
I förarbetena till semesterlagen (prop. 1976/77:90 s. 186) anges att det finns 
undantagsfall där arbetsgivaren över huvud taget inte har möjlighet att iaktta 
tvåmånaderstiden och det därmed föreligger särskilda skäl med en kortare 
frist. Som exempel anges att någon anställts alltför nära semesterstäng- 
ningen. 

 
Parternas ståndpunkter 

 
Förbundet har gjort gällande att regionen brutit mot den ovan nämnda 
underrättelseskyldigheten. Förbundet har i första hand hävdat att arbetsgiva- 
ren över huvud taget inte underrättat barnmorskorna om beslutet att ändra 
deras semesterförläggning. För det fall domstolen skulle anse att de blev 
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underrättade om beslutet i och med att tjänstgöringsschemat lades i deras 
postfack den 20 juni 2014, har förbundet anfört att alla fem barnmorskorna 
blivit underrättade mindre än två månader före ledighetens början och i 
Helen Dylltegens fall mindre än en månad före ledighetens början. Enligt 
förbundet har det inte funnits några särskilda skäl för en sen underrättelse. 

 
Enligt regionen har arbetsgivaren lämnat besked om förändringen till arbets- 
tagarna, då Maria Åkerlund och Ulrika Ottosson pratat med var och en av 
barnmorskorna om detta mellan den 4 juni och 13 juni 2014, eller i något 
fall strax därefter. Regionens slutsats är därmed att de berörda arbetstagarna 
fick information om förändringen lite mer än en månad innan de skulle ha 
gått på semester enligt den ursprungliga planeringen samt mer än en månad 
innan deras semestrar påbörjades enligt den nya semesterförläggningen. 
Enligt regionen har det funnits särskilda skäl för att underrätta när så skett. 

 
Har arbetstagarna underrättats om den ändrade semesterförläggningen och i 
så fall när? 

 
Av 11 § semesterlagen framgår inte närmare hur en underrättelse ska ske. I 
förarbetena till semesterlagen (prop. 1976/77:90 s. 186) anges bl.a. följande. 
Inte bara personliga meddelanden till arbetstagarna godtas, utan även t.ex. 
anslag på arbetsplatsen. Beträffande organiserade arbetstagare torde det 
räcka med att deras organisation (fackklubb) underrättas. Arbetsgivaren 
måste i vart fall kunna vid behov visa, att underrättelse har skett på sådant 
sätt, att varje berörd arbetstagare har satts i tillfälle att ta del av underrättel- 
sen. 

 
Enligt regionen har beskeden om den ändrade semesterförläggningen läm- 
nats före MBL-förhandlingen den 13 juni eller strax därefter. 

 
En information till en arbetstagare om att arbetsgivaren överväger att ändra 
ett beslut om en redan beviljad semesterförläggning på visst sätt kan inte 
anses innebära en underrättelse om den nya förläggningen, eftersom beslutet 
i det läget inte ännu är fattat. Eventuell information som regionen lämnat 
till arbetstagarna före den 13 juni 2014 innebär alltså inte att regionen upp- 
fyllt sin underrättelseskyldighet. Regionen har inte närmare preciserat vem 
eller vilka av arbetstagarna som kan ha fått information om den nya 
semesterförläggningen strax efter den 13 juni 2014. 

 
Av protokollet från förhandlingen den 13 juni 2014 framgår att en av de 
berörda arbetstagarna, Helen Dylltegen, deltog vid förhandlingen som repre- 
sentant för förbundet. Regionen har dock inte gjort gällande att hon skulle 
ha fått information om i vart fall sin egen ändrade semesterförläggning i 
samband med förhandlingen. Annat kan då inte anses visat än att arbetsta- 
garna fick besked om den nya semesterförläggningen när de var och en tog 
del av det nya tjänstgöringsschemat som hade lagts i deras postfack på arbe- 
tet den 20 juni 2014. Att på så sätt upplysa om förändringen får anses upp- 
fylla underrättelseskyldigheten i och för sig, även om det är önskvärt med ett 
tydligare besked om en så viktig förändring som en ändrad semesterför- 
läggning. 
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Har underrättelserna lämnats för sent? 
 

Såvitt avser regionens ursprungliga beslut om sommarsemester veckorna 
29–32, dvs. den 14 juli–10 augusti 2014, har förbundet gjort gällande att 
arbetstagarna fått besked om den förläggningen i februari 2014. Arbetsgiva- 
ren har därefter beslutat om ändrad semesterförläggning. Regionen har inte 
preciserat när beslutet om ändrad semesterförläggning formellt fattats. 
Domstolen utgår i sin bedömning från att så har skett samma dag efter att 
MBL-förhandlingen avslutats, dvs. den 13 juni 2014. Beslutet har innefattat 
dels ett beslut om att återta beviljad semester avseende vissa av de veckor 
som tidigare beviljats, dels ett beslut om ny semesterförläggning avseende 
dessa veckor. 

 
Underrättelse om semesterförläggningen ska enligt lagtexten ske två måna- 
der före ledighetens början. Syftet med underrättelseskyldigheten är att 
arbetstagaren i god tid före sommarsemestern ska få besked om när 
semesterledigheten ska börja för att han eller hon ska kunna planera inför 
semestern. Det har arbetstagarna i fråga inledningsvis fått. Det kan ifråga- 
sättas om regleringen är tillämplig i den situationen att en arbetsgivare ser 
sig föranledd att delvis flytta redan beviljad och underrättad semesterledig- 
het. Även i en sådan situation är det självklart viktigt att arbetstagaren får 
besked om den ändrade semesterförläggningen i så god tid som möjligt, så 
att arbetstagaren kan inrätta sig efter det nya beslutet. Ett sådant beslut är 
dock, som redovisats, redan i strid med semesterlagen och innebär rätt till 
ersättning för ekonomisk skada om sådan uppstått med anledning av arbets- 
givarens ensidiga beslut och allmänt skadestånd om arbetsgivaren fattar ett 
sådant beslut utan att ha haft fog för det. Man kan fråga sig om avsikten 
med bestämmelsen är att det ska föreligga en lagstadgad skyldighet att 
underrätta om ett beslut som i sig står i strid med lagen eller dess grunder. 

