
 

 
MÅNADSRAPPORT MARS 2017 
 
marsrapporten innehåller följande dom 

• AD 2017 nr 10, som handlar om ogiltigt avvecklingsavtal och  
arbetstagares rätt till lön, s 1 

• AD 2017 nr 12, som handlar om upphovsrättslagen,  
företagshemlighetslagen och lojalitetsåtagandet i ett 
anställningsavtal, s 11 

• AD 2017 nr 13, som handlar om rätt till lön, oklarhet om  
anställningens bestånd, avskedande och brott mot 
semesterlagen, s 27 

• AD 2017 nr 14, som handlar om uppsägning vid samarbetsproblem,  
lön under tvistetid och avstängning, s 41 

• AD 2017 nr 15, som handlar om avvisande av talan och  
rättegångskostnader, s 55 

• AD 2017 nr 17, som handlar om ogiltigt anställningsavtal och  
avskedande, s 67 

• AD 2017 nr 19, som handlar om kollektivavtalstolkning – förlägg- 
ning av arbetstid och arbetstidens omfattning, s 81 
 
 

De Bästa Hälsningar 

 

 

Tommy Iseskog 



  



 

Domar från Arbetsdomstolen mars 2017 

1. AD 2017 nr 10 
 
Fallet, som handlar om ogiltigt avvecklingsavtal och arbetstagares rätt 
till lön, refereras ingående på vita blad. 
 
2. AD 2017 nr 11 
 
Förlikning 
 
3. AD 2017 nr 12 
 
Fallet, som handlar om upphovsrättslagen, företagshemlighetslagen och 
lojalitetsåtagandet i ett anställningsavtal, refereras ingående på vita blad. 
 
4. AD 2017 nr 13 
 
Fallet, som handlar om rätt till lön, oklarhet om anställningens bestånd, 
avskedande och brott mot semesterlagen, refereras ingående på vita blad. 
 
5. AD 2017 nr 14 
 
Fallet, som handlar om uppsägning vid samarbetsproblem, lön under 
tvistetid och avstängning, refereras ingående på vita blad. 
 
6. AD 2017 nr 15 
 
Fallet, som handlar om avvisande av talan och rättegångskostnader, 
refereras ingående på vita blad. 
 
7. AD 2017 nr 16 
 
Förlikning 
 
8. AD 2017 nr 17 
 
Fallet, som handlar om ogiltigt anställningsavtal och avskedande, 
refereras ingående på vita blad. 
 
 
 



 
  



9. AD 2017 nr 18 
 

Tredskodom 
 
10. AD 2017 nr 19 
 
Fallet, som handlar om kollektivavtalstolkning – förläggning av arbetstid 
och arbetstidens omfattning, refereras ingående på vita blad. 
 
 

  



 
 

 
  



 

 
 
 
 
 

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 10/17 
 2017-03-01 Mål nr B 37/13 
 Stockholm  

 
 
 

KLAGANDE OCH MOTPART 
Christine-Marie le Clercq, 591031-1983, Fogdevägen 54, 
128 41 Bagarmossen 

 
MOTPART OCH KLAGANDE 
Stockholm Business Region AB, 556491-6798, Box 16262, 
103 25 Stockholm 
Ombud: advokaten Anders Elmér, EmpLaw Advokater AB, 
Humlegårdsgatan 4, 114 46 Stockholm 

 
SAKEN 
lönefordran m.m. 

 
ÖVERKLAGAD DOM 
Stockholms tingsrätts dom den 12 mars 2013 i mål T 2179-12 

 
 
 

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här). 
 

Yrkanden och inställning 
 

Stockholm Business Region AB (bolaget) har yrkat att Arbetsdomstolen 
 

1. med ändring av tingsrättens domslut, punkterna 1–3, ska ogilla hela 
Christine-Marie le Clercqs vid tingsrätten förda talan, 

2. med ändring av tingsrättens domslut, punkten 5, ska bifalla bolagets 
vid tingsrätten genstämningsvis förda talan om att Christine-Marie le 
Clercq ska återbetala det av bolaget utbetalda avgångsvederlaget om 
346 500 kr jämte ränta, och 

3. med ändring av tingsrättens domslut, punkten 6, ska förplikta 
Christine-Marie le Clercq att till bolaget utge ersättning för bolagets 
rättegångskostnader vid tingsrätten med där yrkat belopp. 

 
Christine-Marie le Clercq har yrkat att Arbetsdomstolen 

 
1. med ändring av tingsrättens domslut, punkterna 1–3, ska bifalla 

hennes vid tingsrätten förda talan om lön, semestertillägg och 
retroaktiv pensionspremie fullt ut, 

2. med ändring av tingsrättens domslut, del av punkten 4, ska bifalla 
hennes talan om högre lön än vad som utgått för tiden den 
7 december 2011–22 augusti 2012, och 

mars 17 s 1

AD 2017 nr 10



 

 

3. med ändring av tingsrättens domslut, punkten 6, i första hand ska 
befria henne från att betala bolagets rättegångskostnader vid tings- 
rätten och i stället förplikta bolaget att betala hennes rättegångs- 
kostnader där, i andra hand ska förplikta bolaget att stå sina egna 
rättegångskostnader vid tingsrätten och en så stor del som möjligt av 
hennes rättegångskostnader där, i tredje hand ska kvitta rättegångs- 
kostnaderna vid tingsrätten och i fjärde hand ska sätta ned det belopp 
hon förpliktats att betala till bolaget. 

 
Part har bestritt motparts ändringsyrkande. 

 
Bolaget har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 

 
 
 

Domskäl 
 

Bakgrund och tvisten 
 

Christine-Marie le Clercq anställdes som projektledare hos bolaget i 
januari 2007. Den 29 oktober 2007 ingick hon ett avtal med bolaget, vari 
hon mot ett avgångsvederlag motsvarande nio månadslöner sade upp sin 
anställning hos bolaget till upphörande den 31 december samma år. 

 
Christine-Marie le Clercq väckte den 30 juni 2008 talan mot bolaget 
och yrkade i första hand att avtalet skulle förklaras ogiltigt enligt 30, 
33 eller 
36 § avtalslagen alternativt med stöd av förutsättningsläran och i andra hand 
att hon skulle tillerkännas ekonomiskt och allmänt skadestånd på den 
grunden att avtalet var att jämställa med en uppsägning från arbetsgivarens 
sida. 
Arbetsdomstolen fann i dom den 7 december 2011 (AD 2011 nr 92) att 
Christine-Marie le Clercq blivit svikligen förledd att ingå 
överenskommelsen och förklarade den ogiltig. Hennes anställning hos 
bolaget hade därmed inte upphört till följd av överenskommelsen. 

 
I januari 2012 sade bolaget upp Christine-Marie le Clercq från 
anställningen på grund av arbetsbrist. Hon väckte på nytt talan mot bolaget 
och yrkade bl.a. att uppsägningen skulle ogiltigförklaras och gjorde 
gällande att det inte fanns saklig grund för uppsägning av henne. I andra 
hand yrkade hon ekonomiskt och allmänt skadestånd på grund av 
turordningsbrott. Arbets- domstolen förordnade, den 22 augusti 2012, 
interimistiskt att Christine- Marie le Clercqs anställning skulle upphöra 
med utgången av den dagen. 

 
Tingsrätten fann i den nu överklagade domen att bolaget haft rätt att säga 
upp Christine-Marie le Clercq på grund av arbetsbrist och att bolaget inte 
begått något turordningsbrott. Hennes yrkanden grundade på eller som 
hade samband med uppsägningen (yrkandena 4 och 5 i tingsrättens dom) 
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ogillades. I dessa delar har Arbetsdomstolen inte meddelat prövnings- 
tillstånd, varför tingsrättens dom i uppsägningsdelen står fast. 

 
Den första tvistefrågan i Arbetsdomstolen avser om Christine-Marie le 
Clercq har rätt till anställningsförmåner för perioden den 1 januari 
2008– 
6 december 2011, med avräkning för det redan utbetalda 
avgångsvederlaget (yrkandena 1–3 i tingsrättens dom). Tidsperioden, av 
tingsrätten benämnd som glapprumsperioden, avser från och med dagen 
efter att Christine-Marie le Clercqs anställning skulle ha upphört enligt 
överenskommelsen till dagen överenskommelsen ogiltigförklarades. 

 
Om Arbetsdomstolen skulle finna att Christine-Marie le Clercq har rätt 
till lön för den aktuella perioden är det tvistigt om hon i så fall har rätt 
till lön med 38 500 kr per månad för hela perioden eller om hon 
därutöver har rätt till årliga löneförhöjningar. 

 
Det är därutöver tvistigt om Christine-Marie le Clercq är skyldig att till 
bolaget återbetala det avgångsvederlag som hon fick i enlighet med 2007 års 
överenskommelse. 

 
Det är också tvistigt om Christine-Marie le Clercq har haft rätt till högre lön 
än vad bolaget har betalat till henne för tiden den 7 december 2011– 
22 augusti 2012 (yrkande 6 i tingsrättens dom). Även här gäller frågan om 
hon från och med år 2008 har haft rätt till årliga löneförhöjningar. 

 
Slutligen är rättegångskostnaderna vid tingsrätten tvistiga. 

 
Har Christine-Marie le Clercq rätt till anställningsförmåner för 
glapprumsperioden? 

 
Som redan redovisats förklarade Arbetsdomstolen i dom, den 7 december 
2011, att den överenskommelse som bolaget och Christine-Marie le Clercq 
hade träffat den 29 oktober 2007 var ogiltig. Arbetsdomstolen fann att 
bolaget svikligen förlett Christine-Marie le Clercq att ingå överens- 
kommelsen. 

 
Parterna är överens om att ogiltigförklaringen innebar att Christine-Marie le 
Clercq varit fortsatt anställd hos bolaget i tiden efter den 31 december 2007. 
Christine-Marie le Clercqs egen uppsägning enligt överenskommelsen var 
med andra ord inte giltig. Det som i första hand är tvistigt mellan parterna är 
om ogiltigheten av överenskommelsen, som fick till följd att anställningen 
bestått, innebär att Christine-Marie le Clercq har rätt till lön och andra 
anställningsförmåner från och med den 1 januari 2008 till den 7 december 
2011, då överenskommelsen ogiltigförklarades. 

 
Christine-Marie le Clercq har anfört huvudsakligen följande. Ogiltig- 
förklaringen av 2007 års överenskommelse innebär att hon ska försättas i 
samma situation som om hon aldrig hade ingått överenskommelsen. Situa- 
tionen är att jämställa med vad som gäller om en arbetstagare avskedas i 
strid med anställningsskyddslagen. En ogiltigförklaring av ett avskedande 
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innebär att anställningen aldrig upphört och att arbetstagaren har rätt till lön 
och andra anställningsförmåner, trots att arbete inte har utförts. 

 
Bolaget har häremot anfört bl.a. följande. Ogiltigförklaring av ett avtal 
innebär att vardera part ska bära åter vad den mottagit enligt avtalet. 
Christine-Marie le Clercq återfick sin anställning och bolaget har rätt att få 
åter det utbetalda avgångsvederlaget. Eftersom Christine-Marie le Clercq 
grundade sin talan om ogiltigförklaring av 2007 års överenskommelse på 
ogiltighetsreglerna i avtalslagen och inte anställningsskyddslagen, ska den 
senare lagens regler om ogiltigförklaring och den rättspraxis som gäller 
följderna av en sådan inte tillämpas. Det ska inte vara möjligt att, genom att 
stödja sig på avtalslagens ogiltighetsregler, kringgå de korta preskriptions- 
frister som föreskrivs i anställningsskyddslagen och ändå uppnå samma 
resultat. Rätt till anställningsförmåner kräver därutöver att Christine-Marie 
le Clercq arbetat under den aktuella tiden, vilket hon inte har gjort. 

 
Följande kan redovisas om innebörden av en ogiltigförklaring. 

 
I 30 § avtalslagen om ogiltighet på grund av svek föreskrivs att den rätts- 
handling som framkallats genom svikligt förledande inte är gällande mot 
den förledde. Mer än så är rättsföljden ogiltighet inte närmare bestämd i 
lagen. Huruvida återgång av prestationer ska ske med anledning av en 
ogiltigförklaring, framgår inte av någon av ogiltighetsbestämmelserna i 
avtalslagen. 

 
Verkningarna av att ett avtal ogiltigförklarats brukar anses vara att parterna 
inte längre är skyldiga att utföra sina åtaganden enligt avtalet (se t.ex. 
Grönfors och Dottevall, Avtalslagen, En kommentar, femte uppl. s. 212). 
Därtill gäller i flera fall, som tingsrätten anfört, att mellan parterna utbytta 
prestationer ska återgå, där detta är möjligt. Hur sådan återgång i detalj ska 
genomföras kan vara beroende av t.ex. vilken ogiltighetsgrund, prestation 
och avtalstyp det är fråga om. Det kan finnas skäl att söka ledning i regler 
om hävning till följd av väsentliga kontraktsbrott (se t.ex. Adlercreutz och 
Gorton, Avtalsrätt I, 13 uppl. s. 242.) 

 
I t.ex. 64 § köplagen (1990:931) finns reglering om verkan av att ett köp 
hävs. Där anges att för det fall köpet har fullgjorts får vardera parten kräva 
att motparten lämnar tillbaka vad han har tagit emot. 

 
Utgångspunkten vid en ogiltigförklaring är att parterna ska försättas i 
samma situation som om rättshandlingen inte hade vidtagits. 

 
Högsta domstolen har i NJA 1987 s. 845 I och II behandlat verkningarna av 
att ett fastighetsköp återgått då det var ogiltigt på grund av att köpe- 
skillingen i köpekontraktet angetts till ett lägre belopp än det verkliga. 
Tvisterna avsåg dels om köparen var skyldig att ersätta skada på fastigheten 
som vållats genom hans vanvård (I), dels om säljaren var skyldig att ersätta 
köparen för nedlagda kostnader på fastigheten (II), dels om köparen var 
skyldig att utge ersättning för avkastning under tid då han innehaft fastig- 
heten (II). Högsta domstolen anförde att det saknas lagstiftning om hur åter- 
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gång av avtal ska genomföras i aktuella ogiltighetsfall och kunde konstatera 
att båda parter måste antas ha varit medvetna om att köpekontraktet innehöll 
oriktiga uppgifter. Domstolen uttalade därefter att det med hänsyn till de 
särdrag hos det ogiltighetsfall som målet rörde inte fanns skäl att göra några 
analogier med regleringen av andra återgångssituationer. Högsta domstolen 
uttalade också följande. ”En synpunkt som under alla förhållanden väger 
tungt är emellertid att genom uppgörelsen om möjligt bör återställas det 
förmögenhetsläge som gällde innan det ogiltiga avtalet ingicks; ingendera 
parten skall slutligen vinna på en ogiltig transaktion av detta slag. Bl.a. bör 
sålunda inte en säljare kunna utnyttja möjligheten att påkalla avtalets åter- 
gång för att återfå en fastighet i bättre skick än han lämnade den.” 
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Situationen är en annan om utförda prestationer inte kan återgå. Om ett 
anställningsavtal ogiltigförklaras t.ex. på grund av svek från arbetstagarens 
sida kan utfört arbete inte återgå. En konsekvens av detta är en arbetsgivare 
som vinner framgång med en sådan talan om ogiltigförklaring inte har rätt 
att återfå utbetald lön för utfört arbete. 

 
Som tingsrätten lyft fram finns det i 5 kap. 6 § andra stycket försäkrings- 
avtalslagen (2005:104) en bestämmelse om att en försäkringsgivare inte 
behöver återbetala inbetalda premier för det fall ett försäkringsavtal 
förklaras ogiltigt på grund av försäkringstagarens svek vid fullgörandet av 
upplysningsplikten. Den premie som har betalats anses då förverkad och får 
behållas av försäkringsbolaget (prop. 2003/04:150 s. 436 f.). Bestämmelsen 
tycks ligga i linje med att den som utsatts för svek anses ha rätt till skade- 
stånd (jfr Grönfors och Dotevall, Avtalslagen, En kommentar, 5 uppl. 
s. 212). 

 
Arbetsdomstolen kan konstatera att det inte finns någon lagregel som är 
direkt tillämplig på den nu aktuella situationen och att rättspraxis av 
betydelse för aktuellt fall saknas. 

 
Anställningsskyddslagen innehåller särskilda regler om ogiltigförklaring av 
uppsägning och avskedande. 

 
Enligt 34 § första stycket anställningsskyddslagen kan en uppsägning 
förklaras ogiltig. I det fall det uppkommer en tvist om en uppsägning är 
giltig, anges i 34 § andra stycket samma lag, att anställningen inte upphör 
till följd av uppsägningen förrän tvisten slutligt avgjorts. Arbetstagaren har 
rätt till lön och andra förmåner, på samma sätt som gäller under uppsäg- 
ningstid enligt 12–14 §§ anställningsskyddslagen, så länge anställningen 
består, se t.ex. AD 1976 nr 111. I regeln om att anställningen inte upphör 
ligger bl.a. att arbetstagaren är skyldig att utföra arbete för arbetsgivarens 
räkning eller stå till dennes förfogande, om inte arbetstagaren är befriad från 
detta eller förhindrad på grund av t.ex. sjukdom. Vid arbetsbefrielse ska 
avräkning ske med inkomster som den anställde haft eller borde ha haft. 

 
Om domstolen skulle finna att en arbetsgivare haft rätt att säga upp arbets- 
tagaren då uppsägningen funnits sakligt grundad blir arbetstagaren inte 
återbetalningsskyldig för den lön som uppburits under tvisten (se prop. 
1973:129 s. 280). 

 
Även ett avskedande kan ogiltigförklaras, enligt 35 § anställningsskydds- 
lagen. Vid en tvist om ett avskedande är giltigt gäller som huvudregel att 
anställningen inte består eller återuppstår. Arbetstagaren är alltså inte skyldig 
att arbeta för arbetsgivarens räkning under tvisten. I lagen anges inte vad som 
är följden av att ett avskedande förklaras ogiltigt. Arbetsdomstolen har dock 
uttalat att innebörden av att ett avskedande ogiltigförklaras är att anställ- 
ningen består på samma villkor som tidigare, se AD 1995 nr 90. Anställ- 
ningen ska fortgå som om avskedandet aldrig hade skett. Detta gäller även 
tiden från dagen för avskedandet till dess ogiltigförklaring sker. Lön och 
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andra anställningsförmåner ska betalas för förfluten tid, trots att arbete inte 
har utförts. 

 
Arbetsdomstolen gör mot den ovan redovisade bakgrunden följande 
bedömning. 

 
Den enda i lag föreskrivna effekten av ogiltighetsförklaringen är, enligt 
30 § avtalslagen, att bolaget inte gentemot Christine-Marie le Clercq kan 
göra avtalet gällande. Av rättspraxis kan endast anses följa att det får göras 
en bedömning i det enskilda fallet om vilka verkningar en ogiltigförklaring 
har. 

 
Det finns alltså varken lagregler eller rättspraxis som är direkt tillämpliga på 
den aktuella situationen. Det finns dock ett närliggande regelsystem vars 
bestämmelser skulle kunna tillämpas analogt. 

 
En ogiltigförklaring av ett avskedande innebär att en domstol funnit att rätts- 
handlingen att skilja arbetstagaren från anställningen är ogiltig, då det inte 
funnits laga skäl för avskedandet. Anställningen har då inte upphört med 
anledning av avskedandet. En ogiltigförklaring enligt avtalslagen av en 
överenskommelse vari ingår att anställningen ska upphöra vid en viss tid- 
punkt innebär på motsvarande sätt att domstolen funnit att den delen av 
överenskommelsen inte är giltig, då den som i aktuellt fall kommit till efter 
svikligt förledande. Inte heller i det fallet har anställningen upphört med 
anledning av överenskommelsen. I varken det ena eller det andra fallet har 
arbetstagaren som huvudregel utfört något arbete för arbetsgivarens räkning. 
Med beaktande av detta framstår det som rimligt att låta en ogiltigförklaring 
enligt avtalslagen av ett avtal om att avsluta en anställning få jämförbara 
verkningar som en ogiltigförklaring av ett avskedande enligt anställnings- 
skyddslagen. I båda fallen har arbetsgivaren orsakat ett felaktigt skiljande 
från anställningen. 

 
Bolaget har dock invänt att anställningsskyddslagens preskriptionsregler kan 
kringgås för det fall en ogiltigförklaring av ett avtal enligt avtalslagen ges 
samma verkan som en ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande 
enligt anställningsskyddslagen. 

 
En arbetstagare som vill föra talan om ogiltigförklaring av en uppsägning 
eller ett avskedande ska inom två veckor från avskedandet eller i vissa fall 
inom en månad från det att anställningen upphörde underrätta arbetsgivaren 
om detta. Därefter gäller att talan ska väckas inom två veckor efter antingen 
att förhandling avslutats eller att tiden för underrättelse gått ut. 

 
Arbetsdomstolen har tidigare slagit fast att preskriptionsreglerna i 40 och 
42 §§ anställningsskyddslagen, på grund av sin nära koppling till övriga 
regler i lagen endast gäller vid ogiltigförklaring av en arbetsgivares uppsäg- 
ning eller avskedande enligt anställningsskyddslagen (se t.ex. AD 1991 
nr 17). Preskriptionsreglerna vid sådan ogiltighetstalan har till syfte att 
åstadkomma snabba avgöranden i tvister om en anställnings bestånd och på 
så sätt, vid en uppsägning eller ett avskedande, undvika en sådan situation 
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som nu har uppstått. Arbetsdomstolen delar uppfattningen att det är viktigt 
att de syften och ändamål som ligger till grund för den särskilda reglering i 
anställningsskyddslagen upprätthålls, men kan inte dela ståndpunkten att det 
skulle innebära ett åsidosättande av den arbetsrättsliga systematiken att låta 
en ogiltigförklaring i ett fall som detta få samma eller liknande effekt som 
en ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande enligt anställ- 
ningsskyddslagen. Som tingsrätten anfört kan omständigheterna som visar 
att det varit fråga om t.ex. svek dessutom komma till arbetstagarens känne- 
dom först efter det att talefristen enligt anställningsskyddslagen löpt ut. I 
sammanhanget kan också erinras om att det föreligger flera skillnader 
mellan att föra en talan enligt anställningsskyddslagen jämfört med en talan 
om ogiltigförklaring med stöd av avtalslagen. Särskilt bör framhållas den 
möjlighet till allmänt skadestånd som finns vid skiljande från anställningen i 
strid med anställningsskyddslagen, med belopp som sett till svensk rätts- 
praxis i övrigt är betydande. 

 
Mot bakgrund av det ovan anförda finner Arbetsdomstolen, i likhet med 
tingsrätten, att bärande skäl talar för att rättsföljden, av att 2007 års över- 
enskommelse har ogiltigförklarats och att anställningen därmed inte har 
upphört, är att Christine-Marie le Clercq har rätt till lön och andra anställ- 
ningsförmåner för den omtvistade perioden. 

 
Överenskommelsen skulle kunna jämställas med att Christine-Marie le 
Clercq sagts upp, med nio månaders uppsägningstid under vilken tid hon var 
arbetsbefriad. Överenskommelsen kan också jämställas med ett avskedande. 
På grund av överenskommelsen, som Christine-Marie le Clercq svikligen 
förletts att ingå, har hon inte utfört något arbete för bolagets räkning från 
och med den 1 januari 2008. Christine-Marie le Clercq får kort tid därefter 
anses ha förklarat sig villig att återgå i arbete hos bolaget, ställt sig till 
förfogande för arbete, i och med att hon angripit överenskommelsen som 
ogiltigt genom att i vart fall i juni 2008 väcka talan mot bolaget. Utred- 
ningen talar för att hon dessförinnan underrättat arbetsgivaren om att hon 
avsåg att föra talan om ogiltigförklaring av överenskommelsen. 

 
Arbetsdomstolen delar alltså tingsrättens bedömning att Christine-Marie le 
Clercq har rätt till anställningsförmåner under den aktuella tiden. Bolaget 
har då rätt att återfå vederlaget, men någon utbetalning ska inte ske eftersom 
detta avräknats i Christine-Marie le Clercqs yrkande om lön. 

 
Bolagets genkäromål 

 
När det gäller bolagets genkäromål kommer Arbetsdomstolen således till 
samma slut som tingsrätten. 

 
Rätt till löneförhöjningar? 

 
Såvitt avser frågan om rätten till lön ska innefatta även en rätt till löne- 
förhöjning såväl under glapprumsperioden som för tiden den 7 december 
2011–22 augusti 2012 gör Arbetsdomstolen samma bedömning som 
tingsrätten. 
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Ränta 
 

Arbetsdomstolen gör även samma bedömning som tingsrätten i frågan om 
vilken ränta som ska betalas. 

 
Rättegångskostnaderna vid tingsrätten 

 
Utredningen i målet ger inte stöd för att bolaget uppsåtligen eller genom 
försummelse har föranlett onödig rättegång. Den information som Christine- 
Marie le Clercq har fått före rättegången har utgjort ett tillräckligt underlag 
för beslut om talans väckande och de närmare omständigheter som till- 
kommit under målets handläggning vid tingsrätten måste anses som en 
naturlig del av svarandens utveckling av bestridandegrunderna. Bolaget har 
förvisso vidgått att Christine-Marie le Clercq först kort tid före huvudför- 
handlingen har fått besked om att Per Holmlund haft längre anställningstid, 
men det kan utifrån Christine-Marie le Clercqs talan inte anses ha varit 
avgörande för hennes beslut att inleda rättegång. Någon möjlighet att ålägga 
bolaget ett kostnadsansvar enligt förutsättningsläran finns inte. 

 
En genomgång av handlingarna kan inte heller, för det fall bolagets 
agerande i detta hänseende skulle anses försumligt, anses visa att detta 
orsakat Christine-Marie le Clercq några kostnader. Någon annan åtgärd 
vidtagen av bolaget under processen som aktualiserar kostnadsansvar enligt 
18 kap. 6 § rättegångsbalken har inte framkommit. 

 
Skäl att tillämpa 5 kap. 2 § arbetstvistlagen föreligger inte. 

 
När det gäller rättegångskostnadernas fördelning utifrån 18 kap. 4 § rätte- 
gångsbalken gör Arbetsdomstolen ingen annan bedömning än tingsrätten. 
Detsamma gäller tingsrättens bedömning såvitt avser skäligheten av de 
yrkade beloppen. 

 
Slutsats 

 
Slutsatsen av Arbetsdomstolens ställningstaganden ovan är att tingsrättens 
domslut i nu prövade delar (punkterna 1–3 och 4, såvitt avser Christine- 
Marie le Clercqs yrkande 6, samt 5) ska fastställas. 

 
Rättegångskostnaderna i Arbetsdomstolen 

 
Christine-Marie le Clercq får ses som huvudsakligen vinnande part i de 
delar som varit föremål för Arbetsdomstolens prövning. Tvisten om rätt till 
anställningsförmåner under glapprumsprioden har Christine-Marie le Clercq 
vunnit, medan hon förlorat frågorna om rätt till årliga löneförhöjningar och 
rättegångskostnaderna vid tingsrätten. Den först nämnda tvistefrågan har 
dock avsett ett betydligt större belopp än de övriga. Christine-Marie le 
Clercq skulle därmed ha rätt till viss ersättning för rättegångskostnader i 
Arbetsdomstolen från bolagets sida. Hon har dock inte har framställt något 
sådant yrkande. Bolaget å sin sida har mot bakgrund av det anförda inte 
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någon rätt till ersättning för sina rättegångskostnader. Bolagets yrkande 
därom ska därför avslås. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens domslut. 
 

2. Arbetsdomstolen avslår Stockholm Business Region AB:s yrkande om 
ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Kerstin G Andersson, 
Bengt Huldt, Cathrin Dalmo, Håkan Löfgren och Annette Carnhede. 
Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Tobias Bergkvist 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 12/17 
 2017-03-01 Mål nr B 128/15 
 Stockholm  

 
 
 
 

KLAGANDE 
1. eVero AB, 556850-7346, Box 7072, 402 32 Göteborg 
2. Ulrika Kartengren Gyllenhammar, 680406-5107 Raketgatan 13, 
413 20 Göteborg 
3. Charlotte Yksnöy, 841207-0966, Topasgatan 29, 421 48 Västra Frölunda 
Ombud för 1-3: advokaten Mikael Karlsson, Advokatbyrån Gulliksson AB, 
Box 1166, 251 11 Helsingborg 

 
MOTPART 
Qualitative and Quantitative Fieldwork Service (QQFS) AB, 
556599-3275, J A Wettergrens gata 5, 421 30 Västra Frölunda 
Ombud: advokaterna Charlotte Forssander och Yohanna Öhrnegård, 
Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 Göteborg 

 
SAKEN 
skadestånd m.m. 

 
ÖVERKLAGAD DOM 
Göteborgs tingsrätts dom den 5 juni 2013 i mål T 15952-11 

 

 
 
 

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här). 
 

Målet i tidigare instanser 
 

Qualitative and Quantitative Fieldwork Service (QQFS) AB – nedan QQFS 
– förde vid Göteborgs tingsrätt talan mot eVero AB (eVero), Ulrika Karten- 
gren Gyllenhammar, Charlotte Yksnöy och Erika Stensdotter Kern med 
yrkanden om bl.a. vitesförbud och skadestånd. Den 5 juni 2013 meddelade 
tingsrätten dom varigenom käromålet bifölls på visst sätt. 

 
eVero, Ulrika Kartengren Gyllenhammar, Charlotte Yksnöy och Erika 
Stensdotter Kern överklagade tingsrättens dom till Hovrätten för Västra 
Sverige. Den 13 november 2014 ändrade hovrätten tingsrättens dom i vissa 
avseenden. 

 
eVero, Ulrika Kartengren Gyllenhammar, Charlotte Yksnöy och Erika 
Stensdotter Kern överklagade hovrättens dom till Högsta domstolen. Sedan 
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Erika Stensdotter Kern återkallat sitt överklagande avskrev Högsta domsto- 
len målet i den delen, med följd att hovrättens dom har vunnit laga kraft i de 
delar som avser Erika Stensdotter Kern. 

 
I beslut den 4 december 2015 konstaterade Högsta domstolen att målet är en 
arbetstvist i den mening som avses i 1 kap. 1 § lagen om rättegången i 
arbetstvister (arbetstvistlagen) och att talan mot tingsrättens dom därmed 
rätteligen skulle ha fullföljts i Arbetsdomstolen. Med undantag för vad hov- 
rätten förordnat om sekretess i tingsrätt och hovrätt, undanröjde Högsta 
domstolen därför hovrättens dom i de delar av målet som avser eVero, 
Ulrika Kartengren Gyllenhammar och Charlotte Yksnöy, samt överlämnade 
med stöd av 2 kap. 7 § arbetstvistlagen målet till Arbetsdomstolen. Högsta 
domstolen angav vidare att vad hovrätten förordnat om sekretess ska bestå, 
samt att det ankommer på Arbetsdomstolen att pröva frågan om rättegångs- 
kostnader i hovrätten och Högsta domstolen. 

 

Målet i Arbetsdomstolen 
 

eVero, Ulrika Kartengren Gyllenhammar och Charlotte Yksnöy har yrkat 
 

att Arbetsdomstolen med ändring av tingsrättens dom ska ogilla QQFS 
yrkanden, 

 
att de befrias från skyldigheten att utge ersättning för QQFS rättegångskost- 
nader vid tingsrätten, samt 

 
att de tillerkänns ersättning för sina rättegångskostnader 

 

– i tingsrätten med 180 410 kr till eVero, 90 000 kr till Ulrika Karten- 
gren Gyllenhammar och 80 000 kr till Charlotte Yksnöy, 

– i hovrätten med 106 025 kr till eVero, 77 531 kr till Ulrika Karten- 
gren Gyllenhammar och 77 531 kr till Charlotte Yksnöy, 

– i Högsta domstolen med 25 000 kr till eVero, 20 000 kr till Ulrika 
Kartengren Gyllenhammar och 20 000 kr till Charlotte Yksnöy, och 

– i Arbetsdomstolen med 41 551 kr till var och en av eVero, Ulrika 
Kartengren Gyllenhammar och Charlotte Yksnöy. 