 
Frågan är också hur bestämmelsen ska tillämpas i en ändringssituation, med 
anledning av att underrättelsen ska ges två månader eller vid särskilda skäl 
om möjligt en månad innan ledighetens början. Ska tidsfristen räknas från 
den nya ledighetens början eller den ursprungliga ledighetens början? Om 
det är den nya ledighetens början som ska vara utgångspunkten blir möjlig- 
heten att uppfylla regleringen olika beroende på om ledigheten tidigare- 
eller senareläggs. 

 
Arbetsdomstolen gör bedömningen att bestämmelsen i vart fall är tillämplig 
såvitt avser ett beslut om ny semesterförläggning och att fristen då ska räk- 
nas från den nya semesterledighetens början. Frågan om det funnits sär- 
skilda skäl att frångå tvåmånadersfristen får bedömas i varje enskilt fall, lik- 
som om det varit möjligt att hålla enmånadsfristen. När en semesterledighet 
senareläggs kan det dock finnas skäl att räkna tiden från den tidpunkt 
semesterledigheten skulle ha börjat. Vid ett beslut om förändrad semester- 
förläggning finns ett intresse för arbetstagaren att så snart som möjligt få 
information både om att semesterledighet inte blir av som beslutat och om 
den nya semesterförläggningen. Domstolen behöver dock inte ta slutlig 
ställning till den frågan, mot bakgrund av hur förbundet fört sin talan. 
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I aktuellt fall har domstolen funnit att regionen har haft sådant fog för sitt 
beslut att ändra semesterförläggningen att allmänt skadestånd inte ska beta- 
las för att arbetsgivaren ensidigt ändrat besluten om semesterledighet. 
Beslutet att ändra semesterförläggningen har fattats den 13 juni 2014 och 
arbetstagarnas semesterledighet skulle enligt den ursprungliga planeringen 
börja den 14 juli 2014. Det har därmed enligt domstolens mening funnits i 
vart fall särskilda skäl för att lämna underrättelse om den nya förläggningen 
senare än två månader innan semesterledighetens början enligt både det 
ursprungliga beslutet och ändringsbeslutet. 

 
Vid den bedömningen har förbundet gjort gällande att enmånadsfristen inte 
uppfyllts såvitt avser enbart en av arbetstagarna, nämligen såvitt avser Helen 
Dylltegen. 

 
Beslutet om den förändrade semesterförläggningen får, som domstolen 
anfört, anses fattat den 13 juni och Helen Dylltegens semester skulle börja 
den 14 juli och förändras på så sätt hon inte skulle ha semester vecka 31 
som skulle ha varit hennes tredje semestervecka, men däremot vecka 33. 
Det har alltså varit möjligt för regionen att lämna besked till henne om för- 
ändringen en månad innan hennes semesterledighet skulle börja. Det är inte 
visat att så har skett. Det har inte funnits några särskilda skäl för att under- 
rätta senare än samma dag som beslutet fattades. Helen Dylltegen har där- 
med rätt till allmänt skadestånd enligt semesterlagen för att regionen brustit 
i sin underrättelseskyldighet gentemot henne. 

 
Har regionen brutit mot kollektivavtalet genom att ha brutit mot semesterla- 
gens underrättelseskyldighet? 

 
Förbundet har gjort gällande att semesterlagen i sin helhet är en del av kol- 
lektivavtalet och eftersom regionen brutit mot semesterlagen – genom att ha 
brutit mot underrättelseskyldigheten – har regionen därmed även brutit mot 
kollektivavtalet. Enligt förbundet är i vart fall just 11 § semesterlagen en del 
av kollektivavtalet. 

 
Regionen är av motsatt uppfattning. Enligt regionen är semesterlagen inte i 
sin helhet och inte heller såvitt avser 11 § semesterlagen en del av kollektiv- 
avtalet. 

 
Är semesterlagen i sin helhet en del av kollektivavtalet? 

 
Till stöd för att semesterlagen i sin helhet är en del av kollektivavtalet har 
förbundet dels åberopat ordalydelsen i kap. 6 § 27 Mom. 1 i AB, dels gjort 
gällande att detta varit den gemensamma partsavsikten. 

 
I avtalstexten anges följande. ”Semesterförmåner utgår enligt gällande lag 
om inte annat anges i bestämmelsen”. 

 
Regionen har anfört att kollektivavtalet genomgående är uppbyggt så att 
ingen lag i sin helhet har gjorts till kollektivavtalsinnehåll, utan att avtalet 
innehåller avvikelser och tillägg i förhållande till olika lagar. 
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Avtalstexten i sig ger, enligt Arbetsdomstolens mening, intrycket av att den 
önskar ge upplysning om att det finns regler om semesterförmåner i lag, 
men att det kan finnas avvikelser, andra regler jämfört med semesterlagen, i 
kollektivavtalet. Den omständigheten att det står att semesterförmåner utgår 
enligt gällande lag talar således, enligt Arbetsdomstolens mening, inte för 
att semesterlagen i sin helhet gjorts till kollektivavtalsinnehåll, särskilt som 
den lokutionen följs av texten ”om inte annat anges i bestämmelsen”. För 
att, med anledning av själva avtalstexten, kunna komma till slutsatsen att en 
lag utgör en del av ett kollektivavtal bör detta uttryckas tydligt. 

 
Enligt förbundet har dock den gemensamma partsavsikten med avtalstexten 
varit att införliva semesterlagen i kollektivavtalet, vilket regionen bestritt. 
Förbundet har hänfört sig till AD 1977 nr 87 och anfört att av den domen 
framgår att den gemensamma partsavsikten var den påstådda såvitt avsåg då 
gällande kollektivavtal och då gällande semesterlag – 1963 års semesterlag 
– och att den gemensamma partsavsikten därefter inte har förändrats. 
Regionens ståndpunkt är att det inte går att dra den slutsats som förbundet 
gör av Arbetsdomstolens dom och att domen i vart fall inte är relevant med 
beaktande av att en ny semesterlag trätt i kraft därefter och med anledning 
därav även nya kollektivavtal. 

 
AD 1977 nr 87 rörde en tvist mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet 
och Stockholms läns landsting om kollektivavtalsbrott. Parterna var överens 
om att ett antal arbetstagare hade arbetat ett visst antal timmar och att 
arbetstidsuttaget stred mot arbetstidslagen. En tvistefråga var om arbetstids- 
lagens regler om det maximala uttaget av arbetstid var en del av Allmänna 
bestämmelser för arbetare – LABK. I domen finns antecknat att arbetsgivar- 
parten uppgett bl.a. att om avtalsparterna hade ansett att arbetstidslagen 
skulle utgöra en del av kollektivavtalet hade man infört uttryckliga bestäm- 
melser härom och hänvisade till att detta skett såvitt avsåg semesterlagen. I 
§ 12 mom 1 LABK 75 föreskrevs att semester utgår enligt gällande lag. 
Domstolen uttalade följande. 

 
Det i målet aktuella kollektivavtalet saknar varje direkt hänvisning till 
arbetstidslagen. Det finns således beträffande arbetstiden ingen mot- 
svarighet till regeln i § 12 mom 1 LABK 75 att semester utgår enligt 
gällande lag. I § 1 mom 1 LABK 75 anges att de allmänna bestämmel- 
serna med tillhörande specialbestämmelser äger tillämpning 'I den 
mån icke lag, författning eller andra av statlig myndighet meddelade 
eller fastställda bestämmelser föranleder annat'. Denna formulering 
kan enligt arbetsdomstolens mening inte uppfattas på det sättet att 
arbetstidslagen därigenom har gjorts till avtalsinnehåll. 

 
Ylva Tengblad, som var ombud för Stockholms läns landsting i tvisten redo- 
visad ovan, har hörts i nu aktuellt mål. Hon har berättat bl.a. följande. Hon 
hade svarat på visst sätt på ordförandens fråga, men blev häpen när hon såg 
redovisningen i domen av vad hon för arbetsgivarparten skulle ha framfört. 
Frågan om dåvarande semesterlagen var en del av kollektivavtalet prövades 
dock inte i målet. Hon kan inte bekräfta att den dåvarande semesterlagen 
skulle ha varit en del av LABK. Det fanns ingen utredning i frågan. 
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Arbetsdomstolen gör bedömningen att det mot bakgrund av ovan redovisade 
omständigheter inte kan anses utrett att Stockholms läns landsting vid 
aktuell tidpunkt var av uppfattningen att 1963 års semesterlag var del av 
LABK, särskilt mot bakgrund av att målet inte gällde den frågan. Som 
Arbetsdomstolen ser saken är frågan inte heller av avgörande betydelse för 
bedömning av tvistefrågan i detta mål. 

 
Av regionens och förbundets argumentation och bevisföring framgår inte 
annat än att de är ense om att de avsett att deras kollektivavtal ska ha samma 
innebörd som det AB som tecknats av Sveriges Kommuner och Landsting. 

 
Såvitt avser avtalshistoriken är följande ostridigt. § 12 i Allmänna bestäm- 
melser för tjänstemän, LABT 75, i 1977 års lydelse innehöll följande text. 
”Semester utgår enligt bestämmelserna i gällande lag”. En ny semesterlag 
trädde i kraft den 1 januari 1978 och från det datumet gällande lydelse av 
LABT 75 var följande. ”Semesterledighet, semesterlön och semesterersätt- 
ning utgår enligt bestämmelserna i gällande lag i den mån inte annat följer 
av vad som nedan sägs”. I och med tillkomsten av Allmänna bestämmel- 
ser 80, då LABK och LABT fördes samman till ett gemensamt kollektivav- 
tal för både tjänstemän och arbetare, ändrades avtalstexten till följande. 
”Semesterförmåner utgår enligt bestämmelserna i gällande lag i den mån 
inte annat följer av vad som nedan sägs”. Genom AB 05 fick avtalstexten 
den lydelse som gäller i tvisten. 

 
Claes Stråth och Jan Sjölin har hörts i målet. 

 
Claes Stråth har berättat bl.a. följande. Han företrädde dåvarande Svenska 
Kommunförbundet i förhandlingarna inför 1978 års avtalstext. De enskilda 
förbunden på tjänstemannasidan deltog inte vid förhandlingarna. Den nya 
semesterlagen var svår att hantera och det behövdes en avtalsreglering med 
avvikelser från semesterlagen, alltså tvärtom mot att göra den nya semester- 
lagen med flera nya regler och begrepp till avtalsinnehåll. Han var även med 
vid avtalsförhandlingarna inför AB 80 på arbetsgivarsidan. Förhandlingarna 
drevs i praktiken av honom och Jan Sjölin på arbetstagarsidan. Enligt hans 
uppfattning gjordes inte semesterlagen till del av kollektivavtalet, vare sig 
genom 1978 års avtalstext eller i och med AB 80. 

 
Jan Sjölin företrädde Svenska Kommunalarbetareförbundet i avtalsförhand- 
lingarna inför AB 80. Han har berättat följande. Företrädare för arbetsgivar- 
sidan i förhandlingarna var Claes Stråth. Semesterbestämmelserna innebar 
stora förändringar för arbetarsidan i och med att det blev ett gemensamt 
avtal för arbetare och tjänstemän. Parterna gjorde inte någon lag till avtal i 
och med AB 80. Frågan diskuterades men arbetsgivarsidan sa nej till en 
sådan konstruktion och var mycket tydlig med sin inställning i den frågan. 
Det fanns alltså ingen gemensam partsavsikt om att semesterlagen var eller 
skulle vara en del av Allmänna bestämmelser. 

 
Mot bakgrund av den utredning som lagts fram i målet finner 
Arbetsdomstolen inte visat att den gemensamma partsavsikten med den 
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omtvistade bestämmelsen i kap. 6 § 27 Mom. 1 skulle vara att semesterla- 
gen utgör kollektivavtalsinnehåll. 

 
Med det ställningstagandet och vad Arbetsdomstolen redan anfört om orda- 
lydelsen är domstolens slutsats att det inte är visat att semesterlagen i sin 
helhet utgör kollektivavtalsinnehåll. 

 
Förbundets talan om allmänt skadestånd till arbetstagarna och förbundet kan 
alltså inte vinna bifall på den grunden. 

 
Är 11 § semesterlagen en del av kollektivavtalet? 

 
I kap. 6 § 27 Mom. 9 i AB finns hänvisningar till 10 och 11 §§ semesterla- 
gen. 