 
QQFS har bestritt ändring av tingsrättens dom samt yrkat ersättning för sina 
rättegångskostnader i hovrätten med 500 856 kr, i Högsta domstolen med 
52 000 kr och i Arbetsdomstolen med 465 400 kr. 

 
Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har ljud- och bildupp- 
tagningarna av samtliga förhör vid tingsrätten spelats upp. Parterna har åbe- 
ropat samma bevisning som vid tingsrätten, med det tillägget att QQFS även 
har åberopat hovrättens dom i mål T 3375-13. 

 
Som grund för och till utveckling av sin talan har parterna i allt väsentligt 
anfört detsamma som antecknas i tingsrättens dom, med i huvudsak följande 
tillägg och ändringar. 
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QQFS 
 

eVero har haft obegränsad tillgång till innehållet i QQFS Norden- och 
Beneluxdatabaser, samt Beneluxdatafilen, från starten av eVeros verksam- 
het i maj 2011 fram till intrångsundersökningen under hösten samma år. 
eVero har använt detta innehåll även i tiden därefter, trots det interimistiska 
förbud som tingsrätten meddelade den 2 mars 2012. Om eVero hade upp- 
hört att använda detta innehåll, skulle bolagets omsättning ha gått ner, vilket 
inte har skett. 

 
Under det första verksamhetsåret omsatte eVero 3 856 561 kr. Motsvarande 
siffra för det andra verksamhetsåret uppgår till 4 703 810 kr, det vill säga en 
ökning med 22 procent. QQFS ansökte om verkställighet av tingsrättens 
dom redan samma månad som den meddelades, det vill säga i juni 2013. 
Vid en förrättning hos eVero den 3 september 2013, i syfte att mäta ut bola- 
gets tillgångar, fann kronofogdemyndigheten en helt tömd lokal. 

 
Den 25 oktober 2013 registrerades ett nytt bolag med namnet Eedo AB. 
Detta bolags styrelse består av Ulrika Kartengren Gyllenhammar, Charlotte 
Yksnöy och ett av klagandenas ombud i tingsrätten, nämligen jur. kand. 
Richard Wolff. Enligt bolagsordningen består Eedos verksamhet i att pla- 
nera och utföra marknadsundersökningar, främst inom medicin, sjukvård 
och hälsa. På bolagets hemsida beskrivs verksamheten på följande sätt. 
”Eedo Market research utför marknadsundersökningar primärt inom den 
medicinska sektorn” ”Vi genomför fältarbete i hela Europa men vårt 
främsta fokus ligger på de nordiska marknaderna” ”På Eedo är vi vana att 
använda både kvalitativa och kvantitativa metoder för att leverera det som 
våra kunder är ute efter.” Det är fråga om exakt samma verksamhet som 
bedrivs av QQFS och som bedrevs av eVero. eVeros verksamhet flyttades 
alltså under sommaren 2013 över till Eedo AB, för att eVero, Ulrika Karten- 
gren Gyllenhammar, Charlotte Yksnöy och Erika Stensdotter Kern skulle 
slippa respektera förbuds- och skadeståndsförpliktelserna enligt tingsrättens 
dom. eVero har nu inte längre någon omsättning. Eedo AB hade däremot 
under första verksamhetsåret en omsättning om 3,2 miljoner kr. Under förra 
verksamhetsåret hade Eedo AB en omsättning om 5,4 miljoner kr och ett 
resultat om 560 000 kr. Enligt QQFS kan man härav dra slutsatsen att inne- 
hållet i QQFS databaser har använts även i Eedo AB:s verksamhet. De 
angivna siffrorna ska jämföras med de belopp som kronofogdemyndigheten 
lyckats mäta ut sedan verkställighetsåtgärderna inleddes sommaren 2013, 
nämligen 54 000 kr hos eVero, 27 000 kr hos Charlotte Yksnöy och 
23 000 kr hos Ulrika Kartengren Gyllenhammar. 

 
Hovrättens dom har vunnit laga kraft mot Erika Stensdotter Kern. Den ska 
tillmätas betydande bevisverkan med avseende på de slutsatser varigenom 
hovrätten funnit QQFS talan styrkt. 

 
Om Arbetsdomstolen väljer att sätta ner det belopp som döms ut som eko- 
nomiskt skadestånd ska det ideella skadeståndet i stället justeras upp. 
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eVero, Ulrika Kartengren Gyllenhammar och Charlotte Yksnöy 
 

Ingen av parterna i detta mål är ägare till bolaget Eedo AB. 
 

Den av QQFS angivna investeringskostnaden om 10 828 111 kr för att 
bygga upp Norden- och Beneluxdatabaserna är inte, som tingsrätten har 
antecknat i sin dom, obestridd. 

 
Såvitt avser påståendet att ett USB-minne har anslutits till Ulrika Karten- 
gren Gyllenhammars arbetsdator på QQFS i mars 2011, kan utöver vad som 
tidigare anförts nämnas att det förekom att man laddade sina mobiltelefoner 
genom att ansluta dem till datorerna och att datorerna registrerade detta som 
vilket USB-minne som helst. 

 
Vid kontakterna med ALMI, när affärsplanen togs fram, överdrev de litet, 
vilket är vanligt vid kontakter med ALMI. Det gäller främst uppgiften i 
affärsplanen om att ”Styrkan är att vi finns lokalt på marknaden i Norden 
och har redan etablerat kontakt med potentiella kunder”. 

 
Ulrika Kartengren Gyllenhammar, Charlotte Yksnöy och Erika Stensdotter 
Kern började omgående den 19 maj 2011 använda sin kompetens i verksam- 
heten i eVero. Charlotte Yksnöy blev väldigt duktig på att hitta personers 
privata adresser på internet. eVero köpte också in adresslistor från företag. 
Sådana inköpta adresslistor får i princip endast användas en gång. eVero 
fick ett mindre uppdrag redan den första verksamhetsveckan. Det behövdes 
inte så många deltagande i detta uppdrag och man lyckades genomföra upp- 
draget. eVero har sedan lämnat flera offerter. eVero har då konkurrerat med 
företag både inom och utom Sverige. 

 
Under sommaren 2011 uppstod det en konflikt mellan Ulrika Kartengren 
Gyllenhammar och Charlotte Yksnöy på ena sidan, och Erika Stensdotter 
Kern på den andra sidan, vilket ledde till att Erika Stensdotter Kern slutade i 
augusti 2011. 

 
Isabelle Gohritz anställdes vid eVero först i slutet av juli 2011, inte i mitten 
av juli såsom antecknats i tingsrättens dom. Varken eVero, Ulrika Karten- 
gren Gyllenhammar eller Charlotte Yksnöy känner till vem Isabelle Gohritz 
arbetade för den 8 juli 2011, när det av QQFS åberopade sms-meddelandet 
från henne till Polya Ivanova skickades. 

 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

Tvisten rör i huvudsak frågorna om eVero, Ulrika Kartengren Gyllenham- 
mar och Charlotte Yksnöy har gjort sig skyldiga till brott mot upphovs- 
rättslagen (1960:729) och lagen (1990:409) om skydd för företagshemlig- 
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heter (företagshemlighetslagen) samt – såvitt avser Ulrika Kartengren Gyl- 
lenhammar och Charlotte Yksnöy – brott mot deras tidigare anställningsav- 
tal med QQFS. 

 
Vad är utrett angående hanteringen av Norden- och Beneluxdatabaserna 
samt den så kallade Beneluxdatafilen? 

 
Arbetsdomstolen gör i dessa delar samma bedömning som tingsrätten, näm- 
ligen att det inte går att dra någon annan slutsats än att det var QQFS Nor- 
den- och Beneluxdatabas respektive Beneluxdatafil som påträffade hos 
eVero vid intrångsundersökningen i november 2011. Även såvitt avser frå- 
gan om hur materialet hamnat hos eVero, ansluter sig Arbetsdomstolen till 
de slutsatser som tingsrätten dragit. Det kan redan i detta sammanhang näm- 
nas, att Ulrika Kartengren Gyllenhammars och Charlotte Yksnöys förklaring 
till hur uppgifterna kunnat hamna hos eVero – nämligen att de anlänt, från 
okända avsändare, i epostmeddelanden till Charlotte Yksnöy den 1 septem- 
ber 2011 samt i ett postat USB-minne den 10 oktober samma år – inte för- 
tjänar tilltro. I målet har, enligt Arbetsdomstolens mening, inte framkommit 
någon annan rimlig förklaring till varför materialet hamnat hos eVero, än att 
så har skett genom att Ulrika Kartengren Gyllenhammar, Charlotte Yksnöy 
och Erika Stensdotter Kern gemensamt och i samförstånd planerat och 
utfört, eller låtit utföra, överföringen av databaserna och Beneluxfilen till 
eVero med syfte att uppgifterna skulle komma till användning i dess verk- 
samhet. 

 
Omfattas databaserna och datafilen av skyddet i 49 § upphovsrättslagen? 

 
Oberoende av om en databas utgör ett upphovsrättsligt skyddat verk enligt 
1 § upphovsrättslagen, kan databasen omfattas av det s.k. katalogskyddet i 
49 § samma lag. Enligt den bestämmelsen har den som framställt en kata- 
log, en tabell eller ett annat dylikt arbete i vilket ett stort antal uppgifter har 
sammanställts, eller vilket är resultatet av en väsentlig investering, uteslu- 
tande rätt att framställa exemplar av arbetet och göra det tillgängligt för all- 
mänheten. Bestämmelsen fick sin nuvarande utformning när Sverige 
genomförde artikel 7 i 96/9/EG om rättsligt skydd för databaser av den 11 
mars 1996 (databasdirektivet), se prop. 1996/97:111. 

 
Enligt artikel 7 i databasdirektivet ska den som framställer en databas ha en 
viss ensamrätt till denna. Ensamrätten benämns en ”rätt av sitt eget slag”, 
eller sui generis-skydd. En förutsättning för ett sådant skydd är att anskaff- 
ning, granskning eller presentation av den data (information) som ingår i 
databasen i kvalitets- eller kvantitetsmässigt hänseende utgör en väsentlig 
investering. Syftet med sui generis-skyddet i direktivet är, enligt EU-dom- 
stolens praxis, att främja upprättande av system för lagring och behandling 
av befintliga uppgifter och inte att främja skapande av uppgifter som senare 
kan samlas i en databas. Begreppet ”väsentlig investering” syftar därför på 
de resurser som läggs ned på att upprätta själva databasen, dvs. att söka 
befintliga uppgifter och att samla dem i databasen. I detta ingår att ordna 
uppgifterna systematiskt eller metodiskt i databasen, att tillse att dessa är 
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individuellt tillgängliga och att kontrollera att de är korrekta under hela den 
tid som databasen är i drift. Däremot beaktas inte resurser som läggs ned på 
själva skapandet av uppgifterna. 

 
Ordalydelsen i 49 § upphovsrättslagen tycks ha ett vidare tillämpningsom- 
råde än artikel 7.1 i databasdirektivet i fråga om vilka databaser som skyd- 
das. Det ligger också nära till hands att anta att medlemsstaterna – i likhet 
med vad som gäller enligt artikel 3.1 – inte får ge ett sui generis-skydd på 
andra villkor än de som anges i direktivet. Mot bakgrund härav ska Arbets- 
domstolen pröva om QQFS kunddatabas omfattas av sui generis-skyddet. 
Om Arbetsdomstolen skulle finna att så är fallet, behöver domstolen inte ta 
ställning till om 49 § i detta avseende strider mot databasdirektivet (se 
AD 2015 nr 39 och däri angivna hänvisningar). 

Arbetsdomstolen gör i denna del följande bedömning. 

I målet har upplysts att QQFS databaser innehåller ett stort antal kontakt- 
uppgifter till bl.a. läkare i olika länder. Databaserna har byggts upp succes- 
sivt sedan QQFS startade sin verksamhet år 1999. De två största databa- 
serna, nämligen de i målet aktuella Norden- och Beneluxdatabaserna, inne- 
håller tillsammans cirka 160 000 kontakter avseende bl.a. läkare i Sverige, 
Norge, Danmark och Finland, respektive Belgien, Nederländerna, Luxem- 
burg, Österrike och Schweiz. Den i målet aktuella s.k. Beneluxdatafilen 
innehåller samma uppgifter som Beneluxdatabasen. 

 
Emma Kverh har skildrat hur databaserna byggdes upp och därvid uppgett 
bl.a. följande. Databaserna byggdes upp efter hand från starten år 1999 
genom att man ringde runt till olika sjukhus och läkarmottagningar och fick 
namn och listor. Det dröjde till år 2005 innan verksamheten blev så pass 
omfattande att hon inte längre kunde arbeta hemifrån. Det är inte möjligt att 
utan vidare köpa listor med personliga mejladresser eller mobiltelefonnum- 
mer till läkare. Det är först när man har fått kontakt med en läkare, och 
denne förklarat sig villig att delta, som det är möjligt att få tillgång till den- 
nes mobiltelefonnummer och privata mejladress. I kontaktuppgifterna har 
bl.a. angetts om en läkare är ”always”, ”willing” eller ”never”, beroende på i 
vilken omfattning läkaren är villig att delta i marknadsundersökningar. Det 
har tagit många år att bygga upp databaser med s.k. ”always-läkare”. Data- 
baserna uppdateras kontinuerligt med ny information, beroende på sådana 
förhållanden som att läkare flyttar, byter specialområden eller går i pension. 

 
Emma Kverhs uppgifter har i väsentliga delar bekräftats av vad Kristine 
Nygren och Ben Lepez uppgett vid sina förhör. Genom bl.a. förhöret med 
Erika Stensdotter Kern har framkommit att kontaktuppgifter ur databaserna 
kunde läggas till grund för samlade mejlutskick. Ulrika Kartengren Gyllen- 
hammar och Charlotte Yksnöy har i sina utsagor tonat ned den arbetsinsats 
som krävs för att sätta samman en kontaktlista, men även de har bekräftat att 
databaserna hela tiden förändras och uppdateras. 
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Enligt Arbetsdomstolens mening utgör det arbete som lagts ned på att 
anskaffa, granska eller presentera den information som ingår i QQFS data- 
baser i kvalitets- eller kvantitetsmässigt hänseende en väsentlig investering. 
Databaserna omfattas därför av sui generis-skyddet i databasdirektivet och 
därmed av skyddet i 49 § upphovsrättslagen. 

 
I likhet med tingsrätten finner Arbetsdomstolen således att QQFS har rätt till 
det katalogskyddade materialet i Norden- och Beneluxdatabaserna samt den 
så kallade Beneluxdatafilen. 

 
Har klagandena gjort intrång i QQFS rätt enligt 49 § upphovsrättslagen? 

 
Katalogskyddet enligt 49 § upphovsrättslagen ger skaparen en uteslutande 
rätt att framställa exemplar av arbetet och göra det tillgängligt för allmän- 
heten. Det är fråga om framställning av exemplar oavsett i vilken form eller 
med vilken metod det sker och oavsett om framställningen av verket sker 
helt eller delvis (2 § andra stycket upphovsrättslagen). Sui generis-skyddet 
enligt artikel 7 i databasdirektivet ger den som producerar databasen rätt att 
förbjuda utdrag ur och/eller återanvändning av hela eller en kvalitativt eller 
kvantitativt sett väsentlig del av databasens innehåll. 

 
Arbetsdomstolen gör i dessa delar ingen annan bedömning än den tingsrät- 
ten gjort. Såväl eVero som Ulrika Kartengren Gyllenhammar och Charlotte 
Yksnöy har härigenom gjort intrång i QQFS katalogskydd enligt 49 § upp- 
hovsrättslagen. 

 
Har klagandena angripit QQFS företagshemligheter? 

 
Arbetsdomstolen instämmer i tingsrättens bedömning att databaserna och 
datafilen utgjort QQFS företagshemligheter och att Ulrika Kartengren Gyl- 
lenhammar och Charlotte Yksnöy måste ha förstått det. I målet är, bl.a. 
genom förhöret med Ben Lepez, utrett att Ulrika Kartengren Gyllenhammar 
och Charlotte Yksnöy använt databaserna och datafilen i eVeros verksamhet 
sedan de slutat sina anställningar hos QQFS. Ulrika Kartengren Gyllen- 
hammars och Charlotte Yksnöys hantering av materialet innefattar således 
att de obehörigen röjt QQFS företagshemligheter, som de fått del av i sina 
anställningar hos QQFS, under sådana förhållanden att de insåg eller borde 
ha insett att de inte fick avslöja dessa, samt att eVero, med vetskap om att 
företagshemligheterna angripits i strid med företagshemlighetslagen, utnytt- 
jat dessa. Agerandena har skett uppsåtligen. 

 
Har Ulrika Kartengren Gyllenhammar och Charlotte Yksnöy agerat i strid 
med sina anställningsavtal med QQFS? 

 
En anställd, som under sin anställningstid bedriver verksamhet som konkur- 
rerar med arbetsgivarens, bryter i allmänhet på ett allvarligt sätt mot det 
lojalitetskrav som följer av anställningsavtalet. Redan planer på eller förbe- 
redelser för sådan verksamhet kan under vissa omständigheter vara ett brott 
mot lojalitetskravet (se t.ex. AD 1982 nr 42 och AD 1993 nr 12). 
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Arbetsdomstolen finner, i likhet med tingsrätten, utrett att Ulrika Kartengren 
Gyllenhammar och Charlotte Yksnöy under pågående anställning förberett 
och startat ett företag som skulle bedriva en med QQFS konkurrerade verk- 
samhet. De har därigenom åsidosatt lojalitetsplikten enligt sina anställnings- 
avtal. Deras handlande får anses ha varit ägnat att orsaka QQFS skada. 

 
Skadestånd 

 
Arbetsdomstolen har i det föregående funnit att Ulrika Kartengren Gyllen- 
hammar och Charlotte Yksnöy genom att ha röjt QQFS företagshemligheter 
och att eVero, genom att ha utnyttjat dessa, angripit QQFS företagshemlig- 
heter allt i strid med företagshemlighetslagen. Såvitt avser Ulrika Karten- 
gren Gyllenhammar och Charlotte Yksnöy finns det, med hänsyn till den 
grad av planering och förberedelser med vilka röjandet genomförts samt 
med hänsyn till de sekretessförbindelser som de undertecknat och som 
gällde även efter det att anställningarna hade upphört, synnerliga skäl att 
ålägga dem skadeståndsskyldighet för sådant förfarande som ägt rum sedan 
deras anställningar vid QQFS upphört (7 § andra stycket företagshemlighet- 
slagen). Såväl Ulrika Kartengren Gyllenhammar och Charlotte Yksnöy som 
eVero ska därför ersätta den skada som uppkommit genom angreppen på 
företagshemligheterna (jfr AD 2013 nr 24). 

 
Vidare har Arbetsdomstolen funnit att Ulrika Kartengren Gyllenhammar, 
Charlotte Yksnöy och eVero gjort intrång i QQFS katalogskydd enligt upp- 
hovsrättslagen. 

 
Arbetsdomstolen har också funnit att Ulrika Kartengren Gyllenhammar och 
Charlotte Yksnöy brutit mot sina anställningsavtal genom att under anställ- 
ningen hos QQFS förbereda och starta konkurrerande verksamhet. De har 
härigenom ådragit sig skadeståndsskyldighet. 

 
De skadeståndsregler som är aktuella är 7, 8 och 9 §§ företagshemlighetsla- 
gen, 54 och 57 §§ upphovsrättslagen, bestämmelserna i skadeståndslagen 
(1972:207) samt allmänna kontraktsrättsliga principer. Av 1 kap. 1 § skade- 
ståndslagen följer att denna lag är subsidiär i förhållande till speciallagstift- 
ning. 

 
Det är enligt Arbetsdomstolens mening helt klart att Ulrika Kartengren Gyl- 
lenhammars och Charlotte Yksnöys handlanden inte skett i tjänsten hos 
QQFS (jfr 4 kap. 1 § skadeståndslagen och AD 2003 nr 84). 

 
Skälig ersättning för utnyttjandet och ekonomiskt skadestånd enligt 54 och 
57 §§ upphovsrättslagen 

 

Av 54 § upphovsrättslagen framgår att den som i strid mot upphovsrättsla- 
gen utnyttjar ett verk ska betala skälig ersättning för utnyttjandet till upp- 
hovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare. Vidare framgår det av 
bestämmelsen att om det sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet, ska 
ersättning även betalas för den ytterligare skada som intrånget eller överträ- 
delsen har medfört. När ersättningens storlek bestäms ska, enligt samma 
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bestämmelse, hänsyn särskilt tas till bl.a. utebliven vinst och vinst som den 
som har begått intrånget eller överträdelsen har gjort. Genom hänvisning i 
57 § upphovsrättslagen omfattas katalogskyddet i 49 § av 54 §. 

Av förarbetena, prop. 2008/09:67 s. 270 f. till bestämmelsen framgår bl.a. 
följande. Uppräkningen av de kriterier som särskilt ska beaktas vid skadebe- 
räkningen är endast exemplifierande och även andra omständigheter kan 
komma i fråga. Den skadelidande ska ha rätt till full ersättning för utnyttjan- 
det av upphovsrätten och den ytterligare skada som intrånget i övrigt har 
medfört. Det åligger fortfarande den skadelidande att styrka skadans omfatt- 
ning. I de fall han eller hon inte alls eller endast med svårighet kan före- 
bringa full bevisning, får liksom hittills en skälighetsbedömning göras enligt 
35 kap. 5 § rättegångsbalken. Skadan kan ibland beräknas utifrån intrångs- 
görarens vinst. I många fall torde det nämligen vara lättare att ta fram bevis- 
ning om dennes vinst än om den egna uteblivna försäljningen. Detta är ett 
relevant sätt att beräkna skadan men det innebär inte att man kan kompense- 
ras för mer än den faktiska skadan. 

Ekonomiskt skadestånd enligt 7, 8 och 9 §§ företagshemlighetslagen 
 

Det framgår av förarbetena (prop. 1987/88:155 s. 49 f. och 
NJA II 1990 s. 605 f.) att utgångspunkten vid bestämmande av skadestånd 
är att den skada som har uppkommit genom angreppet på en företagshemlig- 
het ska ersättas och att det enligt allmänna bevisregler ankommer på den 
skadelidande att visa skadans storlek. Erfarenheterna av vad som tidigare 
gällt vid angrepp på yrkeshemligheter och liknande är emellertid, enligt vad 
som framhålls i förarbetena, att det är förenat med stora svårigheter att visa 
den verkliga storleken av en uppkommen skada. En riktpunkt bör vara att 
skadeståndet inte får bli så lågt att det blir ekonomiskt lönsammare att obe- 
hörigen utnyttja någon annans företagshemlighet än att på ett legitimt sätt 
förvärva hemligheten. I en del fall, sägs det vidare i förarbetena, kan det 
vara vanskligt att bedöma den skadelidandes uteblivna vinst. Skadeståndet 
bör då kunna påverkas av andra faktorer, såsom skadevållarens vinst. 

 
I rättsfallet NJA 1998 s. 633 hade ett konsultbolag yrkat skadestånd enligt 
företagshemlighetslagen av en facklig organisation för obehörigt utnyttjande 
av bolagets företagshemlighet. Skadeståndsyrkandena grundade sig på rent 
ekonomiska beräkningar. Högsta domstolen, som fann att organisationen 
hade obehörigt och uppsåtligt utnyttjat bolagets företagshemlighet, under- 
kände, såvitt avsåg den ekonomiska skadan, det i första hand yrkade skade- 
ståndsbeloppet, som enligt bolaget i princip motsvarade utebliven vinst. I 
stället fann domstolen att skadeståndsberäkningen fick ske med utgångs- 
punkt i de kostnader som bolaget hade lagt ned på hemligheten. I den mån 
organisationen vid sitt utnyttjande av hemligheten hade sparat in motsva- 
rande kostnader fick de anses ersättningsgilla. 
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Ekonomiskt skadestånd för brott mot anställningsavtalen 
 

De skadeståndsregler som kan komma i fråga är de som återfinns i skade- 
ståndslagen eller som följer av allmänna avtalsrättsliga principer. Skade- 
ståndslagens regler är, som nämnts ovan, tillämpliga när inte annat följer av 
regler om skadestånd i avtalsförhållanden (se 1 kap. 1 §). 

 
Sammanfattande bedömning av det ekonomiska skadeståndet m.m. 

 

QQFS, som har lagt fram utredning om såväl investeringskostnader och 
kostnadsbesparing som utebliven vinst eller uteblivet täckningsbidrag, har 
förordat en beräkningsmetod som utgår från investeringskostnaderna för 
QQFS att ta fram databaserna och kostnadsbesparingen hos eVero för 
utnyttjandet av dessa. 

 
Klagandena har bestritt att QQFS lidit skada och gjort gällande att det av 
tingsrätten beräknade skadeståndet i vart fall är för högt. 

 
Till stöd för de beräknade beloppens rimlighet har QQFS åberopat bl.a. för- 
hör med civilekonomen Jan Treffner samt ett av denne upprättat utlåtande. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening får beräkningen av utebliven vinst eller 
uteblivet täckningsbidrag anses bygga på alltför många osäkra faktorer för 
att kunna läggas till grund för en beräkning av det ekonomiska skadeståndet. 
Skadeståndsberäkningen får i stället ske med utgångspunkt i de kostnader 
som QQFS har lagt ner på databaserna, i den mån klagandena vid de obehö- 
riga angreppen och de obehöriga intrången sparat in motsvarande kostnader. 

 
Beträffande QQFS investeringskostnader har Jan Treffner i sitt utlåtande 
kommit fram till att investeringskostnaderna för att ta fram databaserna varit 
10 838 111 kr. De sistnämnda är uppdelade på personalkostnader om 
8 568 000 kr, telefonkostnader om 937 125 kr och kostnader för inköp av 
obearbetade kontaktuppgifter om 1 332 986 kr. Arbetsdomstolen instämmer 
i tingsrättens bedömning att det inte finns skäl att ifrågasätta uppgifterna om 
investeringskostnaderna. Fråga är då vilken kostnadsbesparing som kommit 
klagandena till godo – vilken nytta de haft – genom att obehörigen utnyttja 
QQFS databaser. 

 
Om eVero självt skulle ha byggt upp de aktuella databaserna, skulle kostna- 
derna enligt vad som framkommit av förhören med Emma Kverh och Jan 
Treffner varit betydande. Jan Treffner har i sitt utlåtande uppgett bl.a. föl- 
jande. Av QQFS skadeberäkning framgår att det finns 89 250 namn med 
särskilda markeringar och att det tagit i genomsnitt en halvtimme för varje 
notering. Detta innebär det att det tagit 44 625 timmar att skapa den aktuella 
databasen. Med en beräknad arbetstid på 1 760 timmar för en heltidsan- 
ställd, motsvarar detta 25 fulla årsarbetskrafter (44 625 ./. 1 760). Detta kan 
jämföras med att medelantalet anställda inom eVero, enligt årsredovisning 
som inlämnats till Bolagsverket, under det första räkenskapsåret uppgick till 
fyra. Det innebär att det skulle ta eVero över sex år med den personalstyr- 
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kan att självt skapa den databas eVero haft tillgång till. Härvid skulle samt- 
liga anställda behövt arbeta heltid med att ta fram databasen, vilket eVero, 
enligt årsredovisningen, knappast skulle ha finansiella resurser att klara av. 
eVero skulle ha behövt arbeta med uppdrag samtidigt som man byggde upp 
databasen, vilket skulle ha gjort att det tagit ännu längre tid att färdigställa 
den. 

 
Som framgår av det följande får Ulrika Kartengren Gyllenhammar, Char- 
lotte Yksnöy och eVero inte ha kvar databaserna. QQFS har kvar ensamrät- 
ten till dessa. Fråga är då under hur lång tid, som klagandena har haft nytta 
av QQFS databaser. 

 
Det får anses utrett i målet att eVero inte hade kunnat komma igång med sin 
verksamhet så snart och i den omfattning som skedde, om eVero inte hade 
haft tillgång till databaserna och datafilen. Den nytta av de kontaktuppgifter 
klagandena själva bidragit med får anses marginell i förhållande till den 
nytta eVero haft av QQFS databaser. eVero hade tillgång till QQFS databa- 
ser under tiden från det att eVero påbörjade verksamheten i företaget i 
maj 2011 till dess kronofogden beslagtog materialet vid intrångsundersök- 
ningen i november samma år. eVeros omsättning uppgick det första verk- 
samhetsåret till 3 856 561 kr men hade redan det andra verksamhetsåret ökat 
till 4 703 810 kr. Det är, enligt Arbetsdomstolens mening, osannolikt att 
eVero skulle ha ökat sin omsättning även i tid efter intrångsundersökningen 
utan fortsatt tillgång till databaserna. Arbetsdomstolen drar därför slutsatsen 
att eVero även efter intrångsundersökningen har haft tillgång till och använt 
hela eller delar av databaserna under i vart fall ungefär de två första verk- 
samhetsåren, till tidpunkten för huvudförhandling vid tingsrätten. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening går det av utredningen inte att dra någon 
säker slutsats om hur mycket eVeros sparat in på grund av de obehöriga 
angreppen och intrången. Sammanfattningsvis får skadeståndet därför med 
stöd av regeln i 35 kap. 5 § rättegångsbalken uppskattas till ett skäligt 
belopp. 

 
Med beaktande av att eVero med stöd av QQFS databaser så snart kunde 
komma igång med sin verksamhet och dra nytta av databaserna under 
omkring två år och mot bakgrund av den omsättning eVero haft de två första 
verksamhetsåren, uppskattar Arbetsdomstolen QQFS ekonomiska skada på 
grund av klagandenas obehöriga angrepp på QQFS företagshemligheter och 
obehöriga intrång i dess katalogskydd till 3 000 000 kr. Härigenom får 
QQFS även anses tillgodosett enligt upphovsrättslagen med ersättning för 
utnyttjandet av databaserna och datafilen. Punkten 5 i tingsrättens dom ska 
ändras i enlighet härmed. 

 
Skadeståndsskyldigheten för Ulrika Kartengren Gyllenhammar och Char- 
lotte Yksnöy på grund av brott mot deras anställningsavtal, kan inte leda till 
skadestånd utöver vad som nyss har angetts. 
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Allmänt eller ideellt skadestånd 
 

Även vid brott mot företagshemlighetslagen och upphovrättslagen kan ett 
ideellt skadestånd utgå. Inom arbetsrätten brukar det kallas allmänt skade- 
stånd (se AD 2011 nr 11). 

 
Vid bestämmande av skadestånd enligt 7 och 8 §§ företagshemlighetslagen 
för ett angrepp på en näringsidkares företagshemlighet, ska enligt 9 § hän- 
syn tas även till dennes intresse av att hemligheten inte obehörigen utnyttjas 
eller röjs och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk bety- 
delse alltså ideellt eller allmänt skadestånd. 

 
När skadestånd bestäms enligt 54 § upphovsrättslagen ska hänsyn tas även 
till skada på verkets anseende, ideell skada och upphovsmannens eller rätts- 
innehavarens intresse av att intrång inte begås. Som ovan anförts omfattas 
katalogskyddet i 49 § upphovsrättslagen genom hänvisning i 57 § till 54 §. 