 
Bestämmelsen inleds med följande text. ”I enlighet med 10 § semesterlagen 
gäller följande.” Därefter följer punkt a) som handlar om när semestern 
enligt 12 § semesterlagen – huvudsemestern – får förläggas, nämligen att 
det under vissa förutsättningar är möjligt att förlägga den till perioden maj– 
september. I punkten b) regleras hur semesterlista ska upprättas. Där anges 
att regleringen i punkten ska gälla, om inte annat överenskoms. Enligt han- 
teringsreglerna ska arbetstagarna, vid tidpunkt som lokalt överenskoms, 
uttrycka önskemål om huvudsemesterns förläggning och arbetsgivaren ska 
därefter upprätta ett förslag till semesterlista som ska meddelas de berörda 
arbetstagarna och översändas till den lokala arbetstagarorganisationen, sen- 
ast vid tidpunkt som lokalt överenskoms. Därefter anges att lokal arbetsta- 
garorganisation kan, senast inom tio dagar efter detta, påkalla förhandlingar 
enligt 12 § medbestämmandelagen om ändringar i förslaget och att om så 
inte sker anses förslaget godkänt. 

 
Punkten b) avslutas med följande text. ”Arbetstagarna ska underrätts om 
fastställd semester”. 

 
I en anmärkning därefter anges följande. ”Om lokal överenskommelse inte 
kan uppnås om ovan angivna tidpunkter gäller bestämmelserna i 11 § 
semesterlagen om underrättelse till arbetstagarna.” 

 
Parterna är överens om att hanteringsreglerna i punkten b) inte tillämpats 
mellan parterna vid semesterlistans framtagande och fastställelse på kvinno- 
kliniken. Enligt regionen har en annan ordning sedan flera år tillbaka gällt. 
Parterna är oense i frågan om denna ordning kan anses som en lokal över- 
enskommelse om en annan hanteringsordning. Arbetsdomstolen finner inte 
anledning att ta ställning i den frågan och gör den fortsatta prövningen uti- 
från att regleringen i kollektivavtalet var den som gällde mellan parterna. 

 
Parterna är överens om följande avseende avtalshistoriken. Regleringen i 
nuvarande § 27 Mom. 9 tillfördes kollektivavtalsregleringen genom LABT 
75 i 1978 års lydelse, då som § 12 punkt 3. Anmärkningen fanns då 
inte med. Den tillfördes genom AB 80. Förbundet har inte närmare redogjort 
för organisationens syn på bestämmelsen och skälen till att bestämmelsen 
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genom anmärkningen ska förstås så att i vart fall 11 § semesterlagen utgör 
kollektivavtalsinnehåll, för det fall hela semesterlagen inte är det. 

 
Regionen har anfört följande. Det är enbart i de fall en enstaka lagbestäm- 
melse kopierats och lyfts in i kollektivavtalet som lagbestämmelsen utgör 
kollektivavtalsinnehåll, se t.ex. 15 § semesterlagen och AD 2010 nr 35. När 
det endast hänvisas till en enstaka bestämmelse, t.ex. 11 § semesterlagen i 
§ 27 Mom. 9, så utgör bestämmelsen inte kollektivavtalsinnehåll. 

Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

Arbetsdomstolen finner inte genom den utredning som lagts fram i målet 
utrett att 11 § semesterlagen utgör kollektivavtalsinnehåll på så sätt att ett 
brott mot 11 § semesterlagen utgör även ett brott mot kollektivavtalsregle- 
ringen. Det är inte utrett att det funnits en sådan gemensam partsavsikt när 
hänvisningen i 11 § i anmärkningen tillkom. Inte heller kan ordalydelsen 
anses så klar och tydlig att det därav går att utläsa att det i aktuell situation 
innebär ett kollektivavtalsbrott att inte rätt tillämpa 11 § semesterlagen och 
dess underrättelseskyldighet. 

 
Slutsatsen av det anförda är att förbundets talan om allmänt skadestånd på 
den grunden att regionen brutit mot kollektivavtalet inte kan vinna bifall 
heller i denna del. 

 
Sammanfattning, skadeståndets storlek och rättegångskostnader 

 
Arbetsdomstolen har funnit att talan om allmänt skadestånd till arbetsta- 
garna med anledning av regionens beslut att ändra arbetstagarnas semester- 
förläggning inte kan vinna bifall, vare sig grundad på semesterlagen eller 
dess grunder eller kap. 6 § 27 Mom. 13 i kollektivavtalet. Därmed ska även 
förbundets talan om allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott, med anled- 
ning av beslutet att ändra arbetstagarnas semesterförläggning, avslås. 

 
Domstolen har däremot funnit att regionen brutit mot underrättelseskyldig- 
heten i 11 § semesterlagen, då Helen Dylltegen inte informerats om änd- 
ringen av semesterförläggningen en månad innan hennes semesterledighet 
skulle börja, trots att det varit möjligt. Fördröjningen har varit ca en vecka. 
Vid bedömandet av skadeståndets storlek gör Arbetsdomstolen bedöm- 
ningen att beloppet bör bestämmas i nivå med vad som är brukligt vid s.k. 
brott mot formaliaregler. Ett belopp om 10 000 kr får anses vara skäligt. 

 
När det gäller talan om allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott har 
domstolen funnit att den inte kan vinna bifall då det inte är visat att 
semesterlagen i dess helhet eller 11 § semesterlagen är kollektivavtalsinne- 
håll på så sätt att regionen i aktuellt fall kan anses ha brutit mot kollektivav- 
talet. Förbundets talan om allmänt skadestånd på grund av kollektivavtals- 
brott ska alltså avslås även i denna del. 

 
Tvisten har rört skadestånd om 70 000 kr till var och en av fem arbetstagare 
och om 180 000 kr till förbundet. Förbundet har vunnit talan såvitt avser 
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brott mot 11 § semesterlagen såvitt avser en arbetstagare men förlorat talan i 
övrigt såvitt avser semesterlagen och talan om kollektivavtalsbrott. Största 
delen av processen har varit koncentrerad till frågan om regionen har haft 
fog för beslutet att ändra semesterförläggningen och huruvida hela eller 
delar av semesterlagen utgjort kollektivavtalsinnehåll, frågor som förbundet 
förlorat. Med beaktande av dessa omständigheter finner Arbetsdomstolen att 
förbundet i huvudsak är tappande part och vad regionen förlorat är av ringa 
betydelse och att regionen därmed bör få full ersättning för sina kostnader, 
se 18 kap 4 § rättegångsbalken. 

 
Regionen har yrkat ersättning med sammanlagt 294 938 kr, exklusive mer- 
värdesskatt. Av yrkat belopp utgör 275 500 kr arvode och 2 422 kr utlägg 
för resor för ombudet samt 16 995 kr utlägg till förhörspersoner och region- 
ens företrädare. Förbundet har vitsordat beloppen, förutom arvodet och 
överlämnat till domstolen att bedöma skäligheten av yrkat arvode. 

 
Arbetsdomstolen finner med hänsyn till målets art och omfattning att yrkat 
belopp avseende arvode är skäligt. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen förpliktar Region Östergötland att till Helen Dylltegen, 
betala 10 000 kr i allmänt skadestånd, med ränta enligt 6 § räntelagen från 
den 23 december 2015 till dess betalning sker. 

 
2. Arbetsdomstolen avslår Vårdförbundets talan om allmänt skadestånd i 
övrigt. 

 
3. Vårdförbundet ska ersätta Region Östergötland för rättegångskostnad 
med 294 938 kr, varav 275 500 kr avser ombudsarvode, med ränta enligt 6 § 
räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess 
betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Susanne Sundberg, Kurt Eriksson, 
Johanna Torstensson, Staffan Löwenborg, Anders Hammarbäck och Lars P 
Merkel. Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Eva Lärfars Persson 
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ARBETSDOMSTOLEN MELLANDOM Dom nr 34/17 
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 Stockholm  

 
 
 
 

KÄRANDE 
Innovations- och Kemiarbetsgivarna i Sverige, Box 55915, 
102 16 Stockholm 
Ombud: advokaten Pia Wiséen Wernblom, ADN Law Advokatfirma KB, 
Box 7641, 103 94 Stockholm 

 
SVARANDE 
1. Unionen, 105 32 Stockholm 
2. Marcus von Warnstedt, 800730-0497, Meijerfeldts väg 39, 193 56 Täby 
Ombud för båda: förbundsjuristen Lena Isenstam, Unionen, 
105 32 Stockholm 

 
SAKEN 
brott mot företagshemlighetslagen, nu fråga om preskription 

 

 

Bakgrund 
 

Mellan Innovations- och Kemiarbetsgivarna i Sverige (IKEM) och Unionen 
gäller kollektivavtal. Fillauer Europe AB (Fillauer) är medlem i IKEM. 
Marcus von Warnstedt är medlem i Unionen. 

 
Fillauer utvecklar, tillverkar och säljer ortos- och protesprodukter. Marcus 
von Warnstedt var anställd hos Fillauer från den 1 januari 2005. Han sades 
den 10 augusti 2015 upp på grund av arbetsbrist. Han hade nio månaders 
uppsägningstid och var under uppsägningstiden arbetsbefriad. Under upp- 
sägningstiden, i januari 2016, tog Marcus von Warnstedt anställning hos 
Embreis AB (Embreis), som är verksamt i samma bransch som Fillauer. 
Den 12 februari 2016 avskedades Marcus von Warnstedt från sin anställning 
hos Fillauer. 

 
Tvisten gäller om Marcus von Warnstedt under uppsägningstiden i strid 
med företagshemlighetslagen angripit företagshemligheter som tillhör 
Fillauer. 
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IKEM har anfört följande. Marcus von Warnstedt har angripit Fillauers före- 
tagshemligheter under uppsägningstiden genom att olovligen använda sitt 
e- postkonto hos Fillauer och från detta vidarebefordra e-postmeddelanden 
och bilagor som innehåller företagshemligheter till sin privata e-postadress. 
Han har även använt dessa företagshemligheter i sin anställning hos 
Embreis. Fillauer har till följd av Marcus von Warnstedts brott mot 
företagshemlighetslagen förlorat kunder och han ska därför betala allmänt 
och ekonomiskt skadestånd. 

 
Enligt Unionen och Marcus von Warnstedt (arbetstagarparterna) har Marcus 
von Warnstedt inte brutit mot företagshemlighetslagen. 

 
Parterna är vidare oense om IKEM:s talan är preskriberad. 

 

Yrkanden m.m. 
 

IKEM har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta Marcus von Warnstedt att 
till Fillauer betala 
1) ekonomiskt skadestånd med 4 403 847 kr samt 
2) allmänt skadestånd med i första hand 7 200 000 kr och i andra hand 
1 400 000 kr. 

 
På beloppen har yrkats ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från dagen för del- 
givning av stämning, den 2 november 2016, till dess betalning sker. 

 
Arbetstagarparterna har bestritt samtliga yrkanden, i första hand därför att 
IKEM:s talan är preskriberad. 

 
Parterna har begärt att Arbetsdomstolen ska pröva frågan om IKEM:s talan 
är preskriberad genom mellandom. 

 
Arbetsdomstolen har med stöd av 4 kap. 10 § arbetstvistlagen prövat 
mellandomsfrågan utan huvudförhandling. Parterna har åberopat skriftlig 
bevisning. Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna, som förutom IKEM och 
Unionen är parter i det aktuella kollektivavtalet, har yttrat sig enligt 5 kap. 
1 § andra stycket arbetstvistlagen. 

 

Kollektivavtalsregleringen 
 

Mellan IKEM och Unionen gäller kollektivavtal, bl.a. avtal om Allmänna 
anställningsvillkor. I avtalets § 13 anges bl.a. följande. 

 
Bestämmelser om vilken förhandlingsordning [...] som ska gälla finns i 
§ 7 i avtalsuppgörelsen den 10 maj 1989 mellan SAF och PTK och i §§ 9 
och 10 i förhandlingsprotokollet till avtalsuppgörelsen den 21 maj 1976 
mellan SAF och PTK. Reglerna har självständig giltighet oberoende av 
om motsvarande bestämmelser för tjänstemän gäller mellan SAF och 
PTK. 
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De nyss nämnda handlingarna anger att förhandlingsordningen i det tidigare 
gällande huvudavtalet mellan SAF och SIF ska tillämpas. Av avtalets för- 
handlingsordning framgår bl.a. följande. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

§ 2 

[...] 