När det gäller storleken på det ideella – allmänna – skadeståndet, ansluter 
sig Arbetsdomstolen till tingsrättens bedömning och fastställer detta till 
1 000 000 kr. Det är inte möjligt att, som QQFS har gjort gällande, nu döma 
ut högre allmänt skadestånd än vad tingsrätten har dömt ut (jfr 
AD 2003 nr 115). 

 
Sammanfattning av skadeståndsskyldigheten 

 

QQFS ska således tillerkännas ett skadestånd om sammanlagt 4 000 000 kr. 
Som tingsrätten funnit ska eVero, Ulrika Kartengren Gyllenhammar och 
Charlotte Yksnöy svara solidariskt med varandra och med tidigare förplik- 
tade Erika Stensdotter Kern för detta. 

 
Vitesförbud 

 
Tingsrätten har förbjudit eVero, Ulrika Kartengren Gyllenhammar och 
Charlotte Yksnöy att, vid vite om 500 000 kr vardera för varje överträdelse, 
på vissa angivna sätt förfoga över hela eller delar av Norden- respektive 
Beneluxdataasen och Beneluxdatafilen som påträffades vid intrångsunder- 
sökning hos eVero. Tingsrätten har vidare förordnat att förbudet ska gälla 
omedelbart utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft. 

 
Enligt 53 b § upphovsrättslagen får en domstol vid vite förbjuda den som 
vidtar eller medverkar till en åtgärd, som innebär intrång i eller överträdelse 
av vissa regler i upphovsrättslagen, däribland 49 § (se 57 § upphovsrättsla- 
gen), att fortsätta med åtgärden. Vidare kan, enligt 11 § företagshemlighets- 
lagen, den som har angripit en företagshemlighet enligt den lagen, av dom- 
stol vid vite förbjudas att utnyttja eller röja företagshemligheten. Sådant 
vitesförbud får dock meddelas endast om ett utnyttjande eller röjande skulle 
vara obehörigt enligt 2 §. 
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Såsom Arbetsdomstolen funnit har eVero, Ulrika Kartengren Gyllenhammar 
och Charlotte Yksnöy i strid mot 49 § upphovsrättslagen framställt exem- 
plar av QQFS databaser och datafil. Vidare har eVero utnyttjat, och Ulrika 
Kartengren Gyllenhammar och Charlotte Yksnöy röjt QQFS företagshem- 
ligheter. Det material som avses får, enligt Arbetsdomstolens mening, anses 
tillräckligt entydigt och konkretiserat för att kunna läggas till grund för ett 
vitesförbud, trots att materialet inte ingivits i målet annat än genom vissa 
utdrag (jfr prop. 1993/94:122 s. 67). Det finns därför förutsättningar att 
meddela vitesförbud. 

 
Vitesbeloppet ska fastställas till det belopp som med hänsyn till vad som är 
känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i 
övrigt kan antas förmå denne att följa det föreläggande som är förenat med 
vitet, se 3 § lagen (1985:206) om viten. 

 
Arbetsdomstolen finner inte skäl att ändra att det av tingsrätten bestämda 
vitesbeloppet. Tingsrättens domslut, punkten 1, ska därför fastställas i över- 
klagade delar. Genom Arbetsdomstolens dom upphör tingsrättens interimist- 
iska beslut om vitesförbud, domslutet punkten 2, att gälla. 

 
Återlämnande av materialet 

 
Arbetsdomstolen instämmer i tingsrättens bedömning. Tingsrättens domslut, 
punkten 4, ska därför fastställas i denna del. 

 
Rättegångskostnader m.m. 

 
Arbetsdomstolens ställningstagande innebär i sak att tingsrättens dom ska 
ändras på det sättet att eVero, Ulrika Kartengren Gyllenhammar och Char- 
lotte Yksnöy ska förpliktas att betala ersättning för utnyttjande enligt upp- 
hovsrättslagen och skadestånd till QQFS med 4 000 000 kr, varav 
1 000 000 kr avser allmänt skadestånd. 

 
QQFS har gjort gällande att, för det fall Arbetsdomstolen skulle döma ut 
lägre skadestånd än som yrkats, detta inte ska påverka fördelningen av rätte- 
gångskostnaderna eftersom tvisten i huvudsak handlat om skadeståndsskyl- 
digheten i sig. QQFS har därvid hänvisat till bl.a. rättsfallet 
NJA 1978 s. 307. 

 
Arbetsdomstolen konstaterar att tvisten till stora delar har gällt frågorna om 
det föreligger skyldighet att betala skadestånd samt även om vitesförbud och 
om återlämnande av material. Tvisten har emellertid också gällt storleken av 
det ekonomiska skadeståndet och ersättningen för utnyttjandet. QQFS har 
vunnit i frågan om skadeståndsskyldighet över huvud taget föreligger, vites- 
förbud och återlämnande av material samt fått bifall med omkring 30 pro- 
cent av vad som yrkats i ekonomiskt skadestånd och ersättning för utnytt- 
jande. Vid en sammantagen bedömning finner Arbetsdomstolen att eVero, 
Ulrika Kartengren Gyllenhammar och Charlotte Yksnöy bör förpliktas att 
ersätta QQFS rättegångskostnader med ett till hälften jämkat belopp vid 
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såväl tingsrätten som i hovrätten, Högsta domstolen och Arbetsdomstolen. 
Tingsrättens domslut, punkten 6, ska ändras i enlighet härmed. 

När det gäller storleken av QQFS rättegångskostnader har klagandena vits- 
ordat den yrkade ersättningen avseende målet i Högsta domstolen men över- 
lämnat till Arbetsdomstolen att bedöma skäligheten av kostnaderna i de 
övriga instanserna. 

 
Arbetsdomstolen delar tingsrättens bedömning att den där yrkade ersätt- 
ningen om 2 173 518 kr, varav 1 682 000 kr avseende ombudsarvode, får 
anses skälig. Även den i hovrätten yrkade ersättningen om 500 856 kr, varav 
478 500 kr avseende ombudsarvode, får anses skälig. 

 
När det gäller rättegångskostnaden i Arbetsdomstolen har QQFS yrkat 
ersättning med 465 400 kr, varav 429 200 kr för ombudens arbete under 
148 timmar, 10 200 kr för bolagets eget arbete under 17 timmar och 
26 000 kr för utlägg. Arbetsdomstolen finner att QQFS skäligen får vara till- 
godosett med ersättning för ombudens arbete i denna instans med 100 tim- 
mar; det vill säga med 290 000 kr. Mot övriga kostnadsposter finns inte 
något att invända. 

 
Vad tingsrätten förordnat om sekretess, punkten 7, ska bestå. Skäl för fort- 
satt sekretess föreligger i enlighet med vad som framgår av domslutet. 

 

Domslut 
 

1. Med ändring av tingsrättens domslut punkten 5 förpliktar Arbetsdomsto- 
len eVero AB, Ulrika Kartengren Gyllenhammar och Charlotte Yksnöy att 
solidariskt med varandra och med tidigare förpliktade Erika Stensdotter 
Kern till Qualitative and Quantitative Fieldwork Service (QQFS) AB utge 
4 000 000 kr jämte ränta från dagen för delgivning av stämning till dess 
betalning sker. 

 
2. Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens domslut i överklagade delar 
under punkterna 1 och 4. 

 
4. Med ändring av tingsrättens domslut punkten 6 förpliktar Arbetsdomsto- 
len eVero AB, Ulrika Kartengren Gyllenhammar och Charlotte Yksnöy, att 
solidariskt med varandra och med tidigare förpliktade Erika Stensdotter 
Kern, ersätta Qualitative and Quantitative Fieldwork Service (QQFS) AB 
för dess rättegångskostnad vid tingsrätten med 1 086 759 kr, varav 
841 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från 
den 5 juni 2013 till dess betalning sker. 
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4. Arbetsdomstolen förpliktar eVero AB, Ulrika Kartengren Gyllenhammar 
och Charlotte Yksnöy, att solidariskt med varandra och med tidigare förplik- 
tade Erika Stensdotter Kern, ersätta Qualitative and Quantitative Fieldwork 
Service (QQFS) AB för dess rättegångskostnad i hovrätten med 250 428 kr, 
varav 239 250 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från 
den 13 november 2014 till dess betalning sker. 

 
5. Arbetsdomstolen förpliktar eVero AB, Ulrika Kartengren Gyllenhammar 
och Charlotte Yksnöy att solidariskt med varandra ersätta Qualitative and 
Quantitative Fieldwork Service (QQFS) AB för dess rättegångskostnad i 
Högsta domstolen med 26 000 kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta 
enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 
6. Arbetsdomstolen förpliktar eVero AB, Ulrika Kartengren Gyllenhammar 
och Charlotte Yksnöy att solidariskt med varandra ersätta Qualitative and 
Quantitative Fieldwork Service (QQFS) AB för dess rättegångskostnad i 
Arbetsdomstolen med 163 100 kr, varav 145 000 kr avser ombudsarvode, 
jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betal- 
ning sker. 

 
7. Vad tingsrätten har förordnat om sekretess ska bestå. 

 
8. Sekretessbestämmelsen i 36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig på de uppgifter som lagts fram 
vid Arbetsdomstolens förhandling inom stängda dörrar och som kan röja 
QQFS företagshemligheter i form av Norden- och Beneluxdatabaserna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Karin Renman, Peter Syrén, Kerstin G Andersson, Karl Olof 
Stenqvist (skiljaktig), Göran Söderlöf, Ronny Wenngren och Annette 
Carnhede. 

 
Rättssekreterare: Pontus Bromander 
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Domsbilaga 
 

i mål nr B 128/15 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamoten Karl Olof Stenqvists skiljaktiga mening 
 

Jag har en avvikande uppfattning från majoritetens bedömning av storleken 
på det ekonomiska skadeståndet och ansluter mig till tingsrättens 
bedömning om vilket skadestånd QQFS har rätt till. 

 
QQFS har som stöd för sitt yrkande på ekonomiskt skadestånd åberopat 
förhör med civilekonomen Jan Treffner samt ett av honom upprättat 
sakkunnigutlåtande. QQFS har härigenom på ett trovärdigt sätt redovisat 
sina investeringskostnader och uteblivna framtida vinster för den aktuella 
databasen. Klaganden har varken på ett vederhäftigt sätt ifrågasatt 
beräkningen av investeringskostnaden eller på ett trovärdigt sätt redovisat 
att de kunnat ta fram en motsvarande databas till en lägre kostnad. 

 
Att eVero efter två verksamhetsår inte kunde fortsätta sin verksamhet på 
grund av ingripandet från QQFS, kan inte tas till intäkt för bedömningen av 
eVeros kostnadsbesparing och QQFS ekonomiska förlust. Den aktuella 
databasen skulle fortsättningsvis utan QQFS medgivande kunna användas 
av annat bolag, vilket QQFS hävdar att det skett. 

 
Av anförda skäl anser jag att det ekonomiska skadeståndet fastställas till 
9 500 000 kronor samt att QQFS därmed har rätt till ersättning för sina 
rättegångskostnader i sin helhet. 

 
Överröstad i nämnda avseenden delar jag majoritetens uppfattningar i 
övrigt. 
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ARBETSDOMSTOLEN Dom Dom nr 13/17 
 2017-03-08 Mål nr A 200/15 
 Stockholm  

 
 
 
 
 

KÄRANDE 
1. Unionen, Olof Palmes gata 17, 105 32 Stockholm 
2. Erman Güner, 680326-3836, Kittelvägen 8 A, 804 34 Gävle 
Ombud för 1 och 2: förbundsjuristen Bo Villner, LO-TCO Rättsskydd AB, 
Box 1155, 111 81 Stockholm 

 
SVARANDE 
1. Betax produkt Kommanditbolag, 917584-6487, Upplandsgatan 18, 
802 83 Gävle 
2. Hikmet Batti, 580125-2635, Smältostvägen 27, 811 38 Sandviken 
Ombud för 1 och 2: advokaten Thomas Öberg, Andersson & Öberg Advo- 
katfirma HB, Box 6087, 800 06 Gävle 

 
SAKEN 
skadestånd på grund av avskedande m.m. 

 
 
 

Bakgrund 
 

Betax produkt Kommanditbolag (bolaget) är inte bundet av kollektivavtal. 
Bolagets firma tecknas av komplementären Hikmet Batti ensam. Erman 
Güner är medlem i Unionen. 

 
Erman Güner anställdes som kemist hos bolaget den 1 juli 2014. Av det 
skriftliga anställningsavtalet framgår att det var en tillsvidareanställning på 
heltid med en månadslön om 33 931 kr inklusive semesterlön. 

 
Från och med den 1 mars 2015 betalade bolaget en månadslön till Erman 
Güner som var 14 439 kr lägre än den månadslön som framgår av anställ- 
ningsavtalet. 

 
Den 1 december 2015 upprättade Unionens regionalombudsman Katarina 
Larsson ett kravbrev om de lönebelopp som dragits av från Erman Güners 
månadslön. 
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Bolaget fick kravbrevet den 2 december 2015. Både Hikmet Batti och 
Erman Güner befann sig då i bolagets lokaler. När Hikmet Batti hade öppnat 
kravbrevet ropade han på Erman Güner. Erman Güner gick fram till bordet 
där Hikmet Batti satt. Det uppstod en ordväxling med förhöjt tonläge mellan 
dem. Parterna är oense om vad som hände sedan. Parterna är dock överens 
om att Erman Güner efter ordväxlingen lämnade arbetsplatsen, och sina 
nycklar dit, och att han därefter inte har arbetat för bolagets räkning. 

 
Parterna är överens om att Hikmet Batti i egenskap av komplementär svarar 
för bolagets förpliktelser. 

 
Parterna tvistar om flera frågor: 
a) Har bolaget och Erman Güner kommit överens om att Erman Güner 

från och med den 1 mars 2015 ska arbeta halvtid med åtföljande löne- 
sänkning? 

b) Har bolaget avskedat Erman Güner den 2 december 2015 och har det i 
så fall inneburit en kränkning av Erman Güners föreningsrätt och ett 
intrång i Unionens verksamhet? 

c) Har bolaget utnyttjat en oklar situation om Erman Güners anställning, 
som uppkommit den 2 december 2015, på ett sådant sätt att det som 
inträffat är att jämställa med ett avskedande av Erman Güner? Den frå- 
gan behöver besvaras bara om svaret på frågan b ovan är nekande. 

d) Har bolaget skilt Erman Güner från anställningen genom lönesänk- 
ningen från och med den 1 mars 2015? Den frågan behöver besvaras 
bara om svaren på frågorna b och c ovan är nekande. 

e) Hur stort allmänt skadestånd, om något, ska bolaget betala Erman 
Güner för att bolaget i strid med 26 § semesterlagen har betalat ut hans 
semesterlön månadsvis? 

 
Parterna har tvisteförhandlat den 10 december 2015 utan att kunna komma 
överens. 

 

Yrkanden 
 

Unionen har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att, solidariskt 
med Hikmet Batti, till Erman Güner betala 
1. lön/ekonomiskt skadestånd med 129 951 kr för perioden den 1 mars–30 

november 2015, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på varje månadsbelopp 
om 14 439 kr från den 25:e i respektive månad till dess betalning sker, 

2. lön/ekonomiskt skadestånd med 1 116 kr för den 1 december 2015, 
jämte ränta enligt 6 § räntelagen från och med den 25 december 2015 till 
dess betalning sker, 

3. allmänt skadestånd med 150 000 kr för brott mot 18 § anställnings- 
skyddslagen, 

4. allmänt skadestånd med 150 000 kr för brott mot 8 § medbestämmande- 
lagen, 
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5. ekonomiskt skadestånd med 65 673 kr för perioden den 2 december 
2015–31 januari 2016, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 31 742 kr 
från den 25 december 2015 och på 33 931 kr från den 25 januari 2016 
till dess betalning sker, 

6. allmänt skadestånd med 10 000 kr för brott mot 19 § anställningsskydds- 
lagen, 

7. allmänt skadestånd med 10 000 kr för brott mot 30 § anställningsskydds- 
lagen, 

8. allmänt skadestånd med 20 000 kr för brott mot 26 § semesterlagen. 
 

Erman Güner har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta Hikmet Batti att, 
solidariskt med bolaget, till honom betala belopp och ränta i enlighet med 
punkt 1–8 ovan. Erman Güner har vidare, för det fall att Arbetsdomstolen 
skulle komma fram till att Unionen inte får väcka och utföra talan i Arbets- 
domstolen för honom i enlighet med yrkandena i punkt 1–3 och 5–8 ovan, 
för egen räkning framställt samma yrkanden. 

 
Unionen har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget och Hikmet 
Batti att, solidariskt, till Unionen betala allmänt skadestånd med 150 000 kr 
för brott mot 8 § medbestämmandelagen och 30 000 kr för brott mot 30 § 
anställningsskyddslagen. 

 
På de allmänna skadestånden har ränta enligt 6 § räntelagen yrkats från den 
dag då bolaget respektive Hikmet Batti delgavs stämning (den 14 januari 
respektive 13 maj 2016) till dess betalning sker. 

 
Bolaget och Hikmet Batti har bestritt samtliga yrkanden. Inga belopp för all- 
mänt skadestånd har vitsordats, men de yrkade beloppen för lön och ekono- 
miskt skadestånd, liksom ränteberäkningen, har vitsordats som skäliga i och 
för sig. 

 
Bolaget och Hikmet Batti har medgett brott mot semesterlagen, men gjort 
gällande att det allmänna skadeståndet ska jämkas till noll. 

 
Unionen och Erman Güner har bestritt att det finns jämkningsskäl. 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

Parterna har utvecklat sin talan i huvudsak enligt följande. 
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Domskäl 
 

Partsställningen 
 

Arbetsdomstolens behörighet som första domstol i målen grundas på att 
talan om ersättning till Unionen och medlemmen Erman Güner på grund av 
föreningsrättskränkning i strid med 8 § medbestämmandelagen är en arbets- 
tvist som avses i medbestämmandelagen (2 kap. 1 § första stycket 1 arbets- 
tvistlagen). I det målet får Unionen föra sin medlems talan i Arbetsdomsto- 
len (2 kap. 6 § första stycket och 4 kap. 5 § första stycket arbetstvistlagen). 
Målet med yrkanden som grundar sig på föreningsrättskränkning har hand- 
lagts gemensamt, kumulerats, med andra mål som inte är sådana tvister som 
Arbetsdomstolen får ta upp som första domstol, om de hade handlagts var 
för sig. Det kräver att Arbetsdomstolen anser att en gemensam handläggning 
är lämplig. Vid lämplighetsprövningen beaktar domstolen bl.a. vad målen 
gäller och vilket samband som finns mellan dem i fråga om t.ex. utredning 
samt om målen är så förberedda, t.ex. genom tvisteförhandlingar, att det 
räcker med ett eninstansförfarande. I detta fall har Arbetsdomstolen alltså 
ansett att det är lämpligt att målen handläggs gemensamt. 

 
Tvisten mellan på ena sidan Unionen och Erman Güner och på andra sidan 
Hikmet Batti om den senares ansvar för bolagets förpliktelser i egenskap av 
komplementär i bolaget är inte en arbetstvist (AD 2014 nr 15) utan har 
handlagts gemensamt med föreningsrättskränkningsmålet med stöd av 
1 kap. 1 § andra stycket arbetstvistlagen. Eftersom tvisten om Hikmet Battis 
ansvar i egenskap av komplementär i arbetsgivarbolaget inte är en arbets- 
tvist, får Unionen inte föra sin medlems talan i den tvisten utan Erman 
Güner måste själv föra sin talan i den delen (AD 2016 nr 22 och prop. 
1974:77 s. 173). 

 
Övriga tvister är arbetstvister som har handlagts gemensamt med förenings- 
rättskränkningsmålet med stöd av 2 kap. 1 § tredje stycket arbetstvistlagen. 
Frågan är om Unionen får föra Erman Güners talan i Arbetsdomstolen i 
dessa tvister. Hade tvisterna tagits upp vid en tingsrätt, skulle Unionen inte 
ha fått föra hans talan där. 

 
Av ordalydelsen av 4 kap. 5 § första stycket andra meningen arbetstvistla- 
gen framgår dock att i arbetstvist som anges i 2 kap. 1 § arbetstvistlagen kan 
organisation väcka och utföra talan vid Arbetsdomstolen för medlem i orga- 
nisationen. Organisationens behörighet har alltså enligt lagtexten inte 
begränsats till de arbetstvister som anges i första stycket i 2 kap. 1 § arbets- 
tvistlagen. I förarbetena finns det emellertid vissa uttalanden som skulle 
kunna tolkas som att tanken varit att organisationen har behörighet att föra 
medlemmens talan i Arbetsdomstolen bara i de fall som anges i 2 kap. 1 § 
första stycket arbetstvistlagen, dvs. inte i arbetstvister som enligt tredje 
stycket i paragrafen handläggs gemensamt (prop. 1976/77:141 s. 44 och 57). 
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Lagtexten i 4 kap. 5 § arbetstvistlagen talar dock, enligt Arbetsdomstolens 
mening, för att organisationens behörighet att väcka och utföra talan för 
medlem även gäller när arbetstvister handläggs gemensamt enligt tredje 
stycket i 2 kap. 1 § arbetstvistlagen. Det finns också goda sakskäl för att en 
organisation som vill det ska få väcka och utföra en medlems talan i Arbets- 
domstolen i ett mål som lämpligen handläggs gemensamt med ett mål där 
organisationen redan är part. Det blir färre parter, och förmodligen också 
ombud, i de sammanlagda målen, och medlemmen slipper vid förlust ifrån 
eget ansvar för rättegångskostnader samtidigt som den motpart som vinner 
kan få en mer betalningsstark rättegångskostnadsgäldenär. Dessutom gäller i 
det berörda fallet ett förhandlingskrav enligt 4 kap. 7 § arbetstvistlagen. Mot 
den bakgrunden kommer Arbetsdomstolen fram till att Unionen får föra 
Erman Güners talan i Arbetsdomstolen i alla arbetstvister i målen. 

 
Det bör poängteras att den gjorda bedömningen bara gäller den situation 
som är aktuell i målen, nämligen att organisationen vill föra medlemmens 
talan, inte situationen när organisationen inte vill föra medlemmens talan, 
t.ex. därför att organisationen, men inte medlemmen, låtit bli att följa en s.k. 
talefrist. 
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Lönesänkningen 
 

Lönekravet 
 

Bolaget och Hikmet Batti har gjort gällande att lönesänkningen per den 
1 mars 2015 skedde efter en muntlig överenskommelse i början av febru- 
ari 2015 mellan bolagets företrädare Hikmet Batti och Erman Güner om 
sänkning av både arbetstid och lön samt att Erman Güner bara arbetat halv- 
tid efter den 1 mars 2015. Arbetstagarparterna har förnekat att det finns en 
sådan överenskommelse och att Hikmet Batti och Erman Güner över huvud 
taget talat om en lönesänkning innan den skedde samt hävdat att Erman 
Güner arbetat heltid. Det är bolaget och Hikmet Batti som har att bevisa att 
en överenskommelse om lönesänkning träffats och att Erman Güner bara 
arbetat halvtid. 

 
Hikmet Batti och Erman Güner har under sanningsförsäkran lämnat sinse- 
mellan oförenliga uppgifter. Hikmet Batti har berättat om en muntlig över- 
enskommelse i början av februari 2015, medan Erman Güner har berättat att 
det inte förekommit någon överenskommelse eller ens något sådant samtal 
som Hikmet Batti berättat om. Erman Güner har berättat att han, första 
gången strax efter insättningen på hans konto av lönen för mars 2015 och 
sedan fortlöpande, tagit upp den sänkta lönen med Hikmet Batti som med 
hänvisning till bolagets ekonomiska situation svarade att Erman Güner 
skulle få betalt senare. Hikmet Batti har på sin sida berättat att det inte över 
huvud taget förekommit några sådana samtal om utebliven lön. Erman 
Güner har berättat att han under hela anställningen arbetat heltid, medan det 
av vad Hikmet Batti berättat framgår att Erman Güner hade flexibla arbetsti- 
der och lite att göra men inte arbetade mer än halvtid från och med mars 
2015. 

 
Ord står alltså mot ord. Den ene har inte gjort ett mera trovärdigt intryck än 
den andre. Kringbevisningen, som innefattar av bolaget utfärdade hand- 
lingar – lönespecifikationer för mars–november 2015, ett anställningserbju- 
dande daterat den 5 maj 2015 och ett arbetsgivarintyg daterat den 20 okto- 
ber 2015 – som anger heltid, talar i vart fall inte entydigt för Hikmet Battis 
version. Därför kommer Arbetsdomstolen fram till att bolaget och Hikmet 
Batti inte har bevisat att det finns en överenskommelse om lönesänkning 
eller att Erman Güner bara arbetat halvtid. Därmed ska arbetstagarparternas 
yrkanden om ytterligare lön för perioden den 1 mars–1 december 2015 bif- 
allas. 

 
Skiljande från en anställning 

 

Arbetsdomstolen väljer att här behandla även frågan om bolaget genom 
lönesänkningen skilt Erman Güner från en anställning. 

 
Arbetstagarparterna har gjort gällande att bolaget skilt Erman Güner från 
anställningen genom att bolaget i strid med anställningsavtalet sänkte hans 
lön från och med den 1 mars 2015. Enligt bolaget och Hikmet Batti har 
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bolaget inte genom lönesänkningen gjort något som är att likställa med ett 
avskedande. 

 
Av de uppgifter som Hikmet Batti och Erman Güner lämnat under sannings- 
försäkran framgår, enligt Arbetsdomstolens mening, att ingen av dem ansåg 
att anställningen förändrats genom en ensidig åtgärd från bolagets sida. Hik- 
met Battis uppfattning var ju att lönesänkningen skedde enligt överenskom- 
melse och Erman Güner uppfattade lönesänkningen närmast som ett dröjs- 
mål med betalningen och ändrade enligt sina egna uppgifter inte sitt arbets- 
tidsmått. Att en arbetsgivare inte betalar full lön i rätt tid kan inte jämställas 
med ett avskedande (men kan ge arbetstagaren rätt att frånträda anställ- 
ningen). Därför kommer Arbetsdomstolen fram till att bolaget inte genom 
lönesänkningen kan anses ha skilt Erman Güner från en anställning. 

 
Den 2 december 2015 

 
Arbetstagarparterna har gjort gällande att bolaget, genom Hikmet Batti, den 
2 december 2015 i bolagets lokaler vidtog vissa åtgärder mot Erman Güner 
och därigenom avskedade honom. Enligt arbetstagarparterna vidtog bolaget 
åtgärderna, avskedandet, av föreningsrättskränkande skäl, för att Erman 
Güner begärt Unionens hjälp med att få ut sin lön. Arbetstagarparterna har 
beskrivit åtgärderna enligt följande. 

 
När posten kom vid 11-tiden ropade Hikmet Batti på Erman Güner. 
Erman Güner gick fram till det bord där Hikmet Batti satt. Hikmet Batti 
ställde sig upp med Unionens kravbrev i handen. Hikmet Batti var 
mycket upprörd och frågade hur Erman Güner kunde ange honom till 
facket. Hikmet Batti knycklade ihop kravbrevet. Erman Güner förklarade 
att han hade försökt prata med Hikmet Batti om lönen, men utan resultat, 
och att han därför hade vänt sig till facket. Hikmet Batti skrek att Erman 
Güner inte skulle få en krona och slängde kravbrevet på golvet. Därefter 
riktade han ett slag mot Erman Güners ansikte. Erman Güner reagerade 
snabbt och lyckades få upp händerna för ansiktet och därigenom und- 
komma slaget. Erman Güner var tvungen att lämna lokalen på grund av 
den hotfulla situationen. Det var således inte hans eget beslut att lämna 
arbetsplatsen. Han lämnade sin nyckel till bolagets lokaler på ett bord 
innan han sprang ut ur lokalen. Hikmet Batti skrek och svor och följde 
efter Erman Güner till ytterdörren där han stannade och skrek till Erman 
Güner att han aldrig ville se honom där igen. 

 
Bolaget och Hikmet Batti har förnekat att Hikmet Batti vidtagit åtgärderna 
och bestritt att bolaget gjort sig skyldigt till föreningsrättskränkning. 

 
Det är arbetstagarparterna som har att bevisa att Hikmet Batti vidtagit åtgär- 
derna. 

 
Också i den här delen står Erman Güners ord mot Hikmet Battis. Erman 
Güner har således berättat huvudsakligen i enlighet med redogörelsen ovan. 
Hikmet Batti har förnekat att han ställt sig upp under händelseförloppet eller 
följt efter Erman Güner, att han knycklat ihop kravbrevet och slängt det på 
golvet, att han riktat slag mot Erman Güner, att han svurit och att han sagt 
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något om att Erman Güner inte skulle komma tillbaka. Av Hikmet Battis 
uppgifter framgår att han frågat Erman Güner varför han vänt sig till facket i 
stället för till honom. 

 
I detta fall finns det dock ytterligare en person – bolagets hyresvärd Rado- 
van Kovacic som förhörts under vittnesed – som berättat att han sett och 
hört vad som hände mellan Hikmet Batti och Erman Güner. Radovan 
Kovacic har berättat att han på 4–5 meters avstånd, från ett kontorsutrymme 
med öppen dörr, såg och hörde hela händelseförloppet, från det att Erman 
Güner kom till det bord där Hikmet Batti satt och tills Erman Güner gick ut 
genom ytterdörren, men inte förstod vad Hikmet Batti och Erman Güner 
sade till varandra på turkiska. Radovan Kovacic vittnesuppgifter är fullt för- 
enliga med Hikmet Battis version, men oförenliga med Erman Güners. Det 
har inte kommit fram något som talar för att Radovan Kovacic skulle ha 
anledning att ljuga under vittnesed om det han berättat. 

 
Eftersom Hikmet Battis, men inte Erman Güners, uppgifter får entydigt stöd 
av vittnesuppgifterna, anser Arbetsdomstolen att det finns anledning att tro 
mera på Hikmet Battis version om vad som sades och gjordes än på Erman 
Güners. Den slutsatsen förändras inte av att Erman Güners version stöds av 
kringbevisning om att han kort efter händelsen berättade sin version för först 
sin vän Senol Guzel och därefter regionalombudsmannen Katarina Larsson. 
Det är således Arbetsdomstolens slutsats att arbetstagarparterna inte har 
lyckats bevisa att Hikmet Batti gjort som de påstått eller avsett att avskeda 
Erman Güner. Bolaget har alltså inte genom de påstådda åtgärderna avske- 
dat Erman Güner eller kränkt hans föreningsrätt eller gjort intrång i Union- 
ens verksamhet. Yrkandena om skadestånd för föreningsrättskränkning ska 
därför avslås. 

 
Ska det som inträffat jämställas med ett avskedande? 

 
Arbetstagarparterna har gjort gällande att bolaget utnyttjat den oklara situat- 
ion som uppkom efter det som förekom i bolagets lokaler den 2 december 
2015 och inte gjort något för att undanröja den oklarhet om Erman Güners 
anställning som uppkommit. Det som inträffat är därför, enligt arbetstagar- 
parterna, att jämställa med ett avskedande av Erman Güner. Enligt bolaget 
och Hikmet Batti har det inte funnits några oklarheter i fråga om Erman 
Güners anställning fanns kvar, eftersom det av händelseförloppet var tydligt 
att han självmant lämnade anställningen. 