Om och i den mån det förhållande, vartill rättsanspråk enligt kollektivt 
eller enskilt avtal hänför sig, varit känt på arbetsgivarsidan för vederbö- 
rande arbetsgivare eller hans organisation respektive på tjänstemannasi- 
dan för tjänstemännens organisation (eller enligt § 2 a särskild utsedd 
företrädare för tjänstemännen) vid företaget eller Sif/SALF/CF i fyra 
månader utan att förhandling begärts enligt bestämmelserna i denna para- 
graf, har parten därefter förlorat rätten att påkalla förhandling rörande 
anspråket. Oberoende av sådan kännedom om förhållandet är rätten att 
påkalla förhandling försutten, om och i den mån förhållandet ligger mer 
än två år tillbaka i tiden. 

 
Lokal förhandling skall påbörjas snarast möjligt och senast tre veckor 
från dagen för dess påkallande, såframt ej parterna enas om uppskov. 

 
Kan uppgörelse ej nås vid lokal förhandling rörande rättsanspråk enligt 
kollektivt eller enskilt avtal, ankommer det på part, som vill fullfölja 
ärendet, att hänskjuta frågan till central förhandling. Framställning om 
sådan förhandling skall göras hos motsidan senast två månader från den 
dag den lokala förhandlingen avslutats, vid äventyr att vederbörande 
anspråk eljest är preskriberat. 

 
Central förhandling skall påbörjas snarast möjligt och senast tre veckor 
från dagen för dess påkallande, såframt ej parterna enas om uppskov. 

 
§ 3 

 
Har rättstvist rörande enskilt eller kollektivt avtal om anställningsvillkor 
varit föremål för förhandling enligt § 2 men icke kunnat lösas, skall den 
hänskjutas för bindande avgörande av i § 11 omförmält förtroenderåd, 
därest berört arbetsgivarförbund och Sif/SALF/CF är ense därom. Enas 
dessa parter icke om att hänskjuta tvisten till förtroenderåd, men önskar 
endera av dem hänskjuta tvisten till avgörande av domstol, skall detta ske 
inom tre månader från den dag central förhandling slutförts, vid påföljd 
att vederbörande anspråk eljest är preskriberat. 

 
Tvister om uppsägning och föreningsrättskränkning är undantagna från 
förtroenderådets behörighet. 

 
Protokollsanteckning: 
§ 3 ovan är ej tillämplig när tvisten rör fråga som regleras i lag om 
anställningsskydd. 

 
(§§ 4-6 har utgått.) 
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Parterna har till utveckling av sin talan i mellandomsfrågan anfört i huvud- 
sak följande. 

 

Arbetstagarparterna 
 

IKEM:s talan avser sådan rättstvist som omfattas av den mellan parterna 
gällande förhandlingsordningen. Enligt den gemensamma kommentaren till 
huvudavtalet omfattar förhandlingsordningen alla anspråk som, uttryckligen 
eller tyst, ligger inom ramen för anställningsavtalet. I den partsgemensamma 
kommentaren anges vidare att förhandlingsordningens särskilda frister end- 
ast är tillämpliga på rättstvister och inte på intressetvister. Av kommentaren 
framgår också att anspråk som grundar sig på privata avtal utan samband 
med anställningen inte omfattas av förhandlingsordningen. Enligt arbetsta- 
garparternas uppfattning innebär kommentarstexten att den gemensamma 
partsavsikten är att förhandlingsordningen ska omfatta samtliga arbetstvis- 
ter. Skadeståndsanspråk med anledning av påstått utnyttjande av företags- 
hemligheter har ett otvetydigt samband med en anställning. Sådana anspråk 
omfattas därmed av förhandlingsordningen. Detta framgår av AD 2014 nr 
65. 

 
Tidsfristerna i förhandlingsordningen ska tillämpas i stället för 10 § före- 
tagshemlighetslagen. 

 
Lokal och central tvisteförhandling har hållits mellan parterna. Den centrala 
förhandlingen avslutades i oenighet den 25 maj 2016. IKEM:s stämningsan- 
sökan kom in till Arbetsdomstolen den 23 september 2016. IKEM har såle- 
des inte väckt talan inom tre månader från den dag då den centrala förhand- 
lingen slutfördes. IKEM:s talan är därför preskriberad. 

 

IKEM 
 

Den mellan parterna gällande förhandlingsordningen är inte tillämplig på 
den tvist IKEM för i målet. 

 
Förhandlingsordningen gäller ”rättstvist rörande enskilt eller kollektivt avtal 
om anställningsvillkor”. IKEM:s talan utgör inte en tvist rörande något 
enskilt eller kollektivt avtal, utan ett skadeståndsanspråk med anledning av 
brott mot företagshemlighetslagen. Företagshemlighetslagen ingår inte som 
en del i kollektivavtalet. Inte heller har det träffats någon överenskommelse 
om att tillämpa förhandlingsordningens preskriptionsregler på tvisten. 

 
Eftersom tvisten inte rör enskilt eller kollektivt avtal, utan ett skadestånds- 
anspråk på grund av brott mot företagshemlighetslagen, omfattas tvisten inte 
av förhandlingsordningen. Detta framgår direkt av förhandlingsordningens 
lydelse. Förhandlingsordningens preskriptionsbestämmelse är därför inte 
tillämplig (se AD 1985 nr 136). 
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Det rättsfall som Unionen hänvisar till – AD 2014 nr 65 – avser Teknikar- 
betsgivarnas förhandlingsordning, och inte IKEM:s förhandlingsordning. 

 
I 10 § företagshemlighetslagen finns en särskild preskriptionsbestämmelse, 
vilken anger en femårig preskriptionstid. När en författning innehåller sär- 
skilda preskriptionsbestämmelser anses dessa normalt självständigt reglera 
de frågor som behandlas i reglerna (NJA II 1981 s. 5). Av AD 2010 nr 35 
framgår att den aktuella lagens regler ska tillämpas även om talan grundas 
på kollektivavtal, om annat inte uttryckligen avtalats. Förhandlingsordning- 
ens preskriptionsfrister gäller inte vid tvister om anställningsskyddslagen 
och förtroendemannalagen. 