 
Arbetsdomstolen har i flera tidigare domar tagit ställning till situationer som 
liknar den nu aktuella. Frågeställningen har varit om en arbetstagare själv 
har lämnat sin anställning efter en kontrovers med arbetsgivaren eller om 
arbetstagaren blivit uppsagd eller avskedad. Domstolen har sammanfattat 
sin praxis på i huvudsak följande sätt (t.ex. AD 1999 nr 9, AD 2001 nr 95 
och AD 2002 nr 13 med där gjorda hänvisningar). En uppsägning eller ett 
avskedande är en rättshandling av stor betydelse. Enligt anställningsskydds- 
lagen ska en sådan rättshandling från arbetsgivarens sida ske skriftligen. De 
aktuella bestämmelserna har dock endast karaktären av ordningsföreskrifter. 
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Man har därför att räkna med att ett avskedande kan ha skett fastän kravet 
på skriftlighet inte följts. Särskilda krav på otvetydighet bör emellertid stäl- 
las för att ett muntligt besked ska godtas som en sådan rättshandling. Vad 
som i ett mer eller mindre upprört tillstånd sägs mellan en arbetsgivare och 
en arbetstagare är ofta inte att betrakta som en bindande rättshandling. Detta 
gäller i stor utsträckning även när det påstås att arbetstagaren själv har sagt 
upp sin anställning. 

 
En arbetstagare kan dock uppfatta vad som inträffar som en uppsägning 
eller ett avskedande och därför inrätta sig efter det och t.ex. lämna arbets- 
platsen. Man kan då inte nöja sig med att konstatera att någon giltig rätts- 
handling inte har vidtagits och komma till slutsatsen att arbetstagaren, om 
han eller hon lämnar arbetsplatsen, själv har frånträtt anställningsavtalet. 
Det kan därför åvila arbetsgivaren att vara aktiv för att undanröja den oklar- 
het som har uppstått om anställningen ska fortsätta. Om arbetsgivaren hade 
grundad anledning att inse att arbetstagaren uppfattat sig som avskedad, är 
arbetsgivaren skyldig att agera för att undanröja det missförstånd som upp- 
stått. Om arbetsgivaren inte inom skälig tid klargör att arbetsgivarens avsikt 
inte varit att skilja arbetstagaren från anställningen och att anställningen 
fortfarande finns, har anställningsförhållandet ansetts upplöst av arbetsgiva- 
ren, dvs. händelseförloppet jämställs med ett avskedande. En arbetsgivare 
får alltså inte utnyttja en uppkommen oklarhet för att låta anställningen upp- 
höra. Av intresse vid den rättsliga prövningen är således såväl parternas 
uppträdande när situationen inträffade som deras handlande när de fått till- 
fälle att tänka över saken. 

 
Arbetsdomstolen godtar Erman Güners uppgift om att han, på grund av vad 
som inträffade i bolagets lokaler den 2 december 2015, uppfattade att han 
blivit avskedad. Den uppgiften får nämligen starkt stöd av Senol Guzels och 
Katarina Larssons vittnesuppgifter. 

 
Eftersom det, såsom framgått av närmast föregående avsnitt, finns anledning 
att tro mera på Hikmet Battis version om vad som sades och gjordes i bola- 
gets lokaler den 2 december 2015 än på Erman Güners, anser Arbetsdom- 
stolen att i huvudsak Hikmet Battis version ska användas för att bedöma om 
det då uppkom en s.k. oklar situation. 

 
Hikmet Batti har berättat följande. Han blev chockad när han öppnade 
Unionens kravbrev. Han kallade därför på Erman Güner och frågade, lite 
upprörd, denne vad kravbrevet handlade om och varför Erman Güner vänt 
sig till facket i stället för till honom. När Erman Güner inledde svaret med 
”abi”, ett tilltal som på turkiska uttrycker att man har stor respekt för perso- 
nen, såsom för en storebror, förklarade han att Erman Güner inte längre 
skulle kalla honom ”abi”, eftersom det uppkommit en tvist mellan dem 
sedan Erman Güner vänt sig till facket. Erman Güner lade eller slängde då 
sin nyckel till bolagets lokaler på bordet och gick därefter ut genom ytter- 
dörren för att aldrig mer återvända. Han ansåg att Erman Güner därmed 
hade avslutat sin anställning och han försökte därefter inte kontakta Erman 
Güner. Han blev inte heller kontaktad av Erman Güner. 
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Genom Radovan Kovacic uppgifter, som i dessa hänseenden får stöd av vad 
Erman Güner berättat, anser Arbetsdomstolen det utrett att Hikmet Batti var 
betydligt mer än lite upprörd, rent av arg, och hade ett högt tonläge. 

 
Redan av Hikmet Battis egna uppgifter framgår enligt Arbetsdomstolens 
bedömning att han inte haft tillräcklig anledning, fog, för att anse att Erman 
Güner avslutade sin anställning. Erman Güner sade, enligt Hikmet Batti, för 
det första inget om det. Hikmet Batti har vidare berättat att Erman Güner, 
när Hikmet Batti i början av februari 2015 sade att en uppsägning av Erman 
Güner övervägdes, närmast vädjat till Hikmet Batti om att få ha kvar en 
anställning hos bolaget, eftersom han annars kunde bli utvisad från Sverige. 
Det måste därför ha framstått som svårförståeligt för Hikmet Batti om 
Erman Güner, som dessutom enligt Hikmet Batti betraktade honom nästan 
som en storebror, den 2 december 2015 plötsligt och utan förklaring skulle 
självmant lämna den anställning som gjorde att han kunde stanna med sin 
familj i Sverige. Enligt Arbetsdomstolens mening är omständigheterna såd- 
ana att Hikmet Batti i stället hade grundad anledning att anta att Erman 
Güner, genom att Hikmet Batti, påtagligt upprörd och med högt tonläge, 
ifrågasatte Erman Güners respekt och lojalitet mot honom, uppfattat sig som 
avskedad och att det var därför Erman Güner lämnade sin nyckel till bola- 
gets lokaler och gick samt inte kom tillbaka till arbetet. 

 
Redan genom Hikmet Battis egna uppgifter är det utrett att bolaget inte för- 
sökt kontakta Erman Güner efter händelsen. 

 
I målen finns en förhandlingsframställan från Unionen till bolaget om 
avskedande av Erman Güner daterad dagen efter händelsen, den 3 december 
2015, med förslag om förhandling den 10 december 2015 kl. 10. Av reg- 
ionalombudsmannen Katarina Larssons uppgifter framgår att bolaget inte 
kom till förhandling den angivna tiden och att Katarina Larsson därför 
ringde till Hikmet Batti som uppgav att han precis hade öppnat brevet med 
förhandlingsframställan. Det är, enligt Arbetsdomstolens mening, inte utrett 
att bolaget tidigare än så fick förhandlingsframställan med påståendet om 
avskedande. Vid förhandlingen, som genomfördes senare samma dag, den 
10 december 2015, ”tillbakavisade” bolaget avskedandet, och av bolagets 
tillägg till förhandlingsprotokollet framgår att bolaget anförde att Erman 
Güner efter eget beslut i vredesmod lämnat arbetsplatsen och inte återvänt. 

 
Av utredningen framgår sammanfattningsvis följande. Bolagets företrädare 
Hikmet Batti hade efter händelsen den 2 december 2015 grundad anledning 
att anta att Erman Güner uppfattade sig som avskedad. Bolaget försökte 
trots detta inte kontakta Erman Güner för att berätta att bolaget inte hade 
avskedat honom. När bolaget, genom förhandlingsframställan, fick helt klart 
för sig att Erman Güner ansåg sig avskedad, klargjorde bolaget visserligen 
att det inte hade förekommit något avskedande. Bolaget hävdade dock sam- 
tidigt, såsom bolagets tillägg till förhandlingsprotokollet får förstås, att 
Erman Güner själv hade lämnat anställningen och att anställningen därför 
upphört, ett påstående som bolaget också framfört i målen. Detta gjorde 
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bolaget trots att det inte hade tillräcklig anledning för att anse att Erman 
Güner själv avslutat sin anställning. 

 
Det som således inträffat är, enligt Arbetsdomstolens mening, att jämställa 
med ett avskedande av Erman Güner per den 2 december 2015. Erman 
Güner har därför rätt till yrkat ekonomiskt skadestånd från och med den 
dagen och ett skäligt allmänt skadestånd om 125 000 kr för brott mot 18 § 
anställningsskyddslagen. 

 
Bolaget har för det fallet att Arbetsdomstolen kommer fram till att bolaget 
avskedat Erman Güner vitsordat att bolaget brutit mot 19 och 30 §§ anställ- 
ningsskyddslagen. Bolaget har emellertid bestritt yrkandena och inte vitsor- 
dat något allmänt skadestånd. Därför har Arbetsdomstolen att pröva om 
sådant skadestånd ska betalas. Vid s.k. oklara situationer där arbetsgivaren 
inte avsett att skilja arbetstagaren från anställningen, men där det inträffade 
ändå jämställs med ett ogrundat avskedande, brukar det inte dömas ut något 
s.k. konsekvensskadestånd för att arbetsgivaren inte följt formaliareglerna i 
anställningsskyddslagen (AD 2015 nr 68, AD 2005 nr 30, AD 1999 nr 9, 
prop. 1981/82:71 s. 82). Arbetsdomstolen har redan kommit fram till att 
Hikmet Batti inte avsett att avskeda Erman Güner. Därför bör bolaget slippa 
betala konsekvensskadestånd. Yrkandena om skadestånd för brott mot 19 
och 30 §§ anställningsskyddslagen ska alltså avslås. 

 
Skadestånd för brott mot 26 § semesterlagen 

 
Parterna är överens om att bolaget brutit mot 26 § semesterlagen genom att 
betala ut Erman Güners semesterlön månadsvis. Bolaget har gjort gällande 
att Erman Güner begärt att semesterlönen skulle betalas ut på det sättet och 
att det allmänna skadeståndet för lagbrottet därför ska jämkas till noll. 

 
Regeln i 26 § semesterlagen om att arbetsgivaren ska betala ut semesterlö- 
nen till arbetstagaren först i samband med semesterledigheten syftar till att 
hindra överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om att 
semesterlönen ska inkluderas i den successivt betalade lönen (se prop. 
1976/77:90 s. 208 f.). Ett sådant avtal om att räkna in semesterlön i den 
ordinarie lönen är mot denna bakgrund att betrakta som ogiltigt (2 § 
semesterlagen). Anledningen till att lagstiftaren velat förhindra sådana avtal 
är det allmänna intresset av att arbetstagaren får ledighet för rekreation och 
risken för att arbetstagaren konsumerar semesterlönen på förhand i stället 
för att låta den finansiera ett lämpligt utnyttjande av fritiden (SOU 1962:44 
s. 211 f., prop. 1963:68 s. 60). 

 
Med hänsyn till att det ligger allmänna intressen bakom förbudet att komma 
överens om att semesterlönen betalas ut löpande med den ordinarie lönen 
kan det, enligt Arbetsdomstolens mening, inte komma i fråga att låta det all- 
männa skadeståndet falla bort ens om Erman Güner skulle ha föranlett den 
ogiltiga överenskommelsen. Erman Güner bör få 15 000 kr i allmänt skade- 
stånd. 
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Rättegångskostnader 
 

Arbetstagarparterna har förlorat i fråga om föreningsrättskränkning och i 
fråga om skadestånd för formaliafel samt fått bara tre fjärdedelar av det all- 
männa skadestånd som yrkats för brott mot 26 § semesterlagen. I övrigt får 
arbetstagarparterna anses som fullt ut vinnande. Det går inte att särskilja rät- 
tegångskostnaderna i målens olika delar. Arbetsdomstolen anser med hän- 
syn till utgången att arbetstagarparterna skäligen bör få tre fjärdedelar av 
sina rättegångskostnader ersatta. 

 
Arbetstagarparterna har begärt, såsom det får förstås med hälften vardera, 
ersättning för rättegångskostnader med sammanlagt 126 200 kr, varav 
126 000 kr för ombudsarvode inklusive moms och 200 kr för utlägg. Arbets- 
domstolen anser att det är skäligt. Arbetstagarparterna bör alltså få (0,75 x 
126 200 / 2 =) 47 325 kr vardera. 

 
Hikmet Batti ska svara solidariskt med bolaget 

 
Parterna är överens om att Hikmet Batti i egenskap av komplementär svarar 
för bolagets förpliktelser. Därför ska han och bolaget solidariskt betala 
samtliga utdömda belopp, se i fråga om rättegångskostnaderna AD 2016 nr 
22, AD 1980 nr 87 och AD 1979 nr 124. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen förpliktar Betax produkt Kommanditbolag och Hik- 
met Batti att solidariskt till Erman Güner betala 

a) lön med 129 951 kr för perioden den 1 mars–30 november 2015, med 
ränta enligt 6 § räntelagen på varje månadsbelopp om 14 439 kr från 
den 25:e i respektive månad till dess betalning sker, 

b) lön med 1 116 kr för den 1 december 2015, med ränta enligt 6 § räntela- 
gen från och med den 25 december 2015 till dess betalning sker, 

c) ekonomiskt skadestånd med 65 673 kr för perioden den 2 december 
2015–31 januari 2016, med ränta enligt 6 § räntelagen på 31 742 kr från 
den 25 december 2015 och på 33 931 kr från den 25 januari 2016 till 
dess betalning sker, 

d) allmänt skadestånd med 125 000 kr för brott mot 18 § anställnings- 
skyddslagen, och 

e) allmänt skadestånd med 15 000 kr för brott mot 26 § semesterlagen. 
 

Betax produkt Kommanditbolag ska betala ränta enligt 6 § räntelagen 
på de allmänna skadestånden från den 14 januari 2016 till dess betal- 
ning sker. Hikmet Batti ska betala ränta enligt 6 § räntelagen på de all- 
männa skadestånden från den 13 maj 2016 till dess betalning sker. 

 
2. Arbetsdomstolen avslår yrkandena om skadestånd för brott mot 8 § 

medbestämmandelagen. 
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3. Arbetsdomstolen avslår yrkandena om skadestånd för brott mot 19 och 
30 §§ anställningsskyddslagen. 

 
4. Betax produkt Kommanditbolag och Hikmet Batti ska solidariskt 

ersätta Unionen för rättegångskostnader med 47 325 kr, varav 47 250 kr 
avser ombudsarvode inklusive moms, med ränta enligt 6 § räntelagen 
på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betal- 
ning sker. 

 
5. Betax produkt Kommanditbolag och Hikmet Batti ska solidariskt 

ersätta Erman Güner för rättegångskostnader med 47 325 kr, varav 
47 250 kr avser ombudsarvode inklusive moms, med ränta enligt 6 § 
räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till 
dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Sören Öman, Cecilia Tallkvist, Berndt Molin, Karl Olof 
Stenqvist, Johanna Torstensson, Håkan Löfgren, Lars P Merkel. Enhälligt. 

 
 

Rättssekreterare: Peter Edin 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 14/17 
 2017-03-08 Mål nr A 30/16 
 Stockholm  

 
 
 
 

KÄRANDE 
Vision, Box 7825, 103 97 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristerna Marie Nordström och Bo Ericson, LO-TCO 
Rättsskydd AB, Box 1155, 111 81 Stockholm 

 
SVARANDE 
1. Arbetsgivaralliansen, Box 16355, 103 26 Stockholm 
2. Etiopiska Ortodoxa Tewahdo Kyrka Ärkestiftet i Sverige, 252002-8859, 
Box 1036, 101 38 Stockholm 
Ombud för båda: chefsjuristen Sven Rosqvist, Athene Arbetsgivarservice 
AB, Box 16355, 103 26 Stockholm 

 
SAKEN 
ogiltigförklaring av uppsägning m.m. 

 
 
 

Bakgrund 
 

Mellan Arbetsgivaralliansen och Vision gäller kollektivavtal. Etiopiska 
Ortodoxa Tewahdo kyrka Ärkestiftet i Sverige (kyrkan) är medlem i 
Arbetsgivaralliansen. Biruke Adugna Kassa är medlem i Vision och anställd 
hos kyrkan som präst. 

 
Kyrkan sade den 13 november 2015 upp Biruke Adugna Kassa med sista 
anställningsdag den 13 maj 2016. 

 
Biruke Adugna Kassa har efter den 25 augusti 2015 inte utfört arbete som 
präst hos kyrkan. Den 15 november 2015 beslutade ärkebiskopen att 
avkraga Biruke Adugna Kassa, dvs. att frånta honom hans behörighet att 
verka som präst. Han uteslöts ur församlingen den 29 februari 2016. Kyrkan 
har inte betalat någon lön till Biruke Adugna Kassa efter att uppsägnings- 
tiden löpt ut den 13 maj 2016. 

 
Tvisten gäller huvudsakligen om kyrkans uppsägning av Biruke Adugna 
Kassa varit sakligt grundad. Parterna är även oense om kyrkan i strid med 
34 § andra stycket anställningsskyddslagen stängt av Biruke Adugna Kassa 
från arbete, om han har rätt till lön för tiden efter att uppsägningstiden löpt 
ut och om vilken lön som avtalats mellan kyrkan och Biruke Adugna Kassa. 

 
Arbetsdomstolen avslog den 11 november 2016 Visions interimistiska 
yrkanden, dels om att avstängningen av Biruke Adugna Kassa enligt 
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34 § tredje stycket anställningsskyddslagen omedelbart skulle upphöra, dels 
om att kyrkan till dess tvisten slutligt avgjorts enligt 15 kap. 3 § rättegångs- 
balken skulle förpliktas betala viss lön till Biruke Adugna Kassa. 

 

Yrkanden m.m. 
 

Vision har yrkat att Arbetsdomstolen ska 
1. förklara uppsägningen av Biruke Adugna Kassa ogiltig, samt 
2. förplikta kyrkan att till Biruke Adugna Kassa betala 

a) allmänt skadestånd med 150 000 kr för brott mot 7 § anställnings- 
skyddslagen, 
b) allmänt skadestånd med 50 000 kr för brott mot 34 § andra stycket 
anställningsskyddslagen, 
c) lön med 9 468 kr för perioden den 14–31 maj 2016, med förfallodag 
den 25 maj 2016, samt 
d) lön med 16 000 kr för juni 2016 och därefter med 16 000 kr per månad 
fram till dagen för huvudförhandling. 

 
Vision har yrkat ränta enligt 6 § räntelagen på de allmänna skadestånden 
från dagen för delgivning av stämningen, den 8 mars 2016, och på löne- 
beloppen från den 25:e i respektive månad, allt till dess betalning sker. 

 
Arbetsgivarparterna har bestritt samtliga yrkanden. Inga belopp har vits- 
ordats. Sättet räntan är beräknad har vitsordats. 

 
Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. 

 
Parterna har till utveckling av sin talan anfört huvudsakligen följande. 
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Domskäl 
 

Tvisten 
 

Tvisten rör i huvudsak fyra frågor. Den första frågan är om kyrkan haft 
saklig grund för uppsägningen av Biruke Adugna Kassa. Den andra är om 
Biruke Adugna Kassa enligt 34 § andra stycket anställningsskyddslagen haft 
rätt till lön under den s.k. förlängningstiden, dvs. från att uppsägningstiden 
löpt ut till dess tvisten slutligen avgjorts. Den tredje frågan är vilken lön 
som kyrkan i så fall ska betala under förlängningstiden. Den fjärde och sista 
frågan om kyrkan i strid med 34 § andra stycket anställningsskyddslagen 
stängt av Biruke Adugna Kassa. 

 
under förlängningstiden. 

Saklig grund för uppsägning? 

Tvisten i denna del 

Kyrkan har gjort gällande att Biruke Adugna Kassa under anställningen 
agerat på ett sätt som medfört sådana samarbetssvårigheter inom kyrkan och 
att kyrkan i sådan grad förlorat förtroendet för honom som präst att det finns 
saklig grund för uppsägning. Kyrkan har särskilt framhållit händelserna i 
samband med 
- att Biruke Adugna Kassa flyttade till USA 2011, 
- att han återanställdes under våren 2014, 
- hans kontakter med administrationsrådets dåvarande vice ordförande 

Tamrat Adamu angående sin lön, 
- ett möte med administrationsrådet i november 2014, 
- händelser i det heliga rummet den 4 juni och den 5 juli 2015, 
- ett möte med församlingen den 23 augusti 2015 samt 
- Biruke Adugna Kassas agerande under gudstjänster efter att han blivit 

uppsagd. 
 

Parterna har därutöver hänfört sig till ytterligare omständigheter som är 
ägnade att belysa Biruke Adugna Kassas agerande och förhållandena inom 
kyrkan under tiden före och efter uppsägningen. 

 
Vision har motsatt sig att händelser som inträffat efter uppsägningen får 
läggas till grund för bedömningen i målet. Enligt rättspraxis möter det dock 
inga hinder att domstolen vid prövning av om det finns saklig grund tar 
hänsyn även till arbetstagarens uppträdande efter uppsägningen (AD 1988 
nr 67). 

 
Vision har vidare motsatt sig att händelser i det heliga rummet den 4 juni 
och den 5 juli 2015 beaktas av Arbetsdomstolen, eftersom dessa händelser 
inte finns angivna vare sig i uppsägningsbeslutet daterat den 23 augusti 
2015 eller i det uppsägningsbrev som administrationsrådet skickade till 
Biruke Adugna Kassa den 27 augusti 2015. Enligt Arbetsdomstolens 
mening ligger de nu berörda omständigheterna i linje med det som kyrkan 
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angivit som grund för uppsägningen och omständigheterna ska därför 
beaktas av Arbetsdomstolen (se t.ex. AD 2010 nr 11). 

 
Händelseförloppet m.m. 

 

Av utredningen framgår följande. 
 

Den etiopisk-ortodoxa Tewahdokyrkan är den största orientalisk-ortodoxa 
kyrkan i världen. Elias Gebreigziabeher är ärkebiskop för kyrkorna i Europa 
samt östra och södra Afrika. Kyrkan i Sverige har sin församlingslokal i 
Hagsätra, söder om Stockholm. Kyrkan leds av ärkebiskopen, som utövar 
tillsyn över prästernas trosförkunnande ämbete. Kyrkans arbete leds av 
administrationsrådet, som är kyrkans styrelseorgan. Ärkebiskopen är ord- 
förande i administrationsrådet. Den löpande förvaltningen, i annat än som 
rör trosförkunnandet, utövas i stor utsträckning av administrationsrådets 
vice ordförande. Under den aktuella tiden var Tamrat Adamu vice ord- 
förande. Det språk som används inom kyrkan är i första hand amharinya 
(amhariska). Merparten av såväl den muntliga som skriftliga bevisningen 
har presenterats för domstolen genom översättningar till svenska. 

 
Biruke Adugna Kassa är 49 år och började verka för den etiopisk-ortodoxa 
Tewahdokyrkan redan som tonåring. År 2001 anställdes han av kyrkan i 
Sverige som präst. 

 
Sommaren 2011 åkte Biruke Adugna Kassa till USA och kom att stanna där 
till slutet av 2013. Under åtminstone delar av perioden tjänstgjorde han som 
präst vid en församling i San José. I anslutning till att Biruke Adugna Kassa 
åkte till USA sommaren 2011 tog han ut semesterdagar. Senare under 
sommaren försökte kyrkan komma i kontakt med honom för att få veta när 
han tänkte komma tillbaka och fortsätta sin tjänstgöring. Biruke Adugna 
Kassa besvarade inte dessa förfrågningar. Kyrkan ansåg att Biruke Adugna 
Kassa genom att inte återkomma efter semestern allvarligt brustit i sina 
åligganden gentemot kyrkan och avslutade därför hans anställning. Biruke 
Adugna Kassa har berättat att han accepterade att anställningen upphörde. 

 
Biruke Adugna Kassa återvände till Sverige från San José i slutet av 2013. 
Enligt Biruke Adugna Kassa skedde detta för att hans fru saknade sina barn 
och barnbarn, vilka var kvar i Sverige. Enligt arbetsgivarparterna berodde 
detta i stället på att Biruke Adugna Kassa hade haft svårt att samarbeta med 
församlingen i San José och att han tilldelats en varning för sitt agerande. 

 
Sedan Biruke Adugna Kassa återvänt till Sverige uppkom frågan om han på 
nytt skulle kunna anställas som präst i kyrkan i Sverige. I anslutning härtill 
skrev Biruke Adugna Kassa ett brev till ärkebiskopen Elias Gebreigziabeher 
och bad om förlåtelse för sitt tidigare beteende. I brevet skriver Biruke 
Adugna Kassa i översättning följande. 

 
Först ber jag om din välsignelse... Eftersom att du vet om händelsen vill 
jag inte upprepa den igen. Den tiden var en svår tid för mig och jag har 
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inte lyckats behålla mitt tålamod. Jag har gjort dig ledsen genom att vara 
respektlös. Därför vill jag be dig om ursäkt för mitt misstag. 

 
Ärkebiskopen Elias Gebreigziabeher har berättat att han godtog ursäkten 
och den 1 mars 2014 anställdes Biruke Adugna Kassa återigen av kyrkan. 
Enligt anställningsavtalet var månadslönen 8 100 kr, vilket var ungefär 
1 000 kr mer än han hade innan han åkte till USA. Vidare angavs att syssel- 
sättningsgraden var 30 procent. 

 
Tamrat Adamu har beträffande lönesättningen berättat följande. Efter att 
Biruke Adugna Kassa åkt till USA anställde kyrkan en ny präst, Abebe 
Gelaw. Denne avlönades med ungefär 16 000 kr per månad och hade en 
sysselsättningsgrad om drygt 60 procent. När fråga uppkom om att anställa 
Biruke Adugna Kassa på nytt hade kyrkan varken råd att betala mer än 
8 100 kr i månaden eller behov av ytterligare prästtjänster. Det kunde enligt 
Tamrat Adamu inte komma ifråga att sänka Abebe Gelaws lön eller arbets- 
tid. 

 
Av förhöret med Tamrat Adamu framgår vidare att Abebe Gelaw i något 
skede tog upp frågan om att sänka sin egen lön för att möjliggöra en höjning 
av Biruke Adugna Kassas lön, men att Tamrat Adamu menade att detta inte 
var möjligt så länge Abebe Gelaw inte hade permanent uppehållstillstånd. 
Om hans lön skulle sänkas skulle han förlora sitt tillfälliga uppehålls- 
tillstånd. Abebe Gelaw fick permanent uppehållstillstånd under 2016. 

 
Parterna har framfört olika synpunkter på hur många timmar Biruke Adugna 
Kassa arbetade per vecka. Av anställningsbeviset framgår att anställningen 
avsåg 30 procent av heltid. Tamrat Adamu har berättat att detta innebar en 
arbetsskyldighet om tolv timmar per vecka, att kyrkan inte krävde mer 
arbete av Biruke Adugna Kassa och att Tamrat Adamu förklarat detta för 
Biruke Adugna Kassa. Enligt Arbetsdomstolens mening finns det inte skäl 
att ifrågasätta dessa uppgifter. Å andra sidan finns det inte heller skäl att 
ifrågasätta Biruke Adugna Kassas uppgifter om att han befunnit sig i kyrkan 
i Hagsätra betydligt mer än tolv timmar per vecka och därvid utfört sådant 
arbete som kan beskrivas som prästsysslor. 

 
Av förhören med Biruke Adugna Kassa och Tamrat Adamu framgår att 
Biruke Adugna Kassa i samband med att han anställdes på nytt tydligt 
framförde att han ville ha en högre lön än 8 100 kr och att han ansåg det 
orättvist att hans lön var ungefär hälften av Abebe Gelaws. Det framgår 
också att Biruke Adugna Kassa återkommande tagit upp frågan om sin lön 
med Tamrat Adamu. Tamrat Adamu har berättat att detta inte skedde efter 
varje söndagsgudstjänst, men nära nog. Förhören med Biruke Adugna Kassa 
och Tamrat Adamu visar att Tamrat Adamu förklarat varför kyrkan inte 
ansåg sig kunna höja Biruke Adugna Kassas lön men också att han lovat 
Biruke Adugna Kassa att kyrkan i framtiden, när tillfälle gavs, skulle 
försöka höja hans lön. 

 
Den 9 november 2014 höll administrationsrådet ett möte där Biruke Adugna 
Kassa fick möjlighet att förklara sin syn på lönesättningen. Närvarande vid 
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mötet var utöver Biruke Adugna Kassa bl.a. Tamrat Adamu och Abebe 
Gelaw. Tamrat Adamu har berättat att Biruke Adugna Kassa återigen ifråga- 
satte varför Abebe Gelaw hade högre lön varpå Tamrat Adamu förklarade 
vad det berodde på. Såväl Tamrat Adamu som Abebe Gelaw har gjort 
gällande att Biruke Adugna Kassa vid mötet uppträdde aggressivt mot 
Abebe Gelaw. 

 
Vision har bestritt att Biruke Adugna Kassa uppträdde aggressivt och 
olämpligt mot Abebe Gelaw. Biruke Adugna Kassa har vidgått att han och 
Abebe Gelaw förde en diskussion vid mötet och har berättat att det var 
Abebe Gelaw som påstod att Biruke Adugna Kassa inte hade samma 
kunnighet. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening är det genom förhören med Tamrat Adamu 
och Abebe Gelaw visat att Biruke Adugna Kassa vid administrations- 
rådsmötet tog upp frågan om sin lön, att han gav uttryck för att Abebe 
Gelaw inte förtjänade att ha högre lön än Biruke Adugna Kassa och att detta 
ledde till en hetsig diskussion mellan Biruke Adugna Kassa och Abebe 
Gelaw. 

 
Efter mötet skrev Tamrat Adamu en rapport till ärkebiskopen Elias 
Gebreigziabeher om det som inträffat vid mötet, vilket föranledde ärke- 
biskopen Elias Gebreigziabeher att hålla ett möte i sitt hem med Biruke 
Adugna Kassa och Abebe Gelaw där han förklarade att han var besviken 
över de båda prästernas agerande vid mötet den 9 november 2014 och bad 
dem hålla sams. 

 
Den 13 november 2014 skickade ärkebiskopen Elias Gebreigziabeher ett 
brev till administrationsrådet, Biruke Adugna Kassa och Abebe Gelaw. I en 
översättning av brevet anges bl.a. följande. 

 
Den 9 november skrev administrationsrådet till mig och informerade mig 
om vad som inträffat på administrationsrådsmötet den [9] november 2014 
mellan prästerna Biruke Adugna Kassa och Abebe Gelaw. Administra- 
tionsrådet beskrev att konflikten var allvarlig och att den inte gagnar 
kyrkan och dess fredliga församling. Det har gjort mig mycket ledsen att 
höra vad som inträffade. Men även om människor ständigt söker konflikt, 
är Gud fredens gud och därför får kyrkans och församlingens fred och 
enhet inte störas. [...] Jag har gett dem en stor varning och uppmanat dem 
att förlåta varandra och sluta fred. De har lovat mig att göra så och ta sina 
uppgifter på allvar. 

 
Biruke Adugna Kassa har berättat att han fått brevet, men har invänt att 
brevet inte innehöll någon varning utan endast ett råd om att han och Abebe 
Gelaw borde samarbeta bättre framöver. Han har även berättat att sam- 
arbetet med Abebe Gelaw fungerade bra efter administrationsrådsmötet den 
9 november 2014. 

 
Arbetsgivarparterna har gjort gällande följande. Biruke Adugna Kassa fick 
den 4 juni 2015 i kyrkans heliga rum en tillrättavisning av ärkebiskopen 
Elias Gebreigziabeher. Biruke Adugna Kassa svarade då på ett aggressivt 
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sätt att han inte hade något tålamod med ärkebiskopen. När ärkebiskopen 
bad Biruke Adugna Kassa att lägga undan sina prästkläder ordentligt, sade 
Biruke Adugna Kassa åt ärkebiskopen att hålla tyst. Den pensionerade 
prästen Getu Yehualashet befann sig i det heliga rummet vid detta tillfälle. 
Vidare har Biruke Adugna Kassa den 5 juli 2015 sagt till ärkebiskopen Elias 
Gebreigziabeher att denne var okunnig, när ärkebiskopen bad Biruke 
Adugna Kassa och Abebe Gelaw vara tysta i heliga rummet när nattvarden 
förbereddes. 

 
Biruke Adugna Kassa, prästen Getu Yehualashet, Abebe Gelaw och ärke- 
biskopen Elias Gebreigziabeher har hörts om dessa händelser. Arbetsdom- 
stolen konstaterar att de har lämnat svävande uppgifter om vad som inträffat 
varför det inte kan anses visat att Biruke Adugna Kassa har agerat på det 
sätt som arbetsgivarparterna gjort gällande. Däremot ger utredningen stöd 
för att det uppstod meningsutbyten mellan Biruke Adugna Kassa och ärke- 
biskopen Elias Gebreigziabeher och att det funnits en betydande misstro 
dem emellan. 

 
Som Arbetsdomstolen återkommer till, utfärdade Tamrat Adamu den 9 juli 
2015 ett tjänstgöringsintyg om att Biruke Adugna Kassas lön fr.o.m. augusti 
2015 skulle vara 16 000 kr per månad. I mitten av augusti 2105 diskuterade 
Biruke Adugna Kassa och Tamrat Adamu på nytt Biruke Adugna Kassas 
lön. Enligt Biruke Adugna Kassa var det Tamrat Adamu som tog initiativ 
till mötet. Tamrat Adamu har berättat att det var Biruke Adugna Kassa som 
efter en gudstjänst kom fram till honom och sade att han inte kunde leva på 
sin låga lön varpå Tamrat Adamu återigen förklarade att det inte var möjligt 
för kyrkan att då vare sig öka Biruke Adugna Kassas lön eller sysselsätt- 
ningsgrad. 

 
Den 23 augusti 2015 hölls ett möte i kyrkan efter söndagsgudstjänsten där 
administrationsrådet och församlingens medlemmar var närvarande. Vid 
mötet läste Tamrat Adamu upp den årliga ekonomiska rapporten, varefter 
Biruke Adugna Kassa bad om ordet i syfte att framföra synpunkter på sin 
lön. Vad som fortsättningsvis utspelade sig vid mötet har belysts genom en 
ljudinspelning från mötet, en översättning av vad som sades samt förhör 
med flera personer som var närvarande vid mötet. 

 
Ett utdrag från översättningen följer här. 

 
Biruke Adugna Kassa: Jag får 8 000 kr. Min kollega får 19 000 kr. 
Administrationen har på det viset utövat sådana orättvisor. Jag vill 
uttrycka det här framför folket idag, eftersom jag inte klarar det här 
längre. Jag har kommit tillbaka hit, för att min familj tvingat mig till det, 
annars hade jag inte behövt komma tillbaka till den här platsen. Jag har 
arbetat hårt här, det har mina barn också. Alla vi tjänar kyrkan, men jag 
blir behandlad som någon som har gjort någonting illa. Jag vill säga det 
här, inför församlingen, att jag har blivit orättvist behandlad. Jag respek- 
terar ärkebiskopen, han är min fader, det är han som har hämtat mig hit 
och som har hjälpt mig mycket, det är tack vare honom jag fick komma 
hit. Men efter att jag kommit hit, har han behandlat mig illa, och då kan 
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jag inte bara hålla mig tyst och bara se på. Jag har frågat administrations- 
rådet, jag har också personligen frågat ärkebiskopen. Om den här kyrkan 
är folkets kyrka, då när det församlingsvalda administrationsrådet 
behandlar någon illa, måste ni säga till. Ni måste fråga om orättvisorna. 
Kyrkan är inte ärkebiskopens egen egendom. Han är kyrkans överhuvud. 
Prästerna tjänstgör och församlingen betalar för kyrkan. 

 
Ärkebiskopen: Det räcker nu. Stopp! Sluta nu! 

 

Biruke Adugna Kassa: Jag slutar inte! Jag måste säga det här, det är min 
rättighet! 

 
Ärkebiskopen: Jag har sagt till dig att sluta! Jag har inte gett dig ordet! 
Ge mig mikrofonen! 

 
Biruke Adugna Kassa: Jag slutar inte! Det här är inte din egendom! Jag 
slutar inte! Uppför dig! 

 
Ärkebiskopen: Sluta! Sluta! Sluta! När ordförande säger att du ska sluta 
så måste du lyssna, det är emot reglerna att fortsätta när du inte har ordet. 

 
[...] 

 
Arbetsdomstolen gör i denna del följande bedömning. 

 
Arbetsgivarparterna menar att den typ av årligt möten som det här var fråga 
om syftar till att ge församlingen översiktlig information om den ekono- 
miska utvecklingen och att det inte brukade förekomma diskussioner om 
t.ex. prästernas löner. Enligt Arbetsdomstolens mening ger utredningen inte 
skäl att ifrågasätta att det var fråga om ett möte som huvudsakligen hade till 
syfte att lämna information och inte t.ex. att besluta om en budget. 

 
Av Biruke Adugna Kassas egna uppgifter framgår att han hade planerat att 
ta upp frågan om sin lön vid mötet inför hela församlingen och att han 
förberett sitt anförande. Av den uppspelade ljudfilen framgår att Biruke 
Adugna Kassa under mötet talade behärskat och utan upphetsning. Sam- 
tidigt framgår att han genom sitt anförande ville att församlingsmedlem- 
marna skulle stödja honom, i fråga om den orättvisa som han ansåg sig 
utsatt för. Reaktionerna från åhörarna tyder på att Biruke Adugna Kassas 
anförande kunde uppfattas som att han uppmanade församlingen att vända 
sig mot ärkebiskopen och administrationsrådet. Biruke Adugna Kassas son 
Gebre Adugna har berättat att han blev chockad över att Biruke Adugna 
Kassa tog upp sin lön vid mötet. Att ärkebiskopen Elias Gebreigziabeher 
blev överraskad av Biruke Adugna Kassas anförande och uppfattat detta 
som en form av uppvigling är klart. Biruke Adugna Kassa, Gebre Adugna 
och Habtemariam Adugna (som är bror till Biruke Adugna Kassa) har 
berättat att ärkebiskopen Elias Gebreigziabeher under Biruke Adugna 
Kassas anförande reste sig från sin stol, gick mot Biruke Adugna Kassa, 
hytte med sitt kors samtidigt som han försökte få Biruke Adugna Kassa att 
sluta tala. Att det gick till på detta vis stöds av bl.a. ljudinspelningen. Där- 
emot är det inte styrkt att ärkebiskopen Elias Gebreigziabeher försökte slå 
Biruke Adugna Kassa med korset, vilket Biruke Adugna Kassa, Gebre 
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Adugna och Habtemariam Adugna berättat att de trodde att han skulle göra. 
Det finns å andra sidan inte skäl att ifrågasätta att situationen var så upp- 
hetsad och aggressiv att det fanns en risk att mötet skulle ha övergått i 
handgemäng. 

 
Samma dag som mötet ägde rum skrev ärkebiskopen Elias Gebreigziabeher 
till administrationsrådet att Biruke Adugna Kassa inte längre kunde vara 
anställd som präst. Den 25 augusti 2015 meddelade administrationsrådet 
Biruke Adugna Kassa att han var uppsagd. Eftersom meddelandet inte följt 
det förfarande som föreskrivs i anställningsskyddslagen, återtog kyrkan 
uppsägningen. Den 13 november 2015 sade kyrkan upp Biruke Adugna 
Kassa på nytt med sista anställningsdag den 13 maj 2016. Biruke Adugna 
Kassa har inte sedan den 25 augusti 2015 utfört arbete som präst hos 
kyrkan. Ärkebiskopen beslutade den 15 november 2015 att avkraga Biruke 
Adugna Kassa. Den 29 februari 2016 uteslöts han ur församlingen. 

 
Arbetsgivarparterna har gjort gällande att Biruke Adugna Kassa i tiden efter 
uppsägningen har stört söndagsgudstjänsterna genom att prata, vifta med sitt 
kors, stöta sin käpp i golvet och göra miner. Han ska också ha välsignat 
kyrkobesökarna, trots att han inte längre var behörig att verka som präst. 
Vision har bestritt att Biruke Adugna Kassa har agerat som arbetsgivar- 
parterna påstår och har anfört att det har förekommit att församlings- 
medlemmar bett honom att välsigna dem, vilket han av samvetsskäl inte 
ansett sig kunna neka. 

 
Ärkebiskopen Elias Gebreigziabeher har berättat att Biruke Adugna Kassa 
svor och bråkade på gudstjänsterna. Abebe Gelaw har berättat att när han 
läste ur evangeliet på gudstjänsterna, stod Biruke Adugna Kassa framför 
honom och distraherade honom, slog med sin käpp i golvet, viftade med sitt 
kors, visade tänderna och tittade i telefonen. Abebe Gelaw har även påstått 
att Biruke Adugna Kassa agerade på detta vis gentemot ärkebiskopen Elias 
Gebreigziabeher. Biruke Adugna Kassa har förnekat att han agerat på detta 
sätt. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening är det inte visat att Biruke Adugna Kassa 
medvetet agerat för att störa gudstjänsterna, däremot ger utredningen stöd 
för att det funnits sådana motsättningar mellan, å ena sidan, ärkebiskopen 
Elias Gebreigziabeher och Abebe Gelaw och, å andra sidan, Biruke Adugna 
Kassa, att de haft svårigheter att på ett avspänt sätt vistas i samma rum. 

 
Finns saklig grund för uppsägning? 

 

Av förarbetena och Arbetsdomstolens rättspraxis framgår att samarbets- 
problem normalt inte ska kunna läggas till grund för en uppsägning. För att 
samarbetsproblem på en arbetsplats ska kunna utgöra saklig grund för 
uppsägning krävs till en början att de är av mycket allvarlig art. I detta 
ligger att samarbetsproblemen ska gå ut över arbetsgivarens verksamhet. 
Det är inte tillräckligt att det finns irritation i förhållandet mellan olika 
personer på arbetsplatsen. Utgångspunkten är vidare att det även i fall av 
allvarliga samarbetsproblem måste krävas att arbetsgivaren i första hand 
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kommer tillrätta med problemen på ett mindre ingripande sätt än genom 
uppsägning och att en uppsägning får tillgripas bara som en sista utväg. 
Normalt måste krävas att arbetsgivaren på ett bestämt och otvetydigt sätt gör 
klart för arbetstagaren följderna av ett fortsatt negativt uppträdande, innan 
en uppsägning vidtas. Det åligger även arbetsgivaren att göra en noggrann 
utredning av möjligheten till omplacering. 

 
En bedömningsgrund är vilket ansvar som arbetstagaren har för de upp- 
komna samarbetsproblemen. Om arbetstagaren själv är den främsta orsaken 
till samarbetsproblemen, prövas i första hand om arbetstagaren agerat på ett 
sätt som inte är förenligt med dennes åligganden i anställningen. Prövningen 
görs i sådana situationer på ett likartat sätt som i andra misskötsamhetsfall 
och en central fråga är vilka slutsatser som kan dras om arbetstagarens 
fortsatta lämplighet för arbetet. Saklig grund för uppsägning kan föreligga 
t.ex. om arbetstagaren även efter varning och/eller omplacering fortsatt 
uppvisar ovilja eller oförmåga att samarbeta (t.ex. AD 2010 nr 62). Å andra 
sidan kan situationen vara sådan att det finns saklig grund för uppsägning 
även om arbetstagaren inte ensam kan lastas för samarbetsproblemen på 
arbetsplatsen (jfr AD 1989 nr 76) eller, i vissa situationer, till och med om 
arbetstagaren är utan skuld till problemen. Bedömningen av om det finns 
saklig grund blir i sådana situationer främst inriktad på i vilken grad sam- 
arbetsproblemen inverkar menligt på arbetsgivarens verksamhet och vilka 
möjligheter det finns för arbetsgivaren att komma till rätta med problemen, 
t.ex. genom omplacering. I AD 1991 nr 118 fann Arbetsdomstolen att det 
fanns sådana svåra motsättningar mellan en husmor och hennes underställda 
kokerskor att ett fortsatt samarbete mellan dem framstod som omöjligt. När 
husmor inte accepterade erbjudanden om andra arbeten ansågs arbetsgivaren 
ha saklig grund för uppsägning (se även AD 1977 nr 122 och AD 2000 
nr 76). Se till det föregående även t.ex. prop. 1973:129 s. 124 f. och 
prop. 1981/82:71 s. 65 samt t.ex. AD 2013 nr 72, AD 2011 nr 15, AD 2009 
nr 41 och AD 2006 nr 112. 

Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

Kyrkan är en mycket liten arbetsplats med två anställda präster. Huruvida 
även ärkebiskopen är anställd av kyrkan framgår inte av utredningen. Några 
andra anställda finns i vart fall inte. Administrationsrådets medlemmar är 
förtroendevalda. Som präst i kyrkan har Biruke Adugna Kassa, tillsammans 
med ärkebiskopen Elias Gebreigziabeher och prästen Abebe Gelaw, en 
central funktion för kyrkans förkunnelse och verksamhet. För kyrkans 
verksamhet framstår det som helt avgörande att dess tre andliga företrädare 
kan arbeta tillsammans och uppträda gemensamt gentemot församlingen. Av 
Arbetsdomstolens bedömning av händelseförloppet framgår att det under en 
längre tid funnits motsättningar mellan Biruke Adugna Kassa, å ena sidan, 
och ärkebiskopen Elias Gebreigziabeher och prästen Abebe Gelaw, å andra 
sidan. Motsättningarna kulminerade vid det publika mötet den 23 augusti 
2015 och det råder, enligt Arbetsdomstolens mening, inget tvivel om att den 
öppna konflikt som då utspelade sig mellan Biruke Adugna Kassa och ärke- 
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biskopen Elias Gebreigziabeher har skapat oro och splittring bland försam- 
lingsmedlemmarna. Även utredningen om vad som utspelat sig under guds- 
tjänsterna efter uppsägningen förstärker intrycket att motsättningarna mellan 
Biruke Adugna Kassa, å ena sidan, och Elias Gebreigziabeher och Abebe 
Gelaw, å andra sidan, är så djupgående att ett fortsatt samarbete mellan dem 
är omöjligt. 

 
Konflikten har till stor del sin upprinnelse i skillnaden i anställningsvillkor 
mellan Biruke Adugna Kassa och Abebe Gelaw. Enligt Arbetsdomstolens 
mening är det, å ena sidan, inte svårt att förstå Biruke Adugna Kassas känsla 
av frustration och orättvisa över att inte kunna få en anställning med villkor 
som tillnärmelsevis liknade kollegans. Å andra sidan har det funnits för- 
klaringar till att kyrkan inte kunde erbjuda honom bättre villkor, vilket 
Tamrat Adamu vid upprepade tillfällen förklarat för honom. Genom ärke- 
biskopens samtal med Biruke Adugna Kassa och Abebe Gelaw i november 
2014 och det efterföljande brevet, måste det ha stått klart för Biruke Adugna 
Kassa att kyrkan inte accepterade att han drev sitt krav på högre lön på ett 
sätt som övergår i angrepp på andra personer. Biruke Adugna Kassa måste 
även ha förstått att hans förberedda anförande den 23 augusti 2015 var ägnat 
att undergräva församlingens förtroende för ärkebiskopen och administra- 
tionsrådet och därigenom skärpa konflikten mellan honom och ärke- 
biskopen. Biruke Adugna Kassa har härigenom inte varit utan skuld till 
konflikten. Att även ärkebiskopen Elias Gebreigziabehers agerande vid 
mötet den 23 augusti 2015 bidragit till konflikten saknar närmare betydelse 
för den bedömning Arbetsdomstolen har att göra i målet. 

 
Vid en sammantagen bedömning finner Arbetsdomstolen att konflikten 
mellan Biruke Adugna Kassa, å ena sidan, och ärkebiskopen Elias 
Gebreigziabeher och prästen Abebe Gelaw, å andra sidan, varit av sådan 
allvarlig art att den äventyrade kyrkans verksamhet. Biruke Adugna Kassa 
har inte varit utan skuld till att det uppkommit samarbetssvårigheter och det 
måste ha stått klart för honom att kyrkan inte accepterade att han drev sina 
lönekrav på ett sätt som gick över i angrepp på andra. Det har inte varit 
möjligt för kyrkan att erbjuda honom annat arbete. Med beaktande härav 
finner Arbetsdomstolen att det finns saklig grund för uppsägning av Biruke 
Adugna Kassa. 

 
Lön under tvisten 

 
Vision har yrkat att kyrkan ska betala lön till Biruke Adugna Kassa för tiden 
från att uppsägningstiden löpt ut till dagen för huvudförhandling. 

 
Kyrkan har mot Visions krav på lön invänt att Biruke Adugna Kassa till 
följd av besluten om avkragning och uteslutning ur församlingen inte kunnat 
utföra arbete som präst i kyrkan. Eftersom Biruke Adugna Kassa inte kunnat 
arbeta som präst i kyrkan, har han, enligt kyrkan, inte stått till förfogande för 
arbete och har därför heller inte rätt till lön. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 
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Vision har inom föreskrivna frister yrkat att Biruke Adugna Kassas uppsäg- 
ning ska förklaras ogiltig. Härigenom har tvist om uppsägningens giltighet 
uppkommit och hans anställning har därför inte upphört förrän tvisten har 
slutligt avgjorts. Han har därför rätt till lön och andra förmåner enligt 12–
14 §§ så länge anställningen består (34 § andra stycket tredje meningen 
anställningsskyddslagen). 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening saknas fog för kyrkans invändning att 
Biruke Adugna Kassa inte stått till förfogande för arbete. Beslutet om 
avkragning och uteslutning ur församlingen har fattats av ärkebiskopen. Han 
är kyrkans högste företrädare, ordförande i administrationsrådet och firma- 
tecknare för kyrkan, och han har fattat besluten i egenskap av företrädare för 
kyrkan, dvs. Biruke Adugna Kassas arbetsgivare. Situationen kan därför inte 
jämföras med de fall där en arbetstagare till följd av t.ex. bindande myndig- 
hetsbeslut är förhindrad att utföra arbete för arbetsgivaren och där Arbets- 
domstolen i vissa situationer ansett att arbetstagaren därför inte haft rätt till 
lön (se AD 2016 nr 9. Jfr AD 2016 nr 37). 

 
Arbetsdomstolens slutsats är att Biruke Adugna Kassa har rätt till lön från 
att uppsägningstiden löpt ut till dagen för huvudförhandling i målet. 

 
Parterna är, vid den bedömningen, oense om vilken månadslön Biruke 
Adugna Kassa har rätt till. Vision anser att han har rätt till 16 000 kr per 
månad medan arbetsgivarparterna anser att han är berättigad till 8 100 kr per 
månad. 

 
När Biruke Adugna Kassa anställdes 2014 träffade kyrkan och han avtal om 
att lönen skulle vara 8 100 kr per månad. I juli 2015 skrev Tamrat Adamu 
ett tjänstgöringsintyg av vilket det framgår att Biruke Adugna Kassas lön 
fr.o.m. augusti 2015 skulle vara 16 000 kr. Parterna har olika uppfattning 
om tjänstgöringsintygets rättsliga betydelse. Det är dock ostridigt att kyrkan, 
under uppsägningstiden, har utbetalat lön med 16 000 kr per månad till 
Biruke Adugna Kassa. Av arbetsgivarparternas uppgifter framgår att Vision 
krävde att kyrkan skulle betala 16 000 kr per månad, dvs. i enlighet med vad 
som framgick av tjänstgöringsintyget, och att kyrkan valde att göra detta för 
att undvika konflikt i frågan om viken lön som avtalats. Det har inte gjorts 
gällande att kyrkan till Vision eller Biruke Adugna Kassa framförde att 
betalningen skedde utan att kyrkan ansåg sig förpliktad att betala denna 
månadslön. Enligt Arbetsdomstolens mening får kyrkan härigenom anses ha 
accepterat att Biruke Adugna Kassas månadslön är 16 000 kr. 

 
Kyrkan ska därmed förpliktas att betala en månadslön om 16 000 kr till 
Biruke Adugna Kassa från den 14 maj 2016 och fram till dagen för huvud- 
förhandlingen, den 18 januari 2017. På beloppet ska utgå ränta. 

 
Avstängningen 

 
I ett brev den 25 augusti 2015 förklarade ärkebiskopen Elias 
Gebreigziabeher att Biruke Adugna Kassa skulle sägas upp, att han skulle 
återlämna sina nycklar och att han inte längre skulle få tillträde till det 
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heliga rummet. Parterna är ense om att Biruke Adugna Kassa sedan dess 
inte utfört arbete för kyrkan. 

 
Vision har gjort gällande att kyrkan brutit mot 34 § andra stycket anställ- 
ningsskyddslagen genom att kyrkan sedan den 25 augusti 2015 stängt av 
Biruke Adugna Kassa från sitt arbete på grund av de omständigheter som 
har föranlett uppsägningen utan att det funnits särskilda skäl för åtgärden. 

 
Arbetsgivarparterna har anfört följande. Ärkebiskopens beslut den 
25 augusti 2015 innebar i praktiken att Biruke Adugna Kassa fråntogs sin 
behörighet att verka som präst, dvs. en avkragning. Skälet till att han inte 
kunnat arbeta som präst är att han saknat behörighet att utöva prästyrket och 
sedermera blivit utesluten ur församlingen. Detta kan inte uppfattas som att 
Biruke Adugna Kassa har stängts av från arbete enligt 34 § anställnings- 
skyddslagen. Vidare är avstängningsförbudet i 34 § anställningsskyddslagen 
inte tillämpligt på perioden före den 13 november 2015, dvs. innan uppsäg- 
ningen skedde. I vart fall har det funnits särskilda skäl att stänga av Biruke 
Adugna Kassa. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Ärkebiskopen Elias Gebreigziabehers beslut den 25 augusti 2015 innebar att 
Biruke Adugna Kassa inte fick utföra sitt arbete som präst. Ärkebiskopen 
har fattat beslutet i sin egenskap av företrädare för kyrkan och för kyrkans 
räkning. Kyrkan har härigenom stängt av Biruke Adugna Kassa. Beslutet 
om avstängning fattades på grund av samma omständigheter som fick 
kyrkan att senare fatta beslut om uppsägning. Biruke Adugna Kassa har till 
följd av beslutet varit avstängd från arbetet under tvisten om uppsägningens 
giltighet. Enligt AD 1978 nr 92 är 34 § andra stycket anställningsskydds- 
lagen tillämplig på ett sådant beslut om avstängning, trots att beslutet fattats 
innan uppsägningen verkställdes. Frågan är därmed om det funnits särskilda 
skäl för att stänga av Biruke Adugna Kassa från arbete som präst. 

 
Biruke Adugna Kassa har, som en av två präster i kyrkan, en central 
funktion för kyrkans förkunnelse och verksamhet. Utredningen visar att det 
funnits motsättningar och samarbetsproblem mellan Biruke Adugna Kassa 
och framför allt ärkebiskopen Elias Gebreigziabeher av så djupgående art att 
de allvarligt försämrar förutsättningarna för kyrkan att bedriva sin verksam- 
het. Enligt Arbetsdomstolens mening har det därför funnits särskilda skäl för 
avstängning från arbete som präst. 

 
Visions yrkande i denna del ska därför avslås. 

 
Rättegångskostnader 

 
Vision har förlorat frågan om det funnits saklig grund för uppsägning samt 
frågan om Biruke Adugna Kassa avstängts i strid mot 34 § andra stycket 
anställningsskyddslagen, men vunnit frågan om att Biruke Adugna Kassa 
ska tillerkännas lön under den s.k. förlängningstiden. Vision har härigenom 
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förlorat målet till sådan del att förbundet ska ersätta arbetsgivarparterna för 
hälften av deras rättegångskostnader. Den yrkade ersättningen är skälig. 

 

Domslut 
 

1. Etiopiska Ortodoxa Tewahdo Kyrka Ärkestiftet i Sverige ska till Biruke 
Adugna Kassa betala lön 
– med 9 468 kr för perioden den 14–31 maj 2016, 
– med 16 000 kr för juni t.o.m. december 2016, samt 
– med 8 942 kr för perioden den 1–18 januari 2017. 

 
På beloppen ska det betalas ränta från den 25:e i respektive månad, allt till 
dess betalning sker. 

 
2. Visions yrkanden i övrigt avslås. 

 
3. Vision ska ersätta Arbetsgivaralliansen och Etiopiska Ortodoxa Tewahdo 
Kyrka Ärkestiftet i Sverige för deras rättegångskostnader med 113 750 kr, 
allt avseende ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för 
denna dom till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Anna Middelman, Christer Måhl, Bengt 
Huldt, Göran Söderlöf, Staffan Holmertz och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Lotta Bodelius 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 15/17 
 2017-03-15 Mål nr A 255/13 
 Stockholm  

 
 
 
 

KÄRANDE 
1. Dansk Pilotforening, Kastruplundsgade 13, 2770 Kastrup, Danmark 
2. Norske SAS-Flygeres Forening, Oksenøystien 2, 1366 Lysaker, Norge 
3. Svensk Pilotförening, Wallingatan 44 A, 111 24 Stockholm 
Ombud för 1–3: advokaten Tom Johansson, Hamilton Advokatbyrå, 
Box 715, 101 33 Stockholm 
Ombud för 2 och 3: förhandlingschefen Tommy Larsson, Svensk 
Pilotförening, Wallingatan 44 A, 111 24 Stockholm 

 
SVARANDE 
Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, 902001-7720, 
195 87 Stockholm 
Ombud: advokaten Fredrik Gustafsson, Advokatfirman Vinge KB, 
Box 1703, 111 87 Stockholm 

 
SAKEN 
kollektivavtalstolkning m.m. 

 

 
 

Bakgrund 
 

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (SAS), å ena 
sidan, och Dansk Pilotforening, Norske SAS-Flygeres Forening och Svensk 
Pilotförening (pilotföreningarna), å andra sidan, har träffat kollektivavtal för 
piloter. SAS är medlem i Svenska Flygbranschen. 

 
De kollektivavtalsreglerade anställningsvillkoren för piloter som är anställda 
hos SAS regleras med utgångspunkt i pilotens bastillhörighet. Fram till 
slutet av 1990-talet fanns en grupp piloter som var bosatta i södra Sverige 
med formell bas i Stockholm (Skånepiloterna). Dessa piloter hade dock sin 
tjänstgöring förlagd till Köpenhamn i Danmark. Under 1990-talet uppkom 
fråga om Skånepiloterna skulle byta bas till Köpenhamn och förhandlingar 
fördes mellan SAS och pilotföreningarna om villkoren för ett sådant byte. 

 
Den 20 maj 1998 träffade SAS och pilotföreningarna en överenskommelse 
som syftade till att möjliggöra för Skånepiloterna att byta bas från 
Stockholm till Köpenhamn. Till följd av överenskommelsen kom drygt 
100 piloter att ansöka om och beviljas byte av bas. Genom basbytet kom 
piloterna att omfattas av dansk löneadministration, i stället för som tidigare 
svensk. Detta innebar bl.a. att piloterna kom att omfattas av de bestäm- 
melser i kollektivavtal som gäller för piloter med bas i Danmark samt att 
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danska socialförsäkringsregler blev tillämpliga på dem. Överenskommelsen 
reglerade bl.a. frågor om pensionsförmåner för Skånepiloterna. Med anled- 
ning av att Skånepiloterna tidigare tjänat in pension under svensk löne- 
administration och fortsättningsvis skulle tjäna in pension under dansk 
löneadministration blev det aktuellt med samordning av pensionerna från de 
olika länderna. 

 

Tvisten 
 

Tvist uppkom om från vilken tidpunkt ålderspensionen för Skånepiloterna 
ska reduceras med värdet av intjänad svensk allmän pension, om eller på 
vilket sätt samordning ska ske med den danska folkpensionens grundbelopp, 
samt om vilken valutakurs som ska gälla enligt en viss punkt i överens- 
kommelsen. 

 
Pilotföreningarna väckte talan i Arbetsdomstolen mot såväl SAS som 
Svenska Flygbranschen. Pilotföreningarna framställde därvid vissa fast- 
ställelseyrkanden hänförliga till de omtvistade samordningsreglerna som 
senare preciserades och avgjordes i målet genom mellandom i enlighet med 
vad som framgår nedan. Vidare yrkade pilotföreningarna att Arbetsdom- 
stolen skulle förplikta SAS att till var och en av de 108 piloter som finns 
redovisade i bilaga 1 (uteslutes här) betala dels ekonomiskt skadestånd 
motsvarande för lite utbetald pension med ett ännu inte redovisat belopp, 
jämte viss ränta, dels allmänt skadestånd med 25 000 kr, jämte viss ränta. 
Pilotföreningarna yrkade också att Arbetsdomstolen skulle förplikta SAS att 
till vardera föreningen betala allmänt skadestånd med 250 000 kr, jämte viss 
ränta. Pilotföreningarna uppgav att de piloter som det fördes talan för var 
medlemmar i pilotföreningarna. Senare yrkade pilotföreningarna att Arbets- 
domstolen för de piloter som inte gått i pension per den 31 mars 2013, 
markerade med understrukna namn i bilaga 1, även skulle fastställa att deras 
respektive fribrevsvärde per den dagen uppgår till ett belopp som senare 
skulle komma att preciseras. 

 
SAS bestred yrkandena. 

 

Arbetsdomstolens mellandom 
 

Arbetsdomstolen har i mellandom den 3 februari 2016 (AD 2016 nr 6), 
bilaga 2 (uteslutes här), dels avvisat pilotföreningarnas talan mot Svenska 
Flygbranschen, dels avslagit pilotföreningarnas yrkanden om att 
Arbetsdomstolen ska fastställa 
¾ att samordningsreglerna i § 13 D (bilaga K) punkterna 2 och 4 i 

kollektivavtalet mellan SAS å ena sidan och de tre pilotföreningarna å 
den andra om allmänna anställningsvillkor innebär att SAS för berörda 
piloter ska genomföra en samordning vid pensionering och att SAS vid 
detta samordningstillfälle äger rätt att reducera den danska kollektiv- 
avtalsgrundade pensionen endast med 90 procent av tidigare i Sverige 
intjänad pensionsrätt omräknad till dansk valuta efter den av Riksbanken 
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vid detta tillfälle fastställda och publicerade valutakursen samt att 
tidigare intjänad pensionsrätt inkluderar intjänad svensk allmän pension 
och intjänad dansk folkpension först från den dag dessa pensioner börjar 
utbetalas, och, oavsett om pensionen utbetalas, i vart fall från 65 års 
ålder, dock att samordning må ske med den danska folkpensionens 
grundbelopp om den utbetalade svenska allmänna pensionen och den 
intjänade danska folkpensionen kommer att vara mindre än grund- 
beloppet, samt 

¾ att samma samordning av danska och svenska pensionsrättigheter som 
ska ske vid pensioneringstillfället för berörda piloter även ska ske per 
den 31 mars 2013 avseende piloter som vid denna tidpunkt ännu inte 
gått i pension. 

 

Målet efter mellandomen 
 

Det är ostridigt att mellandomen innebär att inget av pilotföreningarnas 
yrkanden kan bifallas. 

 
Pilotföreningarna har återkallat sin talan och yrkat att Arbetsdomstolen 
skriver av målet. Pilotföreningarna har nu även anfört att ingen av de piloter 
som omfattats av fullgörelseyrkandena om skadestånd till piloterna har visat 
sig vara medlem i Norske SAS-Flygeres Forening. De piloter som i bilaga 1 
föregås av ett handskrivet ”S” är medlemmar i Svensk Pilotförening, medan 
övriga piloter i bilagan är medlemmar i Dansk Pilotforening. 