 
Varken de lokala parterna eller de centrala parterna har överenskommit att 
preskriptionsreglerna i förhandlingsordningen är tillämpliga på tvister 
avseende olovliga angrepp på företagshemligheter. Preskriptionsfristen i 
företagshemlighetslagen har bestämts med beaktande av den komplexitet 
som tvister om den lagen har. IKEM har inte som part i förhandlingsord- 
ningen haft som syfte att begränsa medlemsföretagens möjlighet att kräva 
skadestånd för brott mot företagshemlighetslagen till kortare tid än den som 
anges i företagshemlighetslagen. 

 

Domskäl 
 

Mellan parterna gäller förhandlingsordningen i det tidigare gällande huvud- 
avtalet mellan SAF och SIF från 1957. Av denna förhandlingsordning fram- 
går, såvitt här är av intresse, att anspråk som omfattas av förhandlingsord- 
ningen ska bli föremål för lokal och central förhandling. Om enighet inte 
uppnås vid dessa förhandlingar får endera parten hänskjuta tvisten till avgö- 
rande av domstol. Detta ska ske inom tre månader från den dag central för- 
handling slutförts vid påföljd att anspråket annars är preskriberat. 

 
Det anspråk som IKEM framställt i målet har varit föremål för lokal och 
central förhandling. IKEM väckte dock talan senare än tre månader efter att 
den centrala förhandlingen hade avslutats. 

 
De frågor som Arbetsdomstolen har att ta ställning till i mellandomen är för 
det första om det anspråk IKEM framställt omfattas av den aktuella förhand- 
lingsordningen och för det andra om talefristen i förhandlingsordningen ska 
tillämpas i stället för talefristen i 10 § företagshemlighetslagen, som anger 
att skadestånd enligt den lagen endast får avse skada under de fem senaste 
åren innan talan väcktes. 

 
Kollektivavtal innehåller regelmässigt förhandlingsordningar som bl.a. 
reglerar i vilka former och inom vilka frister förhandling i rättstvister ska 
hållas och när talan senast ska väckas. Innehållet i de olika förhandlingsord- 
ningar som förekommer på arbetsmarknaden har stora likheter, men skiljer 
sig också åt i olika avseenden. Ett avseende där förhandlingsordningarna 
skiljer sig åt är vilka typer av anspråk eller tvister som dessa omfattar. Som 
exempel kan nämnas att reglerna om tvisteförhandlingar i det tidigare 
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huvudavtalet mellan SAF och LO ansågs vara begränsat till anspråk som var 
grundade på kollektivavtal och alltså inte omfattade anspråk som grundades 
på enskilda anställningsavtal, även om detta inte klart framgick avtalstexten 
(Sölvén & Gustafsson, Huvudavtalet mellan SAF och LO, 1966, s. 64). En 
snarlik innebörd hade den förhandlingsordning som behandlades i AD 1985 
nr 136, som avsåg bussavtalet mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och 
Transport. Denna förhandlingsordning avsåg ”tvister angående tolkningen 
eller tillämpningen av detta avtal”, dvs. bussavtalet. 

 
Den nu aktuella förhandlingsordningen – det tidigare huvudavtalet mellan 
SAF och bl.a. SIF – har en annan utformning och omfattar enligt sin lydelse 
”rättsanspråk enligt kollektivt eller enskilt avtal”. Arbetsdomstolen prövade 
innebörden av denna bestämmelse i AD 2014 nr 65. Beslutet avsåg ett annat 
kollektivavtal än det nu aktuella, men som även det hänvisade till förhand- 
lingsordningen i det tidigare huvudavtalet mellan SAF och bl.a. SIF. Dom- 
stolen framhöll följande. 

 
Av den partsgemsamma kommentaren till huvudavtalet framgår att de 
aktuella förhandlingsreglerna inte gäller “rena intressefrågor, dvs. frågor 
som icke har sin grund i ett redan träffat avtal.” Uttalandet tyder på att 
formuleringen är avsedd att klargöra att förhandlingsordningens särskilda 
frister bara är tillämplig på s.k. rättstvister. Vid förhandlingar i intresse- 
frågor gäller inte de frister som anges i bestämmelsen. Vidare anges i 
kommentaren att bestämmelsen inte är tillämplig "på ‘privata’ avtal, som 
icke har samband med anställningen". Uttalandet pekar, enligt Arbets- 
domstolens mening, på att förhandlingsordningen omfattar alla arbetstvis- 
ter, dvs. tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 
(jfr 1 kap. 1 § arbetstvistlagen). Kollektivavtalsparterna har i sina yttran- 
den i målet, liksom i tidigare mål, bekräftat att förhandlingsordningen 
täcker alla tvister som härrör från anställningsförhållandet (AD 1977 nr 
100). 

 
Mot bakgrund härav är det enligt Arbetsdomstolens mening klart att för- 
handlingsordningen i huvudavtalet även omfattar anspråk enligt upphovs- 
rättslagen och företagshemlighetslagen om tvisten rör förhållandet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. 

 
I det nu aktuella målet har Unionen, Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna 
förklarat att de anser att förhandlingsordningen täcker alla tvister som härrör 
från anställningsförhållandet, och därmed anspråk enligt företagshemlighet- 
slagen om tvisten rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
IKEM anser att så inte är fallet. 

 
Arbetsdomstolen konstaterar att det inte framkommit några omständigheter 
som tyder på att IKEM, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna 
ansett att förhandlingsordningen i huvudavtalet skulle ha en annan innebörd 
i förhållandet dem emellan än den hade mellan de ursprungliga kollektivav- 
talsparterna. Det finns därför inga skäl att i detta mål frångå den bedömning 
av bestämmelsens innehåll som gjordes i AD 2014 nr 65. Arbetsdomstolen 
finner således att förhandlingsordningen i huvudavtalet även omfattar 

maj 17 s 114

AD 2017 nr 34



 

 
 
 

anspråk enligt företagshemlighetslagen om tvisten rör förhållandet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. 