 
SAS – som vidhållit sitt bestridande – har yrkat att målet prövas trots 
återkallelserna och att Arbetsdomstolen genom slutlig dom ska ogilla 
pilotföreningarnas talan, dvs. de fastställelseyrkanden som anges i mellan- 
domen, fullgörelseyrkandena och yrkandet om fastställelse av fribrevs- 
värden. SAS har vidare av Dansk Pilotforening och Svensk Pilotförening 
yrkat ersättning för rättegångskostnader med 1 398 838 kr för ombudsarbete 
under 475 timmar. 

 
Pilotföreningarna har yrkat att vardera parten, enligt 5 kap. 2 § första stycket 
arbetstvistlagen, ska bära sin rättegångskostnad. Dansk Pilotforening och 
Svensk Pilotförening har vitsordat 600 000 kr som skäligt i och för sig för 
rättegångskostnader. 

 
SAS har motsatt sig att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad. 

 
Arbetsdomstolen har förelagt pilotföreningarna att, vid äventyr av avvisning 
av talan i aktuell del, precisera yrkandena genom att för samtliga yrkanden 
ange belopp, men pilotföreningarna har inte följt detta föreläggande. Pilot- 
föreningarna har efter föreläggande om att precisera tidsperioden för de 
kollektivavtalsbrott som fullgörelseyrkandena grundats på angett att skade- 
ståndsyrkandena avser perioden från den 1 januari 2008 och framåt. 

 
Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Parterna har inte åberopat någon 
bevisning. 
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Arbetsdomstolen har att pröva följande frågor. 
1. Ska Norske SAS-Flygeres Forenings fullgörelseyrkande om skadestånd 

till piloter avvisas, eftersom ingen av piloterna är medlem i Norske 
SAS-Flygeres Forening? 

2. Ska pilotföreningarnas yrkanden om ekonomiskt skadestånd och 
yrkandena om fastställelse av fribrevsvärden avvisas, eftersom 
yrkandena inte har preciserats såvitt avser belopp? 

3. Ska målet skrivas av till följd av återkallelserna eller ska yrkandena, om 
de inte avvisas, ogillas till följd av mellandomen och SAS begäran om 
att målet ska prövas? 

4. Ska vardera parten, enligt 5 kap. 2 § första stycket arbetstvistlagen, bära 
sin rättegångskostnad eller ska SAS till följd av utgången få sin rätte- 
gångskostnad ersatt av Dansk Pilotforening och Svensk Pilotförening? 

5. Hur mycket ska SAS i förekommande fall få i ersättning för rättegångs- 
kostnad? 

 
Parterna har anfört i huvudsak följande. 

 

Pilotföreningarna 
 

Målet i sak 
 

De påstådda kollektivavtalsbrotten har bestått i att SAS dels har betalat för 
lite i pension, dels har fastställt för låga fribrevsbelopp. Grunderna för talan 
är de som antecknats i mellandomen, bilaga 2. 

 

Efter Arbetsdomstolens mellandom finns det inget kvar att pröva i målet 
som kan utgöra grund för skadestånd för kollektivavtalsbrott eller 
ekonomiskt skadestånd till piloterna. Hela talan inklusive fullgörelse- 
yrkandena har återkallats och pilotföreningarnas tanke var att målet skulle 
avskrivas. Det är komplicerat, och skulle bli kostsamt, att räkna ut beloppen 
avseende de tidigare yrkandena om ekonomiskt skadestånd, och pilot- 
föreningarna avser inte att göra detta enbart så att dessa yrkanden därefter 
kan avslås. 

 
Rättegångskostnaderna 

 
Kvittning enligt 5 kap. 2 § första stycket arbetstvistlagen 

 

Pilotföreningarna har haft skälig anledning att få sin talan i målet prövad 
och vardera parten ska därför, enligt 5 kap. 2 § första stycket arbetstvist- 
lagen, bära sin egen kostnad i målet. 

 
Utgångspunkten är att kvittningsbestämmelsen ska tillämpas när den förda 
talan ingalunda tett sig obefogad då rättsfrågorna och bevisfrågorna, eller 
någon av dem, har varit osäkra i målet (se bl.a. prop. 1974:77 s. 124 f. samt 
AD 1981 nr 46 och AD 2010 nr 3). 
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Pilotföreningarnas talan har gällt frågan hur de s.k. samordningsreglerna i 
Bilaga K till parternas kollektivavtal ska tolkas och tillämpas. Reglerna är i 
och för sig generellt avfattade, men kom att aktualiseras för ett drygt 
hundratal piloter, som är medlemmar i Dansk Pilotforening och Svensk 
Pilotförening. För var och en av dessa piloter har frågan om hur reglerna 
skulle tolkas och tillämpas haft stor inverkan på vilken pension de under 
många år kan påräkna att få. I varje enskilt fall har det handlat om stora 
belopp. Det är ingen överdrift att säga att de frågor som prövats i målet haft 
en helt avgörande betydelse för varje enskild pilots privatekonomi efter 
pensioneringen. Även för SAS har målet haft en stor och principiell 
betydelse. Förutom att samordningsreglerna även från SAS perspektiv måste 
ha framstått som mångtydiga hade det inneburit mycket stora kostnader för 
SAS, åtminstone i ett medelkort perspektiv, om Arbetsdomstolen hade valt 
att tolka reglerna i enlighet med pilotföreningarnas uppfattningar. 

 
I förarbetena till arbetstvistlagens kvittningsbestämmelse nämns bl.a. det 
fallet att parterna i ett mål i Arbetsdomstolen varit organisationer, vilkas 
avsikter varit att få till stånd ett vägledande avgörande, och att det i ett 
sådant fall inte kan anses befogat att hålla fast vid principen om tappande 
parts ansvar för motpartens kostnader (prop. 1974:77 s. 124). I det här målet 
borde därför Arbetsdomstolen kunna komma fram till att det för parterna 
måste anses ha funnits ett starkt gemensamt intresse att få ett auktoritativt 
besked om innebörden av samordningsreglerna, oavsett hur utgången kunde 
komma att bli (se AD 2008 nr 102). 

 
Redan av nu redovisade skäl bör Arbetsdomstolen förordna om att vardera 
parten ska bära sina egna kostnader i målet. 

 
I mellandomsprövningen aktualiserades flera frågor om innebörden av de 
omtvistade samordningsreglerna. Den principiellt viktigaste frågan, som 
också tog de största resurserna i anspråk, var hur samordningen skulle ske 
av den svenska allmänna pensionen. 

 
Enligt pilotföreningarnas uppfattningar som de redovisades betydde hän- 
visningen i punkten 2 i samordningsreglerna att samordning skulle ske med 
”intjänad pensionsrätt i […] lagfäst pension” helt enkelt att man vid sam- 
ordningen skulle beakta att den vid 60 års ålder pensionerade piloten vid 
65 års ålder blev lagligen berättigad till allmän pension enligt de vid tid- 
punkten för samordningsreglernas tillkomst 1998 gällande svenska reglerna 
därom. Pilotföreningarna gav vidare uttryck för uppfattningen att det inte 
fanns några praktiska hinder att redan vid det avtalade samordningstillfället 
beakta den laggrundade allmänna pensionen och hur den skulle påverka 
pensionen från SAS från 65 års ålder. Vilket belopp det därvid handlade om 
gick att fastslå redan vid samordningstillfället. Det var dessa förhållanden 
pilotföreningarna menade innebar att samordningen av den svenska 
allmänna pensionen var en bruttosamordning. Pensionen från SAS var helt 
enkelt beroende av vilken svensk allmän pension den pensionerade piloten 
var berättigad till; detta till skillnad från en nettosamordning där pensionen 
från arbetsgivaren inte gjorts beroende av vilken allmän pension som kan 
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utgå. Inte heller valutaomräkningen skulle enligt pilotföreningarnas uppfatt- 
ningar vara några som helst praktiska problem att genomföra med den 
samordningsmodell pilotföreningarna ansåg följa av reglerna. 

 
Mot angiven bakgrund var det svårt att förutse att Arbetsdomstolen skulle 
ha en annan uppfattning om innebörden av reglerna om svensk allmän 
pension vid tidpunkten för samordningsreglernas tillkomst. I det samman- 
hanget var det inte heller möjligt att förutse slutsatsen att bruttosamordning 
är utesluten på grund av att samordningen skulle ske vid 60 års ålder och 
inte senare. Pilotföreningarna känner inte riktigt igen domstolens uppfatt- 
ning om begreppet ”bruttosamordning”, trots att, även enligt domstolens 
uppfattning, samordning ska ske med det piloterna var berättigade till i 
allmän pension, låt vara med några tekniska justeringar, såsom t.ex. valuta- 
omräkningen. Med tanke på pilotföreningarnas argumentation var det dess- 
utom svårt att förutse att Arbetsdomstolen skulle komma fram till att det var 
ett ”värde” på allmän pension som skulle fastställas som grund för samord- 
ningen. Pilotföreningarnas uppfattningar var ju att det var det från 65 års 
ålder faktiskt utgående beloppet som skulle samordnas (i pensionssamman- 
hang benämnt ”bruttosamordning”). 

 
Det bör också påpekas att Arbetsdomstolens tolkning att uttrycket ”lagfäst 
pension” i samordningsreglerna skulle betyda något annat än allmän pension 
enligt de regler som var gällande vid tidpunkten för samordningsreglernas 
tillkomst, var omöjlig för pilotföreningarna att förstå på förhand, särskilt 
som SAS i målet inte gjorde någon invändning mot pilotföreningarnas 
påstående om innebörden av uttrycket. 

 
Slutligen kan sägas det inte varit givet för pilotföreningarna att det var så att 
de hade bevisbördan för att samordningsreglerna inte innebar att Skåne- 
piloterna var berättigade till en pensionsnivå mellan 60–65 år som 
motsvarar full tillämplig MAP, utan i stället med ett lägre belopp, som 
framräknas genom avräkning av en fiktiv allmän pension. Arbetsdomstolens 
utgångspunkt synes ha varit att reglerna bygger på en princip om att pilot- 
kollektivet över tid har rätt till i genomsnitt lika stora pensionsförmåner, 
vilket kanske i pensionssammanhang är en något annorlunda tanke. 

 
Kort sagt menar pilotföreningarna att såväl de rättsfrågor som de bevis- 
frågor målet gällt i den del som handlat om samordningen av den allmänna 
pensionen varit svårbedömda, kanske till och med svåra att ens kunna 
förutse utgången av. Bedömningen av rätts- och bevisfrågorna har uppen- 
barligen föranlett domstolen att komma till slutsatsen att ”varken avtalets 
utformning eller vad som förekommit vid avtalsförhandlingarna” givit stöd 
åt pilotföreningarnas uppfattning om innebörden. 

 
Även av nu anförda skäl borde Arbetsdomstolen förordna att vardera parten 
ska stå sina egna kostnader i målet. 

 
Som redovisats var frågan om samordningen av den allmänna pensionen 
huvudfrågan i målet. Att pilotföreningarna haft skälig anledning att få denna 
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fråga prövad är tillräckligt för att domstolen ska kunna meddela ett beslut 
om kvittning. 

 
SAS rättegångskostnader 

 

Part kan få ersättning för sina rättegångskostnader endast i den omfattning 
kostnaderna varit skäligen påkallade för tillvaratagandet av partens rätt. 

 
Till en början måste konstateras att det yrkade beloppet är osedvanligt högt. 
Som jämförelse kan nämnas att pilotföreningarna haft kostnader på en nivå 
motsvarande cirka tre fjärdedelar av de av SAS yrkade kostnaderna. En 
fjärdedel motsvarar ett i sammanhanget stort belopp. Jämförelsen kan ses 
mot bakgrund av det traditionella synsättet att kärandens kostnader typiskt 
sett bör vara högre än svarandens. 

 
Det kan vidare konstateras att SAS företrätts av två ombud, utan att det 
framkommit något om ombudens funktionsuppdelning, 

 
SAS har dessutom endast lämnat en rudimentär arbetsredogörelse, som 
egentligen inte ger någon vägledning alls, särskilt inte i frågan hur det kan 
komma sig att SAS kostnader blivit så omfattande som de blivit. 

 

SAS 
 

Målet i sak 
 

Yrkandena bestrids. Grunderna för bestridandet är de som antecknats i 
mellandomen, bilaga 2. 

 

Mellandomen har bara rättskraft inom ramen för detta mål, vilket innebär att 
om målet avskrivs så skulle pilotföreningarnas anspråk i målet inte vara 
rättskraftigt avgjorda. SAS har därför begärt slutlig ogillande dom på såväl 
fastställelseyrkandena, såsom dessa återges i mellandomen, som samtliga i 
målet framställda fullgörelseyrkanden och yrkandena om fastställelse av 
fribrevsvärden. 

 
Rättegångskostnaderna 

 
Det finns inte skäl att tillämpa regeln om kvittning av rättegångskostnader i 
5 kap. 2 § första stycket arbetstvistlagen. En tillämpning av detta lagrum 
förutsätter att pilotföreningarna trots utgången av Arbetsdomstolens 
prövning kan anses ha haft skälig anledning att få tvisten prövad, något som 
normalt förutsätter att utgången har varit beroende av omständigheter som 
har varit okända för pilotföreningarna, eller att rättsläget har varit mycket 
svårbedömt. Det kan vidare konstateras att den aktuella regeln om kvittning 
av rättegångskostnader ska tillämpas restriktivt. 

 
Pilotföreningarnas fastställelsetalan har förvisso avsett frågor om tolkning 
av kollektivavtal rörande pensionssamordning. Det kan dock konstateras att 
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pilotföreningarnas fastställelseyrkanden som sedermera har avslagits genom 
mellandomen, bygger på pilotföreningarnas tolkning av relevanta kollektiv- 
avtalsregleringar som står i strid med såväl ordalydelsen i kollektivavtalet 
som med den utredning som har lagts fram i målet. 

 
Som framgår av domskälen i mellandomen har Arbetsdomstolen funnit att 
varken kollektivavtalets lydelse i relevanta delar eller vad som i övrigt har 
framkommit i målet ger något stöd för pilotföreningarnas tolkningar. 
Tvärtom har Arbetsdomstolen funnit att kollektivavtalets lydelse i aktuella 
delar ger stöd för SAS uppfattning i de omtvistade tolkningsfrågorna. 
Kollektivavtalet är i aktuella delar varken svårtolkat eller oklart till sin 
utformning, och det kan inte heller anses att SAS på något sätt skulle ha 
förorsakat några tolkningssvårigheter i samband med kollektivavtalets 
utformning eller dess tillämpning (jfr AD 2013 nr 55). 

 
Det kan således konstateras att vare sig rätts- eller bevisfrågorna har varit 
sådana att pilotföreningarna har haft någon befogad anledning att driva sin 
talan i målet. Det har inte framkommit några omständigheter som tidigare 
har varit okända för pilotföreningarna, och det kan inte anses att rätts- 
frågorna har varit svårbedömda. Mot denna bakgrund kan det inte anses att 
pilotföreningarna har haft sådan skälig anledning att få tvisten prövad att det 
finns grund för Arbetsdomstolen att tillämpa 5 kap. 2 § första stycket arbets- 
tvistlagen. 

 

Domskäl 
 

Norske SAS-Flygeres Forening får inte föra talan för icke medlemmar 
 

Norske SAS-Flygeres Forening gör inte längre gällande att någon av de 
piloter föreningen framställt fullgörelseyrkanden för är medlem i föreningen. 
Norske SAS-Flygeres Forening har inte behörighet att föra talan i Arbets- 
domstolen för den som inte är eller har varit medlem i föreningen (jämför 
4 kap. 5 § arbetstvistlagen). Därför ska de fullgörelseyrkanden om skadestånd 
till piloter som Norske SAS-Flygeres Forening faktiskt framställt avvisas. 
Därmed behöver Arbetsdomstolen inte ta ställning till yrkandena om 
avskrivning och prövning såvitt avser dessa yrkanden. 

 
De yrkanden som inte är bestämda ska avvisas 

 
Enligt 42 kap. 2 § rättegångsbalken ska en ansökan om stämning innehålla 
bl.a. ett bestämt yrkande. Om en ansökan om stämning inte gör det, ska 
domstolen, enligt 42 kap. 3 § rättegångsbalken, förelägga käranden att 
avhjälpa bristen. Följs inte ett sådant föreläggande ska, enligt 42 kap. 4 § 
första stycket rättegångsbalken, ansökan avvisas om den är så ofullständig 
att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en rättegång. 
Av rättspraxis följer att talan, om stämning redan har utfärdats, kan avvisas 
enligt grunderna för 42 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken på grund av 
rättegångshinder (NJA 1977 s. 827). 
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Dansk Pilotforenings och Svensk Pilotförenings yrkanden om ekonomiskt 
skadestånd till piloterna och pilotföreningarnas yrkanden om fastställelse av 
fribrevsvärden är inte bestämda, eftersom de inte anger något visst belopp. 
Pilotföreningarna har inte följt ett föreläggande, vid äventyr av avvisning, 
att avhjälpa bristerna. Frågan är om talan i berörda delar därför är så 
ofullständig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en 
rättegång. 

 
Att ett betalningsyrkande inte anger ett visst belopp som ska betalas innebär 
regelmässigt att yrkandet inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund 
för en rättegång. På motsvarande sätt bör ett yrkande om fastställelse av ett 
fribrevsvärde till ett belopp som inte preciserats betraktas. Att det i detta 
fall, genom mellandomen, numera står klart att piloterna inte har rätt till 
något belopp på grund av de beräkningssätt pilotföreningarna hävdat i målet 
bör inte föranleda en annan bedömning. Arbetsdomstolen finner alltså att de 
berörda yrkandena ska avvisas. Därmed behöver Arbetsdomstolen inte ta 
ställning till yrkandena om avskrivning och prövning såvitt avser dessa 
yrkanden. 

 
Målet i övrigt kan inte skrivas av 

 
Pilotföreningarna har återkallat sin talan och yrkat att Arbetsdomstolen 
skriver av målet. SAS, som ingått i svaromål, har dock yrkat att målet, trots 
återkallelsen, ska prövas. Därför kan målet i återstående delar, enligt 13 kap. 
5 § första stycket rättegångsbalken, inte skrivas av. 

 
Pilotföreningarnas yrkande om avskrivning får anses besvarat genom dessa 
uttalanden och domslutet. 

 
Yrkandet om prövning av de fastställelseyrkanden som avgjorts genom 
mellandomen ska avvisas 

 
SAS har yrkat att bl.a. de fastställelseyrkanden som anges i mellandomen 
ska ogillas genom slutlig dom. 

 
En särskild dom – s.k. mellandom – kan enligt 17 kap. 5 § rättegångsbalken 
meddelas i två situationer. Beror prövningen av en viss talan av en annan 
talan som handläggs i samma rättegång, får enligt lagrummets första stycke 
en mellandom ges över den talan. Om det är lämpligt med hänsyn till 
utredningen, får enligt lagrummets andra stycke en mellandom också ges 
över en av flera omständigheter, som var för sig är av omedelbar betydelse 
för utgången, eller över hur en viss i målet uppkommen fråga, som främst 
angår rättstillämpningen, ska bedömas vid avgörande av saken. 

 
Genom en mellandom enligt första stycket avgörs alltså en del av själva 
målet, ett eller flera yrkanden som framställts. Genom en mellandom enligt 
andra stycket avgörs däremot bara viss omständighet eller rättsfråga, 
vanligtvis enligt ett s.k. mellandomstema som domstolen och parterna enats 
om. En mellandom enligt andra stycket är bara bindande i själva målet, dvs. 
har bara s.k. intraprocessuell rättskraft ”vid avgörande av saken”. Om målet 
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skrivs av efter en mellandom enligt andra stycket, förlorar därför mellan- 
domen sin formella betydelse och en ny talan om samma sak får väckas. 
Rättskraften av en mellandom enligt första stycket, som alltså avser ett 
avgörande av en del av själva målet, ”saken”, är emellertid inte begränsad 
på det sättet (17 kap. 11 § första stycket rättegångsbalken). En mellandom 
enligt första stycket hindrar således en ny talan om samma sak, även om 
målet skulle skrivas av efter mellandomen. På motsvarande sätt hindrar en 
sådan mellandom en andra prövning i samma mål av de yrkanden som redan 
prövats och slutligt avgjorts genom mellandomen. 

 
Arbetsdomstolen har den 22 april 2015 i enlighet med 17 kap. 5 § första 
stycket rättegångsbalken beslutat att en mellandom ska ges över pilot- 
föreningarnas då framställda fastställelseyrkanden. Genom mellandomen 
den 3 februari 2016 prövades och avslogs pilotföreningarnas framställda 
fastställelseyrkanden, sådana dessa hade justerats, utom såvitt avser 
yrkandena om fastställelse av fribrevsvärden. Mellandomen är således en 
mellandom enligt 17 kap. 5 § första stycket rättegångsbalken, som har 
rättskraft också utanför målet och som hindrar att de prövade yrkandena 
prövas en andra gång i målet. SAS yrkande om att en slutlig dom ska ges 
över de fastställelseyrkanden som redan slutligt avgjorts ska därför avvisas. 

 
Yrkandena om allmänt skadestånd ska avslås 

 
På grund av mellandomen och då parterna är överens om att inget av pilot- 
föreningarnas yrkanden kan bifallas ska de kvarvarande yrkandena om 
allmänt skadestånd avslås. 

 
Rättegångskostnader 

 
SAS har yrkat ersättning för rättegångskostnader bara av Dansk Pilot- 
forening och Svensk Pilotförening. Eftersom Dansk Pilotforenings och 
Svensk Pilotförenings talan avvisats eller avslagits, är dessa föreningar att 
anse som tappande parter. 

 
Enligt huvudregeln i 18 kap. 1 § rättegångsbalken ska tappande part ersätta 
motpartens rättegångskostnad. Dansk Pilotforening och Svensk Pilot- 
förening har emellertid yrkat att vardera parten, enligt 5 kap. 2 § första 
stycket arbetstvistlagen, ska bära sin rättegångskostnad, vilket SAS motsatt 
sig. Den nämnda regeln i arbetstvistlagen anses bara kunna användas när 
domstolen på ett eller annat sätt avgjort målet i sak (AD 2016 nr 44, 
AD 2008 nr 102, AD 2002 nr 21, AD 1995 nr 131) och således inte när en 
talan avvisas. 

 
Arbetsdomstolen anser att det, även i den del regeln i arbetstvistlagen i och 
för sig kan användas, inte finns skäl att frångå den huvudregel om tappande 
parts rättegångskostnadsansvar som brukar tillämpas även i kollektivavtals- 
tolkningstvister. Dansk Pilotforening och Svensk Pilotförening ska alltså 
ersätta SAS rättegångskostnad, skäligen med hälften vardera. 

mars 17 s 64

AD 2017 nr 15



 

 
 
 

SAS har begärt 1 398 838 kr för ombudsarbete under 475 timmar, medan 
Dansk Pilotforening och Svensk Pilotförening vitsordat 600 000 kr. Även 
med beaktande av målets art, innefattande utländska förhållanden, och 
omfattning samt att det pågått under ganska lång tid finner Arbetsdomstolen 
att den av arbetsgivarombuden nedlagda tiden på målet är för hög. SAS får 
anses vara skäligen tillgodosett med en miljon kronor. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen avvisar Norske SAS-Flygeres Forenings fullgörelse- 
yrkanden om skadestånd till piloter. 

 
2. Arbetsdomstolen avvisar Dansk Pilotforenings och Svensk Pilot- 

förenings yrkanden om ekonomiskt skadestånd. 
 

3. Arbetsdomstolen avvisar yrkandena om fastställelse av fribrevsvärden. 
 

4. Arbetsdomstolen avvisar yrkandet om att en slutlig dom ska ges över de 
fastställelseyrkanden som avgjorts genom mellandomen den 3 februari 
2016 (AD 2016 nr 6, bilaga 2). 

 

5. Arbetsdomstolen avslår Dansk Pilotforenings och Svensk Pilot- 
förenings yrkanden om allmänt skadestånd och Norske SAS-Flygeres 
Forenings yrkande om allmänt skadestånd till föreningen. 

 
6. Dansk Pilotforening och Svensk Pilotförening ska, med hälften vardera, 

ersätta Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Swedens 
rättegångskostnad med 1 000 000 kr för ombudsarvode, med ränta 
enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Sören Öman, Elisabeth Ankarcrona och Anders Hammarbäck. 
Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Pontus Bromander 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 17/17 
 2017-03-22 Mål nr A 132/15 
 Stockholm  

 
 
 
 

KÄRANDE 
Fackförbundet ST, Box 5308, 102 47 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristen Anders Hult, adress som ovan 

 
SVARANDE 
Staten genom Sameskolstyrelsen, Box 155, 962 24 Jokkmokk 
Ombud: advokaten Lars Hartzell, Elmzell Advokatbyrå AB, Gamla Broga- 
tan 32, 111 20 Stockholm 

 
SAKEN 
skadestånd på grund av avskedande 

 
 

Bakgrund 
 

Mellan Fackförbundet ST (förbundet) och staten gäller kollektivavtal. Mag- 
nus Vannar är medlem i förbundet. 

 
Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet som leds av en nämnd med fem 
ledamöter, varav en är ordförande. Nämnden har ett kansli som leds av en 
skolchef. Sameskolstyrelsen har sameskola i bland annat Jokkmokk. Vid 
den i målet aktuella tiden sökte Sameskolstyrelsen en rektor och förskole- 
chef för sameskolan i Jokkmokk. Börje Allas var ordförande i nämnden och 
Björn Hedlund skolchef. Parterna är överens om att det var nämnden, inte 
skolchefen Björn Hedlund, som hade att besluta om den aktuella rektorsan- 
ställningen. Söndagen den 11 januari 2015 undertecknade Björn Hedlund, 
för Sameskolstyrelsen, och Magnus Vannar ett avtal om tidsbegränsad 
anställning för perioden den 12 januari 2015–1 januari 2017 som rektor och 
förskolechef för sameskolan i Jokkmokk. 

 
Tvisten i målet gäller om Sameskolstyrelsen är bunden av anställningsav- 
talet med Magnus Vannar. Om Arbetsdomstolen skulle komma fram till att 
Sameskolstyrelsen är bunden av avtalet, är det tvistigt om det har förelegat 
laglig grund att skilja Magnus Vannar från anställningen. 

 
Tvisteförhandlingar har hållits utan att parterna kunnat enas. 

 
Yrkanden 

 
Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta staten att till Magnus 
Vannar betala allmänt skadestånd med 120 000 kr och ekonomiskt skade- 
stånd med 176 461 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen till dess betalning 
sker 
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¾ på det allmänna skadeståndet från dagen för delgivning av stämning, den 
22 september 2015, 

¾ på 12 508 kr från den 25 april 2015, 
¾ på 21 536 kr från den 25 maj 2015, 
¾ på 16 851 kr från den 25 juni 2015, 
¾ på 4 735 kr från den 25 juli 2015, 
¾ på 11 893 kr från den 25 augusti 2015, 
¾ på 12 508 kr från den 25 september 2015, 
¾ på 12 418 kr från den 25 oktober 2015, 
¾ på 7 858 kr från den 25 november 2015, 
¾ på 9 991 kr från den 25 december 2015, 
¾ på 11 529 kr från den 25 januari 2016, 
¾ på 10 719 kr från den 25 februari 2016, 
¾ på 8 454 kr från den 25 maj 2016, 
¾ på 8 454 kr från den 25 juni 2016, 
¾ på 8 454 kr från den 25 juli 2016, 
¾ på 8 454 kr från den 25 augusti 2016, 
¾ på 1 776 kr från den 25 september 2016, 
¾ på 5 454 kr från den 25 oktober 2016, och 
¾ på 2 869 kr från den 25 november 2016. 

 
Vidare har förbundet yrkat att Arbetsdomstolen ska förbehålla förbundet rätt 
att i mån av befogenhet i ny rättegång föra talan om ekonomiskt skadestånd 
till Magnus Vannar för tiden efter huvudförhandlingen. 

 
Staten har bestritt yrkandena och inte vitsordat något belopp avseende all- 
mänt skadestånd. Beloppen avseende ekonomiskt skadestånd har vitsordats 
som skäliga i och för sig, liksom ränteberäkningarna. 

 
Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.  

 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

Björn Hedlund för Sameskolstyrelsen och Magnus Vannar undertecknade 
den 11 januari 2015 ett avtal om anställning som rektor och förskolechef för 
sameskolan i Jokkmokk. När avtalet undertecknades var Björn Hedlund 
skolchef för Sameskolstyrelsen. 

 
Tvisten i målet gäller om Sameskolstyrelsen blivit bunden av anställnings- 
avtalet den 11 januari 2015. Om Arbetsdomstolen skulle komma fram till att 
Sameskolstyrelsen blivit bunden av avtalet, är det också tvistigt om det har 
förelegat laglig grund att skilja Magnus Vannar från anställningen. 

 
Utredningen 

 
Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har på begäran av för- 
bundet hållits förhör under sanningsförsäkran med Magnus Vannar samt 
vittnesförhör med Magnus Vannars sambo Emmelie Stuge. På statens begä- 
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ran har hållits förhör under sanningsförsäkran med Börje Allas, ordförande 
för Nämnden för Sameskolstyrelsen, och Birgitta Andersson, ledamot i 
Nämnden för Sameskolstyrelsen, samt Annechatrin Brandén, före detta till- 
förordnad rektor för sameskolan i Jokkmokk. 

 
Bakgrund m.m. 

 
Den 11 januari 2015 hölls ett telefonsammanträde i nämnden för Sameskol- 
styrelsen som, med stöd av 3 § arbetsordningen, en majoritet av styrelsen 
hade begärt och som vice ordföranden hade initierat. En majoritet av leda- 
möterna, däribland vice ordföranden, närvarade vid sammanträdet, dock inte 
ordföranden och en annan ledamot. Det som förekom vid sammanträdet 
dokumenterades i ett protokollsutkast, som sedermera färdigställdes. Proto- 
kollsutkastet visade skolchefen Björn Hedlund upp för Magnus Vannar 
innan han för Sameskolstyrelsens räkning träffade anställningsavtal med 
Magnus Vannar. 

 
Staten anser att detta nämndbeslut är ogiltigt och har uttryckt det som att 
Björn Hedlund inte hade fullmakt att träffa anställningsavtalet eller i vart 
fall överskridit sin befogenhet och att Magnus Vannar varit i ond tro om 
detta. Förbundet har inte tagit ställning till om det finns ett giltigt nämndbe- 
slut att anställa Magnus Vannar. Förbundet har gjort gällande att Björn Hed- 
lund har varit behörig att ingå anställningsavtal om rektorstjänsten med 
Magnus Vannar, att Björn Hedlund därvid inte överskridit sin befogenhet 
och att Magnus Vannar varit i god tro avseende Björn Hedlunds befogenhet 
att ingå anställningsavtalet med honom. Förbundet har hänfört sig till frågor 
om Magnus Vannars tillit till Björn Hedlunds rätt att teckna anställningsav- 
tal med honom. 

 
Sameskolstyrelsen 

 
Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet som enligt 5 och 6 §§ förord- 
ningen med instruktion för Sameskolstyrelsen, leds av en nämnd med fem 
ledamöter. Av 14 § myndighetsförordningen framgår bl.a. att en av ledamö- 
terna i en nämndmyndighet ska vara ordförande och att en ska vara vice ord- 
förande. Ordförande i nämnden är Börje Allas. Vice ordförande i nämnden 
var vid den här tidpunkten Hanna Sofie Utsi. Nämnden har ett kansli som, i 
enlighet med 7 § nämnda instruktion, leds av en skolchef. Björn Hedlund 
var vid den aktuella tidpunkten skolchef. I skolchefens uppgifter ingår nor- 
malt delegation från nämnden att utse rektor. Av 15 § myndighetsförord- 
ningen framgår att nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften 
av de andra ledamöterna är närvarande. Av 3 § arbetsordning för sameskol- 
styrelsen framgår bl.a. att styrelsen sammanträder efter beslut av styrelsen 
eller ordförande, att skolchefen kallar på ordförandes uppdrag till samman- 
träde, och att förslag till föredragningslista utsänds till ledamöterna senast 
två veckor före sammanträdet. 