 
En delvis annan fråga är om talefristen i förhandlingsordningen ska tilläm- 
pas i stället för talefristen i 10 § företagshemlighetslagen. Enligt den 
bestämmelsen får talan om skadestånd enligt företagshemlighetslagen end- 
ast avse skada under de fem senaste åren innan talan väcktes. För skada 
under tid dessförinnan är rätten till skadestånd förlorad. Bestämmelsen är 
dispositiv och det är således möjligt att träffa avtal om t.ex. kortare pre- 
skriptionstider (prop. 1987/88:155 s. 50). 

 
IKEM har med hänvisning till bl.a. AD 2010 nr 35 anfört att kollektivavtals- 
parterna inte kommit överens om eller avsett att tidsfristerna i förhandlings- 
ordningen ska tillämpas i stället för 10 § företagshemlighetslagen. 

 
AD 1986 nr 126 rörde ett kollektivavtal som innehöll en bestämmelse med 
samma innehåll som en bestämmelse i anställningsskyddslagen. Arbetsta- 
garorganisationen yrkade att en arbetsgivare skulle betala allmänt skade- 
stånd för brott mot regeln. Frågan var vilken preskriptionsregel som skulle 
tillämpas: 41 § anställningsskyddslagen som avser anspråk som grundas på 
den lagen, eller 64 § medbestämmandelagen som rör bl.a. skadestånd på 
grund av kollektivavtal. Arbetsdomstolen fann, med hänvisning till bl.a. för- 
arbetena till medbestämmandelagen, att det vid krav om skadestånd för brott 
mot kollektivavtal som har trätt i stället för särskilda regler i t.ex. anställ- 
ningsskyddslagen, ska den särskilda lagstiftningens talefrister tillämpas, 
såvida parterna inte uttryckligen avtalat om något annat. Domstolen konsta- 
terade att det i det aktuella kollektivavtalet inte fanns några särskilda tale- 
fristregler och att anställningsskyddslagens talefristregler därför skulle til- 
lämpas. 

 
En likartad fråga kom upp i AD 2010 nr 35. Tvisten gällde ett krav på 
semestersättning i en situation där det fanns likalydande regler i semesterla- 
gen och kollektivavtalet. I den aktuella förhandlingsordningen fanns en 
bestämmelse om att vissa frister skulle iakttas i tvist som avses i 64 § första 
stycket första meningen medbestämmandelagen, dvs. tvist om skadestånd 
eller annan fullgörelse enligt medbestämmandelagen eller kollektivavtal. 
Med hänvisning till AD 1986 nr 126 fann Arbetsdomstolen att fristerna för 
talan om skadestånd vid kollektivavtalsbrott (som fanns både i förhandlings- 
ordningen och i medbestämmandelagen) inte var tillämpliga. Mot bakgrund 
härav och då den aktuella förhandlingsordningen inte innehöll någon annan 
frist som ersatte tidsfristen i semesterlagen, tillämpade domstolen semester- 
lagens preskriptionsregler. 

 
AD 1986 nr 126 och AD 2010 nr 35 rörde alltså främst frågan om preskript- 
ionsreglerna i en särskild lag eller preskriptionsreglerna för anspråk på 
grund av kollektivavtalsbrott ska tillämpas på ett anspråk som grundas på en 
bestämmelse i ett kollektivavtal som har samma innebörd som en 
bestämmelse i den särskilda lagen. 
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I den nu aktuella tvisten är situationen en annan. Som redan framgått 
omfattar den aktuella förhandlingsordningen alla rättstvister som rör 
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Förhandlingsordningen 
innehåller generella tidsfrister inom vilka tvisteförhandling ska påkallas 
respektive talan ska väckas. Förhandlingsordningen anger att den på visst 
sätt inte ska tillämpas när tvisten rör fråga som regleras i anställningsskydd- 
slagen. Något motsvarande undantag finns inte för anspråk som grundas på 
företagshemlighetslagen. Detta ger enligt Arbetsdomstolens mening ett klart 
stöd för att förhandlingsordningens tidsfrister ska tillämpas i stället för tale- 
fristen i 10 § företagshemlighetslagen. 

 
Som det får förstås menar IKEM att det är olämpligt att tillämpa förhand- 
lingsordningens relativt korta frister för att påkalla förhandling och väcka 
talan, med hänsyn till de svårigheter som finns att utreda om brott mot före- 
tagshemlighetslagen förekommit och vilken ekonomisk skada som kan ha 
uppkommit. Arbetsdomstolen vill i sammanhanget peka på att fyramåna- 
dersfristen för att påkalla förhandling enligt förhandlingsordningen börjar 
löpa när parten får kännedom om det förhållande vartill rättsanspråk hänför 
sig. Redan en misstanke om att det förekommit brott mot företagshemlighet- 
slagen som lett till ekonomisk skada är således inte tillräcklig. Vidare kan 
det anmärkas att preskriptionsavbrott kan åstadkommas genom att det efter 
genomförda förhandlingar inom talefristen väcks en fastställelsetalan om 
skyldighet att ersätta skada (jfr NJA 1992 s. 829, se även AD 2015 nr 3). I 
detta fall har för övrigt fristerna för att påkalla förhandling hållits, vilka inte 
har någon motsvarighet i företagshemlighetslagen, medan det är förhand- 
lingsordningens talefrist som inte följts. I AD 2014 nr 88 ansågs det att en 
förhandlingsordning skulle följas vid arbetsgivarens anspråk på skadestånd 
för brott mot den lojalitetsplikt som följer av anställningsavtalet. 

 
Med beaktande härav finner Arbetsdomstolen att det av IKEM framställda 
skadeståndskravet omfattas av förhandlingsordningen och att de i förhand- 
lingsordningen angivna fristerna ska tillämpas i stället för 10 § företagshem- 
lighetslagen. 

 
IKEM har inte väckt talan inom den tidsfrist som anges i 3 § förhandlings- 
ordningen och talan är därför preskriberad. 
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Domslut 
 

Arbetsdomstolen förklarar att det av Innovations- och Kemiarbetsgivarna i 
Sverige framställda anspråket på skadestånd för brott mot företagshemlig- 
hetslagen är preskriberat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Peter Syrén, Christer Måhl, Charlott 
Richardson, Åsa Kjellberg Kahn, Ulla Persson och Lena Maier Söderberg. 
Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Lotta Bodelius 
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