 
Nämndens sammanträde den 29 december 2014 

 
Den 29 december 2014 hölls ett sammanträde i nämnden med anledning av 
utseende av rektor. Det var ett telefonmöte. Vid sammanträdet utsågs Elsy 
Labba till rektor genom ordförandens utslagsröst. Inom nämnden fanns 
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olika uppfattningar om vice ordföranden, Hanna Sofie Utsi, vägrats delta i 
telefonmötet. Hon låg vid tidpunkten för mötet på BB. Av utredningen 
framgår att det fanns flera olika protokollsutkast efter det sammanträdet och 
att ett protokoll inte kom att justeras förrän den 23–24 februari 2015. 

 
Av ett e-postmeddelande från Hanna Sofie Utsi den 30 december 2014 till 
Björn Hedlund, Monica Harr Sandström, Gunnel Heligfjell och Birgitta 
Andersson framgår bl.a. följande. Jag vill bara hälsa att jag hoppas att ni alla 
inte godtar gårdagens fars till möte. Jag hann höra de sista minuterna av 
mötet och jag är uppriktigt skärrad över vår ordförandes beteende. Att jag 
som ledamot inte får komma till tals är inte bara kränkande utan också helt 
odemokratiskt. En hade kunnat tro att min utsatthet i detta kunde få ordfö- 
randen att vara lyhörd men det var långt därifrån. När det dessutom fanns en 
lösning att jag kunde vara med per telefon och inte ens den hörsammades 
kan jag bara konstatera att vi har en olämplig ordförande. Som sagt. Jag är 
inte hemma utan ligger på BB med ett litet barn som inte lever efter 
klockan. Jag hoppas även som jag skrev tidigare att ni inte accepterar ordfö- 
randens beteende. Jag har varken tid eller energi till att ringa, prata eller 
rodda i detta och jag hoppas ni har förståelse för detta. Jag hoppas även att 
ni tar tag i detta. 

 
Nämndledamöterna Monica Harr Sandström och Gunnel Heligfjell, reserve- 
rade sig den 2 januari 2015 mot beslutet den 29 december 2014. Av Monica 
Harr Sandströms reservation framgår bl.a. att hon anmälde reservation över 
att ordföranden inte tog hänsyn till Hanna Sofie Utsis önskan om att bli upp- 
ringd, för det fall han inte godtog den fullmakt hon lämnat Monica Harr 
Sandström. Vidare framgår av reservationen att Hanna Sofie Utsi befann sig 
på BB och önskade få delta och påverka beslutet om vem som skulle anstäl- 
las som rektor i Jokkmokk. Enligt reservationen förhindrade ordföranden en 
ledamot att delta i beslutet. 

 
Av Gunnel Heligfjells reservation framgår bl.a. följande. Frågan om god- 
kännande av fullmakt från Hanna Sofie Utsi borde ha getts tillfälle för utre- 
dande i styrelsemötet och inte, som nu blev fallet, utan vidare avvisas av 
Börje Allas. Hanna Sofie Utsi hade meddelat skolchefen och Monica Harr 
Sandström att, om fullmakten inte godtogs, hon skulle ringas upp och få till- 
fälle att avge sin röst. Skolchefen upprepade flera gånger att han nu ”har 
Hanna Sofie på linan” och att hon lyssnar och vill avge sin röst men Börje 
Allas vägrade låta henne komma till tals. Genom att utesluta Hanna Sofie 
Utsis röst, kunde Börje Allas göra bruk av sin utslagsröst. 

 
Medierapportering om tillsättningsbeslutet den 29 december 2014 

 
Den 6 januari 2015 publicerade SVT Sápmi information om tillsättningsä- 
rendet. I den rapporteringen uttalades det att skarp kritik riktats mot Börje 
Allas, som anklagades för att ha hindrat en ledamot att delta i det avgörande 
mötet för att sedan på ett närmast kuppartat sätt ha drivit igenom sitt förslag 
till rektor. En annan rapportering från SVT den 9 januari 2015 innehöll att 
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Sametingets ordförande menade att Sameskolstyrelsen var i en allvarlig situ- 
ation när majoriteten av styrelsen hade misstroendeförklarat sin ordförande 
på grund av att de ansåg att anställningen av rektor till sameskolan i Jokk- 
mokk inte hade gått rätt till. 

 
Nämndens sammanträde den 11 januari 2015 och anställningsavtalet 

 
Vid sammanträdet med nämnden för Sameskolstyrelsen söndagen 
den 11 januari 2015 var ordföranden Börje Allas inte närvarande. Däremot 
var vice ordföranden Hanna Sofie Utsi samt ledamöterna Monica Sandström 
och Gunnel Heligfjell samt skolchefen närvarande. Det var även nu fråga 
om ett telefonmöte. 

 
Av protokollet från det mötet framgår bl.a. följande. Tre ledamöter från 
nämnden för Sameskolstyrelsen har begärt ett extra möte eftersom ordföran- 
den Börje Allas inte hört av sig till någon av nämndens ledamöter efter att 
tidigare protokoll inte justerats. Detta möte är kallat enligt 3 § Sameskolsty- 
relsens arbetsordning. Ärendet rektor till Jokkmokks sameskola är av vikt. 
En rekryteringsgrupp har lämnat förslag till lämplig person att anställa efter 
en sammanfattande värdering. Vice ordförande Hanna Sofie Utsi har tagit 
initiativ till att ett nytt möte kommer till stånd. Kallelse har skickats ut till 
alla ledamöter, skolchef samt till fackliga förtroendevalda. På grund av den 
tidsbrist som råder har kallelsen gått ut med kort tid och alla har beretts del- 
tagande. Enligt protokollet beslutade Sameskolstyrelsen att anställa Magnus 
Vannar till rektor vid Jokkmokks sameskola och att uppdra till skolchefen 
Björn Hedlund att teckna anställningskontrakt. 

 
Samma dag, efter sammanträdet, tecknade Björn Hedlund för Sameskolsty- 
relsen anställningsavtal med Magnus Vannar för tiden den 12 januari 2015 
till och med den 1 januari 2017 samt beviljade honom tjänstledighet för 
tiden den 12 januari–1 april 2015. 

 
Är Sameskolstyrelsen bunden av anställningsavtalet med Magnus Vannar? 

 
Tillitsfullmakt m.m. 

 

Av rättspraxis från Högsta domstolen framgår att s.k. tillitsfullmakt kan 
uppkomma om någon, huvudmannen, skapar befogad tillit hos en tredje 
man om att huvudmannen företräds av en behörig person i en viss avtalssi- 
tuation (se t.ex. NJA 2013 s. 659 och NJA 2014 s. 684). Eftersom det är 
ostridigt att Magnus Vannar före avtalstecknandet fått se ett protokollsut- 
kast, som senare godkänts av dem som närvarade vid sammanträdet, vilket 
innefattade både beslut att tilldela honom anställningen som rektor vid Jokk- 
mokks sameskola och att uppdra åt Björn Hedlund att teckna anställnings- 
kontrakt, förefaller det inte vara fråga om en sådan situation som berörs i de 
rättsfall som nämnts ovan. 

Arbetsdomstolen, som inte anser att det är nödvändigt att ta ställning till om 
besluten vid sammanträdet den 11 januari 2015 var giltiga, övergår till frå- 
gan om Magnus Vannars insikter vid avtalstecknandet. 
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Magnus Vannars insikter vid avtalstecknandet 
 

Efter sammanträdet den 29 december 2014, när Elsy Labba hade utsetts till 
rektor, var det ordföranden Börje Allas, som meddelade Magnus Vannar att 
nämnden hade beslutat att anställa en annan sökande som rektor. Detta talar 
enligt Arbetsdomstolens mening för att Magnus Vannar borde ha förstått att 
det i protokollsutkastet beskrivna förfarandet i januari 2015 kanske kunde 
ifrågasättas. En annan omständighet, som talar i den riktningen är att anställ- 
ningsavtalet undertecknades en söndag med tillträde redan påföljande dag 
men med beviljad tjänstledighet. Enligt Arbetsdomstolens mening har dock 
Magnus Vannar i den delen lämnat en rimlig förklaring till detta. Han har 
uppgett att han redan hade haft en dialog med sin chef vid jägarbataljonen 
om att han ville byta arbete för att komma tillbaka till Jokkmokk och att han 
hade informerat denne om att han sökt anställningen som rektor, att han 
varit på intervju och att han var högst rankad men också att han inte hade 
fått arbetet. Enligt Arbetsdomstolens mening får det anses förståeligt att 
Magnus Vannar ville ha anställningsavtalet klart innan han skulle lämna 
Jokkmokk samma kväll och att han var angelägen om att detta var färdigt 
innan han ansökte om tjänstledighet, alternativt sade upp sig, från sin 
anställning hos Försvarsmakten. 

 
En ytterligare omständighet av betydelse för bedömningen av vad Magnus 
Vannars insåg eller bort inse var den uppgift han fick av Björn Hedlund 
inför avtalstecknandet den 11 januari 2015, nämligen att ordföranden Börje 
Allas, som inte varit med vid sammanträdet, ansåg att förfarandet eller 
beslutet var ogiltigt. Denna omständighet måste dock, enligt Arbetsdomsto- 
lens mening, ses mot bakgrund både av de förklaringar Björn Hedlund gav 
Magnus Vannar vid detta tillfälle men också mot bakgrund av den turbulens 
som rådde inom Sameskolstyrelsen och som vid detta tillfälle var föremål 
för uppmärksammad nyhetsrapportering, som Magnus Vannar också tagit 
del av. Staten har framhållit att när Magnus Vannar fick motstridiga besked 
borde han ha tagit reda på vad som faktiskt gällde och att det mest naturliga 
för honom hade varit att kontakta ordföranden Börje Allas. Magnus Vannar 
har i denna del uppgett att Björn Hedlund hade informerat honom om att 
Börje Allas visserligen ansåg januaribeslutet ogiltigt men att Björn Hedlund 
samtidigt sakligt och konkret hade förklarat att anställningsförfarandet nu 
gått rätt till och att beslutet denna gång var giltigt, till skillnad från decem- 
berbeslutet om att anställa Elsy Labba, som inte var giltigt. 

 
Tre företrädare av fem, däribland vice ordföranden, från Sameskolstyrelsen 
har således genom ett protokollsutkast från sammanträdet den 11 januari 
2015, vid vilket de varit närvarande, gett Magnus Vannar uppfattningen att 
nämnden utsett honom till rektor och uppdragit åt skolchefen Björn Hedlund 
att teckna anställningskontrakt med honom. Dokumentet och innehållet i 
detta har förmedlats till Magnus Vannar av skolchefen. Det har inte varit 
självklart för Magnus Vannar att författningsregleringen skulle ha inneburit 
att ett beslut med vice ordföranden och inte ordföranden närvarande eventu- 
ellt av den anledningen kunde ha varit ogiltigt. 
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När det gäller Magnus Vannars underlåtenhet att kontakta Börje Allas rådde 
det ingen oklarhet om Börje Allas inställning. I en situation som denna, där 
meningarna inom nämnden gick isär, och där det uppenbarligen förelåg en 
djup konflikt mellan dess ledamöter framstår det, enligt Arbetsdomstolens 
mening, som förståeligt att Magnus Vannar inte kontaktade Börje Allas för 
att reda ut behörighetsfrågan. 

 
Arbetsdomstolen finner att omständigheterna inte varit sådana att Magnus 
Vannar i detta läge insåg eller borde ha insett att beslutet att anställa honom 
kunde vara ogiltigt och att Björn Vannar därmed saknade behörighet att 
teckna anställningsavtalet med honom. Han ska således inte anses ha varit i 
ond tro vid tidpunkten för tecknandet av anställningsavtalet. 

 
Betydelsen av efterföljande omständigheter m.m. 

 

Fråga är då hur de omständigheter, som inträffade efter det att anställnings- 
avtalet var tecknat, ska bedömas. 

 
Staten har gjort gällande att hänsyn ska tas till den insikt Magnus Vannar 
fick genom Börje Allas efterföljande meddelanden till honom, att Magnus 
Vannar borde ha känt beaktansvärd osäkerhet om Björn Hedlund hade rätt 
att binda Sameskolstyrelsen och att han därför borde ha undersökt om Björn 
Hedlund hade rätt att ingå anställningsavtalet med honom. Staten har hävdat 
att Magnus Vannar, även om han var i god tro när anställningsavtalet under- 
tecknades, kommit i ond tro bl.a. genom de sms från Börje Allas som han 
tog emot på kvällen den 11 januari samt den 12 januari 2015. Enligt staten 
föreligger det sådana särskilda omständigheter som medför att 39 § andra 
meningen avtalslagen är tillämplig. 

 
Av 39 § första meningen avtalslagen framgår att om giltigheten av avtal 
eller annan rättshandling enligt avtalslagen är beroende av att den gentemot 
vilken rättshandlingen företogs var i god tro, ska hänsyn tas till vad han 
insåg eller bort inse vid den tidpunkt då han fick kännedom om rättshand- 
lingen. Enligt andra meningen i samma bestämmelse får emellertid, när sär- 
skilda omständigheter föranleder det, hänsyn också tas till den insikt han 
vunnit eller bort vinna efter nämnda tidpunkt men innan rättshandlingen 
inverkat bestämmande på hans handlingssätt. 

 
Regeln i paragrafens andra mening har tillkommit med hänsyn till att det 
under vissa förhållanden bedömts kunna leda till obilliga resultat, om man 
inte skulle få ta hänsyn till vad medkontrahenten fått reda på omedelbart 
efter det att han tagit del av rättshandlingen och innan den i något avseende 
inverkat bestämmande på hans handlande. Som exempel har i förarbetena 
angetts fall då ett muntligt anbud omedelbart antas men anbudsgivaren, 
innan kontrahenterna skilts åt, upplyser att hans anbud tillkommit på grund 
av något misstag (NJA II 1915 s. 288). 

 
Magnus Vannar har beskrivit ett telefonsamtal, som han påstår att han fick 
från Börje Allas senare samma dag, som han undertecknat anställningsavta- 
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let. Börje Allas har förnekat att han ringt till Magnus Vannar. Ord står såle- 
des mot ord. Till stöd för sitt påstående att samtalet inte har ägt rum, har sta- 
ten åberopat en samtalsspecifikation avseende Börje Allas telefon och av 
vilken, enligt staten, framgår att Börje Allas endast skickat sms till Magnus 
Vannar den 11 januari 2015 kl. 19.36. Förbundet menar att samtalslistan 
visar att Börje Allas inte använde sig av ifrågavarande telefon när han 
ringde upp Magnus Vannar. 

 
Till stöd för att samtalet ägt rum har förbundet åberopat förhör med Magnus 
Vannar och med hans sambo Emmelie Stuge. Emmelie Stuge har uppgett 
bl.a. följande. På eftermiddagen/kvällen den 11 januari 2015 befann sig 
familjen i sitt hem i Jokkmokk. Hon kom in i det rum där ett telefonsamtal 
pågick mellan Magnus Vannar och en annan person. Hon hörde att det var 
upprörd stämning. När Magnus Vannar lagt på, berättade han för henne att 
det var Börje Allas som ringt och uppmanat honom att dra tillbaka sin ansö- 
kan för annars skulle det bli obehagliga eller otäcka konsekvenser. Det var 
väldigt starka ord. Hon uppfattade orden som ett hot om våld. Magnus Van- 
nar skulle åka till Arvidsjaur samma kväll och hon skulle bli ensam hemma 
med barnen i huset. Hon fick en känsla av att Börje Allas skulle komma 
hem till dem med skrämseltaktik. Hon uppfattade Börje Allas som spärrlös 
och desperat. Hon blev så rädd för Börje Allas att hon bestämde sig för att 
låsa ytterdörren och ta in den extra nyckel, som låg ute. Hon tror inte att 
Magnus Vannar var rädd på samma sätt som hon var men han tyckte inte 
om metoden för att få någon att dra tillbaka ansökan. Den bild de fått av 
Börje Allas i den nyhetsrapportering som förekommit med anledning av till- 
sättningsärendet, bekräftades i och med detta telefonsamtal. Hon har förkla- 
rat att hon är helt säker på att telefonsamtalet har ägt rum och att hon kom- 
mer ihåg vad som utspelade sig hela den kvällen. Hon förstod senare att 
Börje Allas inte hade avsett att hota med våld utan hans hot avsåg juridiska 
konsekvenser. Senare skrev nämligen Börje Allas ett sms till Magnus Van- 
nar där han ville förtydliga sig att det gällde juridiska konsekvenser. 

 
Trots Emmelie Stuges nära relation till Magnus Vannar, bedömer Arbets- 
domstolen hennes uppgifter som självupplevda och trovärdiga. Hennes upp- 
gifter stöder därmed Magnus Vannars påstående om att ett telefonsamtal 
mellan honom och Börje Allas ägt rum senare på dagen efter anställningsbe- 
slutet den 11 januari 2015. Arbetsdomstolen lägger därför Magnus Vannars 
uppgifter till grund för bedömningen i denna del. 

 
Av Magnus Vannars uppgifter framgår bl.a. följande. 

 
Börje Allas ringde den 11 januari 2015 någon gång under tiden kl. 17.00– 
18.00. Magnus Vannar befann sig i hemmet. Familjen hade nyss ätit mid- 
dag. Börje Allas ton var obehaglig redan från början. Han sade bl.a. ”du ska 
dra dig ur den här processen annars ska det bli obehagligt för dig”. Börje 
Allas uppträdde i detta telefonsamtal så hotfullt och så hätskt mot Magnus 
Vannar att hans spontana känsla var att polisanmäla Börje Allas för olaga 
hot. Han gjorde dock inte det. Emmelie Stuge hörde nog delar av samtalet. 
De talade om samtalet med varandra direkt efteråt. 
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Magnus Vannar uppfattade sig bara som någon som sökt en anställning. 
Han visste att det hade varit turbulent i nämnden men han trodde att det nu 
hade löst sig. Han visste också att det fanns misstroende mot Börje Allas. 
Detta telefonsamtal innebar för Magnus Vannar ett av de viktigaste till- 
fällena i anställningsprocessen. Han värderade därför nu noga alla fakta, 
som han kände till, och försökte analysera om han själv eller någon annan 
gjort fel. Å den ena sidan, konstaterade han följande. Han hade gått igenom 
väldigt omfattande tester. En rekryteringsgrupp hade utsett honom som 
bästa kandidat. Han och en annan kandidat hade befunnits lämpliga. Det 
hade skett ett demokratiskt val där en majoritet av nämnden hade utsett 
honom. Skolchefen ville få in honom i verksamheten. Dessa fakta värderade 
han mot vad som han uppfattade fanns på andra sidan, nämligen en person 
som från första tillfället ifrågasatts ur demokratisk synvinkel som ordfö- 
rande. Efter telefonsamtalet från Börje Allas ifrågasatte Magnus Vannar nu 
även Börje Allas som person. Magnus Vannar tyckte att det kändes väldigt 
fel att Börje Allas, som ordförande, ringde honom och förmedlade något i 
makt av sin ställning. Magnus Vannar uppfattade att det var fråga om en 
enskild människa som drev sin egen agenda och försökte påverka honom 
som arbetssökande. 

 
När Börje Allas skickade sms till honom på kvällen den 11 januari 2015 
blev han inte förvånad. Börje Allas var en person som ringt och hotat 
honom tidigare samma dag. Han trodde att allt hade gått rätt till vid tillsätt- 
ningsbeslutet och han hade också ett anställningskontrakt som styrkte det. 
Börje Allas sms fick honom inte att tro att något var fel. 

 
När Börje Allas morgonen därpå skickade ett sms om förtydligande om 
rättsliga konsekvenser, upplevde han det i och för sig skönt att höra mot 
bakgrund av det hot om våld han tidigare upplevt att Börje Allas uttalat mot 
honom. Han ringde dock Björn Hedlund. Denne förklarade för honom hur 
det gått till vid både det första och det andra röstningsförfarandet. Björn 
Hedlund sade att Börje Allas verkade drivas av en helt egen agenda som inte 
var kopplad till nämndens och rekryteringsgruppens vilja. Enligt Björn Hed- 
lund var det anställningskontrakt Magnus Vannar skrivit med honom det 
som nämnden hade beslutat om och som också var giltigt till skillnad från 
det första nämndbeslutet. Björn Hedlund sade också att Börje Allas hade 
gjort många fel och fått en misstroendeförklaring mot sig samt att han för- 
modligen skulle komma att avgå. När Börje Allas i sms den 12 januari 2015 
skrev till Magnus Vannar att skolchefen återlämnat sin delegation och att 
ärendet låg på hans bord, tillförde det därför inte något nytt för honom. 

 
När Magnus Vannar mottog Börje Allas ordförandebeslut, upplevde han att 
denne inte kunde göra så. Han kontaktade därför Björn Hedlund som 
bekräftade hans uppfattning att Börje Allas inte kunde göra så. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Sms-meddelandena från Börje Allas skickades inte i omedelbart samman- 
hang med eller strax efter avtalets ingående men innan anställningsavtalet 
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inverkat bestämmande på Magnus Vannars handlingssätt. Meddelandena 
innehöll dock ingen ny information eftersom Björn Hedlund redan i sam- 
band med undertecknandet av anställningsavtalet hade upplyst Magnus 
Vannar om att Börje Allas, felaktigt, var av uppfattningen att avtalet inte 
skulle vara giltigt. Fråga är således om Magnus Vannar i detta läge, den 
11 januari 2015, eller efter det att han fått Börje Allas sms dagen därpå, den 
12 januari 2015, haft anledning att ytterligare överväga om tillsättningsbe- 
slutet kunde vara ogiltigt. 

 
Magnus Vannar har uppgett att han hade gjort vad han kunnat för att försöka 
bilda sig en uppfattning om vilken sida i den interna konflikten inom nämn- 
den som var mest trovärdig. Magnus Vannar har uppgett att han förstod att 
det fanns en djup spricka i nämnden och att han därför omgående kontak- 
tade Björn Hedlund för att få klarhet i om det Börje Allas framfört till 
honom var korrekt. Enligt Magnus Vannar sade Björn Hedlund till honom 
att tillsättningsförfarandet hade gått rätt till, att anställningsavtalet var giltigt 
och att Magnus Vannar skulle börja sitt arbete den 1 april 2015, som de 
kommit överens om. 

 
Mot bakgrund av det hot Magnus Vannar uppfattat sig få från Börje Allas 
vid omnämnda telefonsamtal var, enligt Arbetsdomstolens mening, omstän- 
digheterna inte sådana att Börje Allas sms-meddelanden till Magnus Vannar 
den 11 och den 12 januari 2015 innebar att Magnus Vannar insåg eller borde 
ha insett att tillsättningsbeslutet kunde vara ogiltigt och att Björn Hedlund 
därmed inte var behörig att ingå anställningsavtalet med honom. Det rekom- 
menderade brevet med ordförandens beslut, som delgavs Magnus Vannar 
den 16 januari 2015, förändrar inte den bedömningen. Att Magnus Vannar 
inte gjorde fler undersökningar i saken än han gjorde, påverkar inte heller 
Arbetsdomstolens bedömning. 

 
Sammanfattande bedömning 

 

Enligt Arbetsdomstolens mening har omständigheterna inte varit sådana att 
Magnus Vannar insåg eller borde ha insett att beslutet att anställa honom 
kunde vara ogiltigt och att Björn Vannar därmed saknade behörighet att 
teckna anställningsavtal med honom. Vad staten i övrigt har anfört ger inte 
anledning till någon annan bedömning. Mot denna bakgrund har Sameskol- 
styrelsen blivit bunden av anställningsavtalet med Magnus Vannar. 

 
Har det förelegat skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning? 

 
Några rättsliga utgångspunkter 

 

Enligt 18 § anställningsskyddslagen får en arbetstagare avskedas om han 
eller hon grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Därmed 
avses enligt lagens förarbeten ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst förfa- 
rande som inte rimligen ska behöva tålas i något rättsförhållande. Det kan 
vara fråga om misskötsamhet av allvarlig natur, t.ex. upprepad misskötsam- 
het där arbetstagaren vägrat att rätta sig efter arbetsgivarens anvisningar 
trots tillsägelser och varningar. 
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När det gäller bedömningen av om misskötsamhet i arbetet utgör saklig 
grund för uppsägning enligt 7 § anställningsskyddslagen bör, enligt förar- 
betsuttalanden, bedömningen inte så mycket inriktas på vad som har före- 
kommit i det särskilda fallet utan mera på de slutsatser om arbetstagarens 
lämplighet som kan dras av det inträffade (prop. 1973:129 s. 124 f. och 
prop. 1981/82:71 s. 65). Detta innebär att uppsägning som regel inte kan 
göras enbart till följd av något enstaka fall av misskötsamhet eller olämpligt 
uppträdande, om inte förseelsen är så allvarlig att arbetstagaren därigenom 
måste anses ha visat sig klart olämplig för sitt arbete. 

 
Påståendet om samarbetsproblem m.m. 

 

Vid det ställningstagande som Arbetsdomstolen kommit fram till ovan har 
staten vitsordat att Sameskolstyrelsen hävt anställningsavtalet med Magnus 
Vannar på ett sätt som i första hand är att jämställa med ett avskedande och i 
andra hand en uppsägning. 

 
Staten har gjort gällande att det förelegat laglig grund för Sameskolstyrelsen 
att skilja Magnus Vannar från anställningen eftersom Magnus Vannar från 
första dagen visat arrogans mot Sameskolstyrelsens ordförande, avfärdat 
denne och vägrat att efterkomma ordförandens begäran att ta kontakt med 
denne. Vidare har staten hävdat att Magnus Vannar vägrat lyssna till vad 
ordföranden sade samt utgått ifrån och hoppats att ordföranden skulle få 
sluta. Magnus Vannar påstås även ha skapat en dålig relation och fortsatt att 
åsidosätta ordföranden. I vart fall har det, enligt statens mening, förelegat 
saklig grund för uppsägning. 

 
Förbundet har tillbakavisat statens påståenden och gjort gällande att det inte 
ens förelegat saklig grund för uppsägning. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Det sms som Magnus Vannar skickat till Börje Allas den 12 januari 2015 
kan av Börje Allas ha uppfattats som inkorrekt. Vid en objektiv bedömning 
har Arbetsdomstolen dock svårt att se att Magnus Vannar skulle ha uttryckt 
sig på ett klandervärt sätt. När det gäller Magnus Vannars påstådda underlå- 
tenhet att ringa Börje Allas konstaterar Arbetsdomstolen att Börje Allas i ett 
sms till Magnus Vannar på morgonen den 12 januari 2015 avslutat med- 
delandet med ”Ring mig”. Det är ostridigt att Magnus Vannar inte efterföljt 
uppmaningen. Med tanke på den information som Magnus Vannar hade fått 
och den turbulens som rådde i nämnden, kan hans underlåtenhet att kontakta 
Börje Allas inte anses så allvarlig som staten gör gällande. 

 
Det faktiska handlande som staten lagt Magnus Vannar till last är av mycket 
begränsad omfattning. Utredningen visar att Magnus Vannar och Börje 
Allas hade begränsad kontakt med varandra under en kortare period. Att 
Magnus Vannar då skulle ha skapat en så dålig relation till Börje Allas att 
han inte kunnat fortsätta som anställd är inte visat. Mot denna bakgrund fin- 
ner Arbetsdomstolen vid en sammantagen bedömning att Magnus Vannar 
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inte åsidosatt sina åligganden på ett sådant grovt sätt som kan föranleda 
avskedande. Det har inte heller förelegat saklig grund för uppsägning. 

 
Sammanfattning och skadestånd 

 
Arbetsdomstolen har i det föregående funnit att Sameskolstyrelsen blivit 
bunden av anställningsavtalet med Magnus Vannar. Vidare har Arbetsdom- 
stolen funnit att Sameskolstyrelsen avskedat Magnus Vannar i strid med 
18 § anställningsskyddslagen. 

 
Staten är därmed skyldig att betala allmänt skadestånd till Magnus Vannar 
för den kränkning som det felaktiga avskedandet inneburit. Magnus Vannar 
hade påbörjat anställningen med knappt tre månaders tjänstledighet och 
hade inte hunnit tillträda sina arbetsuppgifter innan Sameskolstyrelsen 
skiljde honom från anställningen. Han hade dock inrättat sig efter anställ- 
ningsbeslutet bl.a. genom att begära och få tjänstledigt från sin anställning i 
Försvarsmakten och genom att säga upp sin övernattningslägenhet som han 
hade i Arvidsjaur. Vid en samlad bedömning anser Arbetsdomstolen att det 
allmänna skadeståndet för den kränkning som skett skäligen bör bestämmas 
till 80 000 kr. 

 
Staten ska vidare betala ekonomiskt skadestånd till Magnus Vannar. Om 
yrkat belopp i det avseendet råder inte tvist. 

 
Rättegångskostnader 

 
Med hänsyn till utgången i målet ska staten förpliktas att ersätta förbundet 
för dess rättegångskostnad. Det råder inte tvist om det yrkade beloppet. 

 
Domslut 

 
1. Arbetsdomstolen förpliktar staten att till Magnus Vannar betala allmänt 
skadestånd med 80 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 22 sep- 
tember 2015 till dess betalning sker. 

 
2. Arbetsdomstolen förpliktar staten att till Magnus Vannar betala ekono- 
miskt skadestånd med 176 461 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen 
¾ på 12 508 kr från den 25 april 2015, 
¾ på 21 536 kr från den 25 maj 2015, 
¾ på 16 851 kr från den 25 juni 2015, 
¾ på 4 735 kr från den 25 juli 2015, 
¾ på 11 893 kr från den 25 augusti 2015, 
¾ på 12 508 kr från den 25 september 2015, 
¾ på 12 418 kr från den 25 oktober 2015, 
¾ på 7 858 kr från den 25 november 2015, 
¾ på 9 991 kr från den 25 december 2015, 
¾ på 11 529 kr från den 25 januari 2016, 
¾ på 10 719 kr från den 25 februari 2016, 
¾ på 8 454 kr från den 25 maj 2016, 
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¾ på 8 454 kr från den 25 juni 2016, 
¾ på 8 454 kr från den 25 juli 2016, 
¾ på 8 454 kr från den 25 augusti 2016, 
¾ på 1 776 kr från den 25 september 2016, 
¾ på 5 454 kr från den 25 oktober 2016, och 
¾ på 2 869 kr från den 25 november 2016. 

 
3. Fackförbundet ST förbehålls rätten att i mån av befogenhet vid ny rätte- 
gång föra talan om ekonomiskt skadestånd för tiden efter den 16 november 
2016. 

 
4. Staten ska ersätta Fackförbundet ST för rättegångskostnad med 
453 946 kr, varav 431 200 kr avser ombudsarvode, jämte ränta på det först- 
nämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess 
betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Karin Renman, Dag Ekman, Christer Måhl, Charlott 
Richardson, Gösta Rehnstam, Lenita Granlund och Lars P Merkel. 
Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Hannah Edström 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 19/17 
 2017-03-29 Mål nr A 245/14 
 Stockholm  

 

KÄRANDE 
Teaterförbundet, Box 12710, 112 94 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristerna Josephine Trinder och Kerstin Burman, 
LO-TCO Rättsskydd AB, Box 1155, 111 81 Stockholm 

 
SVARANDE 
1. Medieföretagen, Box 55545, 102 04 Stockholm 
2. Strix Drama AB, 556419-9544, Fridhamnsgatan 28, 115 56 Stockholm 
Ombud för 1 och 2: arbetsrättsjuristen Roine Johansson, Almega AB, 
Box 55542, 102 04 Stockholm 

 
SAKEN 
skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott 

 
 
 

Bakgrund 
 

Mellan Medieföretagen och Teaterförbundet (förbundet) gäller film-, tv- och 
videoinspelningsavtalet (FTV-avtalet). 

 
Strix Drama AB (bolaget) är medlem i Medieföretagen och därigenom bun- 
det av FTV-avtalet. I målet aktuellt FTV-avtal gällde för perioden den 
1 januari–31 december 2013. Enligt parterna har giltighetstiden därefter för- 
längts till att omfatta även år 2014. 

 
FTV-avtalet reglerar enbart visstidsanställningar. Avtalet omfattar olika 
yrkeskategorier, t.ex. artister, regissörer, koreografer, scenografer och 
kostymtecknare samt s.k. tekniska tjänstemän. För tekniska tjänstemän finns 
i FTV-avtalet bestämmelser om arbetstid och om arbetstidens förläggning 
enligt följande. 

 
§ 27 Arbetstid 
Ordinarie arbetstid utgör 40 timmar per helgfri vecka alternativt 
39 timmar i genomsnitt per helgfri vecka per tvåveckorsperiod. Lokal 
överenskommelse kan träffas om att genomsnittsberäkna arbetstiden på 
en fyraveckorsperiod. Arbetsdagen får omfatta tio timmar och arbets- 
veckan sex dagar. 

 
[...] 

 
 
 

§ 28 Arbetstidens förläggning 
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Mom 1 
Den ordinarie arbetstiden förläggs måndag–söndag av producenten efter 
samråd med facklig förtroendeman eller om sådan saknas med berörd 
personal sju dagar i förväg respektive 14 dagar i förväg per tvåveckors- 
period. 
[...] 

 
Bilaga 7 
Alternativ reglering av arbetstid 

 
[...] 

 
§ 2 Tekniska tjänstemän (ersätter § 27) 
Ordinarie arbetstid får uppgå till högst 40 timmar i genomsnitt per helgfri 
vecka under en beräkningsperiod som motsvarar anställningstidens längd, 
dock högst tre månader. Ordinarie arbetstid får högst uppgå till 10 timmar 
per dag. Ingen vecka får dock, vad gäller ordinarie arbetstid, överstiga 
50 timmar. 
[...] 

 
För varje utlagd ordinarie arbetstidstimme utöver 40 timmar per vecka 
förlängs anställningstiden med en timme. 

 
Om ordinarie arbetstid uppgår till 40 timmar i genomsnitt per vecka 
under en beräkningsperiod om högst fyra veckor förlängs inte anställ- 
ningstiden enligt ovan. 

 
Bolaget producerade under år 2014 filmproduktionen ”Johan Falk” under tre 
inspelningsperioder eller block. För block 3, den 29 september– 
23 november 2014, tillämpade bolaget för de tekniska tjänstemännen i pro- 
duktionen den alternativa regleringen i § 2 i bilaga 7 till FTV-avtalet. 
Arbetstiden per vecka i detta block förlades enligt följande. 

 
Vecka 1 (29 september–5 oktober): måndag–torsdag, 40 timmar 
Vecka 2 (6–12 oktober): måndag–fredag, 44 timmar 
Vecka 3 (13–19 oktober): tisdag–fredag, 32 timmar 
Vecka 4 (20–26 oktober): tisdag–lördag, 44 timmar 
Vecka 5 (27 oktober–2 november): tisdag–fredag, 35 timmar 
Vecka 6 (3–9 november): måndag–fredag, 43 timmar 
Vecka 7 (10–16 november): måndag–fredag, 42 timmar 
Vecka 8 (17–23 november): måndag–fredag, 40 timmar 

 
Helgdagen alla helgons dag inföll lördagen den 1 november 2014, i 
”vecka 5”. Någon arbetstidsreduktion skedde inte med anledning av denna 
helgdag. 

 
Mellan parterna har tvist uppkommit om kollektivavtalets reglering i bila- 
gan, om att arbetstiden får uppgå ”till högst 40 timmar i genomsnitt per 
helgfri vecka under en beräkningsperiod”, innebär att arbetstiden för beräk- 
ningsperioden ska reduceras med anledning av att helgdagen alla helgons 
dag infaller under perioden. Alla helgons dag infaller alltid på en lördag. 
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Enligt arbetsgivarparterna ska någon sådan arbetstidsreduktion inte ske om 
arbetet normalt är förlagt inom ramen måndag–fredag, och normalt inte till 
lördagar. Förbundets ståndpunkt är att arbetstiden ska reduceras oavsett om 
arbetstid under beräkningsperioden är förlagd till lördagar eller inte. 

 
För det fall FTV-avtalet ska tolkas som arbetsgivarparterna hävdar är par- 
terna oense om arbete normalt förlagts till måndag–fredag inom aktuell 
beräkningsperiod och därvid om block 3 utgjorde en beräkningsperiod om 
åtta veckor eller två beräkningsperioder om fyra veckor vardera. 

 

Yrkanden m.m. 
 

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att betala all- 
mänt skadestånd till förbundet med 50 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntela- 
gen från den 13 januari 2015 till dess betalning sker. 

 
Arbetsgivarparterna har bestritt käromålet. Inget belopp har vitsordats. Sät- 
tet för beräkning av räntan har vitsordats som skäligt i och för sig. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

 
Till utveckling av talan har parterna anfört i huvudsak följande. 

 
 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

Under år 2014 producerade bolaget filmen ”Johan Falk”. Inspelningen gjor- 
des under tre inspelningsperioder eller block. Block 3 varade under tiden 
den 29 september–23 november 2014. Under detta block inföll helgdagen 
alla helgons dag lördagen den 1 november 2014. De tekniska tjänstemännen 
i produktionen fick ingen reducering av den ordinarie arbetstiden med 
anledning av att denna helgdag inföll under block 3. Mellan parterna är tvis- 
tigt om detta var i strid med FTV-avtalets regler om ordinarie arbetstid. 

 
I § 27 i FTV-avtalet anges bl.a. att den ordinarie arbetstiden utgör 40 timmar 
per helgfri vecka. I § 2 i bilaga 7 till FTV-avtalet anges, som en alternativ 
reglering för tekniska tjänstemän, att den ordinarie arbetstiden får uppgå till 
högst 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka under en beräkningsperiod 
som motsvarar anställningstidens längd, dock högst tre månader. 

 
Enligt förbundet innebär de omtvistade arbetstidsbestämmelserna att en 
reduktion av den ordinarie arbetstiden ska ske om det under veckan eller 
beräkningsperioden infaller en helgdag, oavsett hur arbetet normalt eller 
regelmässigt är förlagt till kalenderveckans olika dagar. 
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Arbetsgivarparterna har häremot anfört följande. Mot bakgrund av att 
arbetstiden normalt eller regelmässigt schemaläggs inom ramen måndag– 
fredag är utgångspunkten att en reduktion av den ordinarie arbetstiden alltid 
ska ske när en helgdag infaller under måndag–fredag och att detta i princip 
aldrig ska ske när helgdagen infaller på en lördag eller söndag. En förutsätt- 
ning för att reduktion av arbetstiden ska ske för en helgdag som infaller på 
en lördag eller söndag är att arbetsveckan normalt eller regelmässigt är för- 
lagd så att lördag eller söndag är arbetsdagar. 

 
För det fall FTV-avtalet ska tolkas som arbetsgivarparterna hävdar är par- 
terna oense om arbetet i den aktuella produktionen normalt eller regelmäss- 
igt var förlagt måndag–fredag i aktuell beräkningsperiod och därvid om 
block 3 utgjorde en beräkningsperiod om åtta veckor eller två beräkningspe- 
rioder om fyra veckor vardera. 

 
 

Utredningen 
 

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. På förbundets begäran har hållits 
vittnesförhör med f.d. förhandlingschefen L.Å. och tidigare för- 
bundsombudsmannen M.B. På arbetsgivarparternas begäran har hållits 
förhör under sanningsförsäkran med bolagets verkställande direktör M.W. 
samt vittnesförhör med förbundsdirektören C.R., inspelningsledaren F.V., 
producenten M.K., förhandlaren L.B., A.C., M.R. och arbetsrättsjuristen 
A.D. 

 
Parterna har åberopat skriftlig bevisning. 

 
Har bolaget brutit mot kollektivavtalet? 

 
Som redan redovisats anges i § 27 i FTV-avtalet bl.a. att den ordinarie 
arbetstiden utgör 40 timmar per helgfri vecka och att det för tekniska tjäns- 
temän finns en alternativ reglering i bilaga 7 med en längre beräkningspe- 
riod. Där anges att den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i 
genomsnitt per helgfri vecka under en beräkningsperiod som motsvarar 
anställningstidens längd, dock högst tre månader. 

 
Parterna är ense om att begreppet ”per helgfri vecka” ska tolkas på samma 
sätt vad gäller både § 27 i FTV-avtalet och § 2 i bilaga 7 till avtalet. De är 
också överens om att med helgdag avses dag som är definierad som helgdag 
i lagen (1989:253) om allmänna helgdagar, med undantag av ”vanliga” 
söndagar. 

 
Frågan om partsavsikt 

 

Utgångspunkten vid tolkningen av ett kollektivavtal är att det i första hand 
är parternas gemensamma avsikt vid avtalets ingående som bestämmer dess 
innehåll. Ingen av parterna har emellertid ens påstått, än mindre lagt fram 
någon bevisning om, att det skulle föreligga någon gemensam partsavsikt i 
enlighet med partens ståndpunkt i målet. Något underlag att fastställa den  
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gemensamma partsavsikten finns således inte. 

 
Avtalstexten 

 

I kollektivavtalet finns dels en reglering om arbetstidens omfattning, dels en 
reglering om hur denna arbetstid får eller kan förläggas. 

 
För tekniska tjänstemän regleras arbetstidens omfattning i § 27 i FTV-avta- 
let och i § 2 i bilaga 7 till avtalet. I båda bestämmelserna används begreppet 
per helgfri vecka. Parterna är överens om att begreppet får till följd att det i 
princip ska göras en reduktion av den ordinarie arbetstiden under kalender- 
veckan eller den längre beräkningsperioden för det fall veckan eller en 
vecka i beräkningsperioden inte är helgfri. Som anförts är parterna dock 
oense om en sådan reduktion av arbetstiden enligt kollektivavtalet är bero- 
ende av hur arbetstiden normalt eller regelmässigt är förlagd i en produktion 
eller i vart fall under en inspelningsperiod, block eller beräkningsperiod. 

 
Förläggningsregeln finns i § 28 Mom 1 i FTV-avtalet. Enligt den förläggs 
den ordinarie arbetstiden måndag–söndag. Av ordalydelsen i § 28 går det 
alltså inte att utläsa att ordinarie arbetstid i första hand ska förläggas 
måndag–fredag. Det står således inte i strid med avtalstexten att arbete för- 
läggs, oavsett anledning, till lördag eller söndag. I förläggningsregeln jäm- 
ställs således veckans alla dagar. För tekniska tjänstemän gäller inte heller 
någon regel om att arbete ska undvikas på helgdagsaftnar och röda dagar 
som inte är vanliga söndagar. En sådan regel finns för artisterna, men inte 
heller för artisterna finns i avtalet någon reglering om att arbete i övrigt ska 
förläggas i första hand eller normalt måndag–fredag. 

 
Om avtalstexterna om arbetstidens omfattning och arbetstidens förläggning 
läses tillsammans, talar dessa för att om det under kalenderveckan måndag– 
söndag eller beräkningsperioden inte infaller en helgdag så ska den ordina- 
rie arbetstiden – per vecka eller i genomsnitt per vecka under beräkningspe- 
rioden – uppgå till det antalet timmar som anges i § 27 respektive § 2 i 
bilaga 7. Motsatsvis skulle då kunna anses följa att om en helgdag infaller 
under kalenderveckan eller beräkningsperioden, oavsett på vilken veckodag, 
så ska den ordinarie arbetstiden minskas i motsvarande mån. 

 
Som förbundet anfört är det dock skillnad på att inte förlägga arbete under 
vissa dagar, t.ex. en helgdag, och att reducera den ordinarie arbetstiden en 
vecka eller för beräkningsperioden. Det förra handlar om hur arbetstiden 
förläggs och det senare om under hur många timmar som arbete får utföras 
en vecka eller en beräkningsperiod. 

 
Frågan är då om det finns stöd för arbetsgivarparternas ståndpunkt att om 
arbetstiden normalt förläggs måndag–fredag betraktas en kalendervecka 
som helgfri trots att det infaller en helgdag på lördagen eller söndagen, dvs. 
när måndag–fredag är helgfria. Av betydelse för bedömningen är då bl.a. 
avtalshistoriken. 
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Avtalshistorik 
 

Enligt filminspelningsavtalet 1981–82 var den ordinarie arbetstiden högst 
40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka räknat på en tvåveckorsperiod. 
Arbetstiden skulle förläggas normalt måndag–fredag med åtta timmar mel- 
lan kl. 06.00 och 18.00. Arbetstiden fick därutöver förskjutas till kl. 23 
respektive till lördag och söndag och uppgå till tio timmar per dag. Sådan 
förskjutning av arbetstiden kunde ske när manus, inspelningsplats, tekniska 
eller personella förhållanden motiverade detta. Varje vecka fick innehålla 
högst sex arbetsdagar. 

 
Fram till 1987 års film- och videoinspelningsavtal har regleringen i dessa 
avseenden i huvudsak haft samma innehåll, dock med vissa smärre juste- 
ringar vad gäller antalet timmar om arbetstiden beräknades under en två- 
veckorsperiod och mellan vilka klockslag arbetet skulle förläggas. Det har 
således varit möjligt vid förläggningen av arbetstidsmåttet, om än med ian- 
språktagande av regeln om förskjutning av arbetstiden, att förlägga arbete 
till veckans alla dagar, att ha sex dagars arbetsvecka och att arbeta tio 

 
 
 

timmar per dag. Regleringen angav dock som huvudregel att arbetet normalt 
skulle förläggs måndag–fredag. 

 
I 1987 års avtal förändrades regleringen på så sätt att texten om att arbetsti- 
den normalt skulle förläggas måndag–fredag togs bort. Även regeln om att 
förskjutning av arbetstiden kunde ske till bl.a. lördag och söndag i vissa 
bestämda situationer försvann. I stället angavs i en separat bestämmelse att 
den ordinarie arbetstiden kunde förläggas måndag–söndag. Huvudregeln om 
ordinarie arbetstid och arbetstidens förläggning återfinns i det nu aktuella 
avtalet i §§ 27 och 28. Den regleringen överensstämmer med regleringen 
från 1987 års avtal i de delar som nu är av intresse. 

 
Den alternativa arbetstidsregleringen som följer av § 2 i bilaga 7 tillkom år 
2011. Den innebär att den ordinarie arbetstiden om 40 timmar per helgfri 
vecka kan beräknas i genomsnitt per vecka under en längre beräkningspe- 
riod. Parterna har förklarat sig vara överens om att arbetsveckan även vad 
gäller denna regel får uppgå till sex dagar. 

 
Av de olika avtalstexterna framgår således att arbetstidsmåttet om 
40 timmar per helgfri vecka varit i stort sett oförändrat sedan början av 
1980-talet. Det som förändrats i arbetstidsregleringen är beräkningspe- 
rioderna. Därutöver infördes i mitten av 1980-talet ett arbetstidsmått om 
39 timmar i genomsnitt per helgfri vecka under en tvåveckorsperiod. 

 
Av vad förbundet anfört går inte att dra någon annan slutsats än att fram till 
1987 års förändringar av avtalets förläggningsregel innebar avtalstexten om 
arbetstidens omfattning, även enligt förbundet, att en vecka betraktas som 
helgfri trots att det i veckan infaller en helgdag på lördagen eller söndagen. 
Förbundet har dock hävdat att i och med att det blev möjligt att förlägga 
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arbetet till kalenderveckans samtliga dagar, utan att det behövdes särskilda 
angivna skäl för att förlägga arbete till lördag och söndag, innebar det en 
reell förändring av regleringen om arbetstidens omfattning. Enligt förbundet  
 
innebär denna förändring, som ger arbetsgivaren större frihet att förlägga 
arbete till veckans alla dagar, att arbetstiden – med anledning av infallande 
helgdag – därmed ska förkortas på sätt förbundet gjort gällande. 

 
Arbetsgivarparterna har invänt att ändringarna av avtalet som gjordes år 
1987 inte innebär denna förändring. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Förbundets ståndpunkt innebär att begreppet ”per helgfri vecka” i regeln om 
arbetstidens omfattning fick en annan innebörd i och med att regeln om 
arbetstidens förläggning ändrades år 1987. Enligt förbundet skulle ”priset” 
för den generösare förläggningsregeln vara att arbetstidsreduceringen som 
följer av avtalet skulle förändras på så sätt att vid en vecka med infallande 
helgdagar, ska arbetstidsreducering göras för samtliga helgdagar, även de 
som infaller på lördag och söndag oavsett hur arbetet normalt är förlagt. 

 
Arbetsdomstolen kan konstatera att förbundets tolkning av begreppet per 
helgfri vecka i 1987 års avtal innebär en betydande arbetstidsförkortning på 
årsbasis. Såvitt avser t.ex. veckorna före och efter påsk skulle en arbetsta- 
gare med anledning av helgdagarna långfredag, påskafton, påskdagen och 
annandag påsk få en arbetstidsreduktion med 32 timmar, i stället för med 
16 timmar. På veckobasis skulle endast 24 timmars arbete kunna läggas ut 
var och en av dessa två veckor, dvs. för arbetstagaren mycket generösa reg- 
ler. 

 
Förbundet gör alltså gällande att det skett en betydande förändring av avta- 
lets reglering om arbetstidens omfattning och hur arbetstidsreduktion ska 
göras med anledning av infallande helgdag utan att avtalstexten om arbetsti- 
dens omfattning ändrats. Enligt Arbetsdomstolens mening bör det med 
beaktande av detta åligga förbundet att lägga fram utredning som ger stöd 
för att förändringen av avtalets förläggningsregel skulle innebära en ändring 
av bestämmelsen om arbetstidens omfattning och begreppet per helgfri 
vecka. Förbundet har inte ens påstått att detta var den gemensamma partsav- 
sikten eller att frågan diskuterades mellan parterna vid avtalsförhandling- 
arna inför 1987 års avtal och då inte heller att förbundet framfört att det var 
så förbundet såg på förändringen. Förbundet har inte heller lagt fram någon 
utredning om vad som förekom mellan parterna vid avtalsförhandlingarna. I 
avsaknad av sådan utredning är domstolens slutsats att förändringen av för- 
läggningsregeln inte kan anses ha inneburit en förändring av innebörden av 
regleringen av arbetstidsmåtten i avtalet och när arbetstidsreducering ska 
ske med anledning av infallande helgdag. 

 
Avtalets tillämpning 

 

När det gäller frågan om hur avtalet har tillämpats i branschen framgår av 
utredningen bl.a. följande. 

 
Flera av de personer som hörts på begäran av arbetsgivarparterna, som har 
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lång erfarenhet från branschen, har uppgett att arbetet i produktionerna nor- 
malt förläggs måndag–fredag och att reduktion av arbetstiden då inte sker 
om en helgdag infaller på en lördag eller söndag. De har uppgett att skälet 
till att inspelning normalt sker måndag–fredag är att arbetstagarna vill ha en 
normal arbetsvecka måndag–fredag och att det blir dyrare för produktion- 
erna att förlägga arbete till lördagar och söndagar. Flera har berättat att vid 
schemaläggningsarbetet utgår man från att arbete ska ske måndag–fredag 
och att justeringar därefter görs varvid arbete schemaläggs till lördag eller 
söndag endast om det är nödvändigt, t.ex. med anledning av att en inspel- 
ningsplats eller en skådespelare inte är tillgänglig annan tid. M.W., vd för 
bolaget, har som exempel på hur regleringen brukar tillämpas berättat att i 
påskveckan och veckan därefter reduceras arbetstiden med sammanlagt 
16 timmar med anledning av långfredagen och annandag påsk som infaller 
på måndagen. Av den muntliga bevisningen framgår därutöver att det i 
praktiken inte förläggs några inspelningsperioder över jul- och nyårshel- 
gerna, utan att inspelningsperioderna vanligtvis avslutas före jul och att 

 
 
 

eventuell ytterligare inspelningsperiod i ett projekt inleds efter jul- och 
nyårshelgerna varvid en ny anställning inleds. 

 
De scheman från andra produktioner som förbundet åberopat ger inte en 
annan bild av tillämpningen. Som arbetsgivarparterna anfört avser vissa av 
produktionerna dessutom produktionsbolag som inte är medlemmar i 
Medieföretagen. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening ger den muntliga bevisningen stöd för att 
avtalet tillämpas av Medieföretagens medlemsföretag i enlighet med den 
avtalstolkning som arbetsgivarparterna framfört. Denna tillämpning ger 
visst stöd för att i vart fall arbetsgivarsidans avsikt med förändringen av för- 
läggningsregleringen år 1987 inte var att i praktiken förändra reglerna för 
när reduktion av arbetstiden ska ske med anledning av en infallande helg- 
dag. 

 
Vad som kan anses följa av 2008 års tvist får med anledning av ovan gjorda 
bedömningar ingen avgörande betydelse för tolkningsfrågan. 

 
Arbetsdomstolens sammanfattande bedömning avseende begreppet per 
helgfri vecka i FTV-avtalet 

 

Om FTV-avtalets reglering om arbetstidens omfattning och förläggning 
läses tillsammans, finns det visst stöd för att regleringen ska tolkas på det 
sätt förbundet har gjort gällande. Som anförts är dock bestämmelserna om 
arbetstidens omfattning och bestämmelsen om arbetstidens förläggning 
olika regleringar. 

 
Annat är inte utrett än att fram till 1987 års förändringar av avtalets förlägg- 
ningsregel innebar avtalstexten om arbetstidens omfattning att en kalender- 
vecka betraktades som helgfri, även om det i veckan inföll en helgdag på 
lördagen eller söndagen. Någon arbetstidsreduktion med anledning av att en 
helgdag inföll på en lördag eller söndag skulle alltså inte ske. I målet är, 
enligt Arbetsdomstolens mening, inte utrett att förändringen av förlägg- 
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ningsregeln – att arbete skulle få förläggas till veckans samtliga dagar oav- 
sett skäl – var avsedd att medföra att begreppet per helgfri vecka i arbets- 
tidsbestämmelsen skulle få en annan innebörd och att arbetstidsreduktion 
med anledning av infallande helgdag därefter skulle ske oavsett hur arbetet 
normalt var förlagt. 

 
Arbetsdomstolens slutsats är att förbundet inte lyckats visa att arbetstidsreg- 
lerna och förläggningsregeln sammantaget har den innebörd förbundet har 
gjort gällande. Regleringen om arbetstidens omfattning per helgfri vecka får 
därmed anses ha den innebörden att reduktion av arbetstiden inte ska ske 
med anledning av att en helgdag infaller på en lördag om arbetstiden nor- 
malt är förlagd måndag–fredag. 
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Frågan om arbetstiden i aktuell fall förlagts måndag–fredag 
 

Vid den bedömning Arbetsdomstolen gjort ovan har förbundet invänt att 
arbetstiden under den aktuella inspelningsperioden, som helgdagen alla hel- 
gons dag inföll, inte var normalt förlagd måndag–fredag. Förbundet har 
gjort gällande att det inte varit fråga om någon förläggning måndag–fredag 
under den tiden, dvs. block 3, dels eftersom det fanns en lördag som var 
arbetsdag, dels eftersom arbetet inte alla veckorna var förlagt till måndag, 
tisdag, onsdag, torsdag och fredag. 

 
Parterna är överens om att arbetet fyra av de åtta veckorna i block 3 var för- 
lagt till antingen måndag–torsdag eller tisdag–fredag och en vecka tisdag– 
lördag, då arbete utfördes lördagen den 25 oktober 2014. 

 
Parterna är oense om inspelningsperioden, block 3, utgjorde en eller två 
beräkningsperioder. Enligt Arbetsdomstolens mening behöver domstolen 
inte ta ställning till den frågan. Även för det fall block 3, tiden den 
29 september–23 november 2014, betraktas som en beräkningsperiod måste 
arbetet under den tiden anses ha varit normalt förlagt måndag–fredag trots 
att arbete utfördes en lördag, den 25 oktober. Att arbete utfördes en lördag 
under en åttaveckorsperiod kan inte anses innebära att arbetstiden inte nor- 
malt var förlagd måndag–fredag. Att arbetsgivaren vissa veckor utnyttjat 
möjligheten att förlägga arbetet till fyra av de fem dagarna inom spannet 
måndag–fredag kan enligt Arbetsdomstolens mening inte heller innebära att 
arbetet inte skulle anses vara normalt förlagt måndag–fredag under inspel- 
ningsperioden eller som arbetsgivarparterna uttryckt det, inom ramen 
måndag–fredag. 

 
Arbetsdomstolens slutsats är att arbetet under aktuell inspelningsperiod var 
normalt förlagt måndag–fredag, oavsett om den omfattade en eller två 
beräkningsperioder. 

 
Sammanfattning 

 

Arbetsdomstolens ställningstaganden innebär att de tekniska tjänstemännen 
i produktionen inte hade rätt till arbetstidsreducering med anledning av att 
helgdagen alla helgons dag inföll lördagen den 1 november 2014. Bolaget 
har alltså inte brutit mot kollektivavtalet, genom att inte reducera arbetstiden 
med anledning av den helgdagen. Förbundets talan ska således avslås. 

 
Rättegångskostnader 

 
Förbundet ska som förlorande part förpliktas att ersätta arbetsgivarparterna 
för rättegångskostnader. Arbetsgivarparterna har yrkat ersättning med 
367 500 kr, allt avseende ombudsarvode. Arbetsdomstolen finner den 
yrkade ersättningen skälig. 
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Domslut 
 

1. Teaterförbundets talan avslås. 
 

2. Teaterförbundet ska ersätta Medieföretagen och Strix Drama AB för 
rättegångskostnader med 367 500 kr för ombudsarvode, plus ränta enligt 6 § 
räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Susanne Sundberg, Kurt Eriksson, Karl 
Olof Stenqvist, Ari Kirvesniemi, Ing-Marie Nilsson (skiljaktig) och Bo 
Hallberg. 

 
Rättssekreterare: Eva Lärfars Persson 
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Ledamoten Ing-Marie Nilssons skiljaktiga mening 
 
 

Jag delar inte majoritetens slutsats i frågan om bolaget brutit mot kollektiv- 
avtalet. 

 
I likhet med majoriteten finner även jag att det inte går att fastställa någon 
gemensam partsvilja. Jag gör dock en annan bedömning såvitt avser 
avtalstexten i sig och vad som går att utläsa av den. 

 
I både § 27 i FTV-avtalet och § 2 i bilaga 7 till avtalet om arbetstidens 
omfattning används begreppet helgfri vecka. Som majoriteten anfört är par- 
terna överens om att begreppet får till följd att det i princip ska göras en 
reduktion av den ordinarie arbetstiden under kalenderveckan eller beräk- 
ningsperioden för det fall veckan inte är helgfri. 

 
Enligt § 28 Mom 1 i FTV-avtalet förläggs den ordinarie arbetstiden 
måndag–söndag. Av ordalydelsen i § 28 går det inte att utläsa att ordinarie 
arbetstid i första hand ska förläggas måndag–fredag. Det står således inte i 
strid med avtalstexten att arbete förläggs, oavsett anledning, till en lördag 
eller söndag. I förläggningsregeln jämställs således veckans alla dagar. För 
tekniska tjänstemän gäller inte heller någon regel om att arbete ska undvikas 
på helgdagsaftnar och röda dagar som inte är vanliga söndagar. En sådan 
regel finns för artisterna. Men inte heller för artisterna finns i avtalet någon 
reglering om att arbete i övrigt ska förläggas i första hand eller normalt till 
måndag–fredag. 

 
Enligt arbetsgivarparternas ståndpunkt har begreppet helgfri vecka olika 
innebörd beroende på hur arbetstiden faktiskt är förlagd till veckans olika 
dagar. Avtalstexten i sig ger dock inte stöd för att arbetstidsmåttet i första 
hand ska avse en arbetsvecka förlagd till måndag–fredag och därmed moti- 
vera att endast helgdagar som infaller under sådan tid ska reducera den ordi- 
narie arbetstiden. 

 
Utifrån hur avtalstexten, såvitt avser både arbetstidens omfattning och dess 
förläggning, är formulerad kan, enligt min bedömning, annat inte utläsas än 
att för det fall det under kalenderveckan måndag–söndag eller beräkningspe- 
rioden inte infaller en helgdag så ska den ordinarie arbetstiden – per vecka 
eller i genomsnitt per vecka under beräkningsperioden – uppgå till de antalet 
timmar som anges i § 27 respektive § 2 i bilaga 7. Motsatsvis får då, enligt 
min mening, anses följa att om en helgdag infaller under kalenderveckan 
eller beräkningsperioden så ska den ordinarie arbetstiden minskas i motsva- 
rande mån. Hur den ordinarie arbetstiden faktiskt har förlagts under kalen- 
derveckan eller beräkningsperioden eller blocket saknar därmed betydelse. 
Min bedömning är således att avtalets språkliga utformning ger ett klart stöd 
för förbundets tolkning av bestämmelserna. 
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Arbetsgivarparterna har gjort gällande att ändringen av avtalet som gjordes 
år 1987 i realiteten inte har förändrat något, utan arbetstiden förläggs fortfa- 
rande normalt måndag–fredag och att förändringarna av avtalstexten endast 
var en förenkling av texten. Förbundet har häremot invänt att det föränd- 
ringarna innebar en reell förändring av regleringen i och med att kravet på 
att arbetstiden normalt ska förläggas till måndag-fredag togs bort. Enligt för- 
bundet innebar denna förändring, som innebar en större frihet för arbetsgi- 
varen att förlägga arbete till veckans alla dagar, att arbetstiden därmed även 
ska förkortas på sätt förbundet gjort gällande, dvs. oavsett hur arbetet fak- 
tiskt är förlagt. 

 
Ingen av parterna har lagt fram någon som helst utredning om vad anled- 
ningen var till att texten kom att förändras på sätt som skett och inte heller 
vilken part som stod bakom formuleringen av den nya avtalstexten. Enligt 
min mening är det därmed svårt att dra några slutsatser i tolkningsfrågan av 
avtalshistoriken, mer än vad som följer av själva ordalydelsen. 

 
Utredningen talar för att många medlemsföretag hos Medieföretagen tilläm- 
pat förläggningsregeln mer restriktivt än vad ordalydelsen medger. Detta 
kan dock, enligt min mening, inte ensamt anses innebära att arbetstidsregle- 
ringen i FTV-avtalet har den innebörd som arbetsgivarparterna påstår. 

 
Jag kan således inte komma till någon annan slutsats än att de tvistiga 
bestämmelserna ska tolkas efter sin ordalydelse och därmed på sätt förbun- 
det hävdar. Den ordinarie arbetstiden borde därmed ha minskats på sätt 
förbundet har gjort gällande. Då så inte skett har bolaget brutit mot kollek- 
tivavtalet. 

 
Överröstad i dessa delar är jag i övrigt ense med majoriteten. 
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