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ARBETSDOMSTOLEN BESLUT Beslut nr 61/18 
Rotel 4:2 2018-10-05 Mål nr B 88/18 

Stockholm 

KLAGANDE 
1. Neon Giant AB, 559119-4070, Kungsgatan 16, 753 32 Uppsala
2. A.B.
Ombud för båda: advokaterna Daniel Ullsten och Erik Nilsson,
Advokatfirman Lindahl KB, Box 1203, 751 42 Uppsala

MOTPART 
MachineGames Sweden AB, 556815-1483, S:t Persgatan 10, 
753 20 Uppsala 
Ombud: advokaten Karl-Oscar Dahlin och jur. kand. Douglas Hamilton, 
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Box 7315, 103 90 Stockholm 

SAKEN 
säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Uppsala tingsrätts beslut den 22 augusti 2018 i mål T 4050-18 

Bakgrund 

MachineGames Sweden AB (MachineGames) är ett Uppsala-baserat företag 
som grundades 2009 och som bedriver verksamhet med dataspelsutveckling. 
T.F. och A.B. var tidigare anställda hos MachineGames som Principle Artist 
respektive Senior Game Designer. I deras anställningsavtal med 
MachineGames finns en s.k. non-solicitation-klausul, ett värvningsförbud 
(värvningsklausul). I klausulen, punkten 13.2, anges följande. 

Except upon the Company’s prior written consent or waiver, the Employee 
undertakes during twenty-four (24) months calculated from the end of the 
employment not to directly or indirectly employ, try to recruit, entice away or 
solicit personnel from the Company or any affiliated company or influence per- 
sonnel to end their employment in the Company or any affiliated company. 

If the Employee commits a breach of the prohibition in this clause 13.2, the 
Employee shall pay to the Company for each breach, liquidated damages (Sw: 
vite) corresponding to six (6) times the average gross monthly salary paid to the 
Employee during the last six-month period (or if the employment has ended, 
paid during the last six-months period before the end of the employment). Any 
flexible salary/commission or bonus shall also be included in the average 
monthly salary. Payment of liquidated damages by the Employee shall not 
restrict the Company’s right to claim compensation for damage incurred in 
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excess of the liquidated damages or to apply other remedies according to law or 
agreement as a consequence of the breach. In addition, the Company shall have 
no obligation to pay any compensation to the Employee. 

T.F:s och A.B:s anställningar upphörde den 12 augusti 2016 respektive den
31 mars 2018. De är numera verksamma i Neon Giant AB (Neon Giant),
som även det är ett Uppsala-baserat företag verksamt inom
dataspelsbranschen.

MachineGames ansökte den 29 juni 2018 hos tingsrätten om interimistisk 
säkerhetsåtgärd mot Neon Giant, T.F. och A.B., med yrkande om ett på visst 
sätt utformat vitesförbud knutet till de aktuella värvningsklausulerna. 

I beslut den 4 juli 2018 förordnade tingsrätten, utan hörande av svarandena 
och för tiden intill dess målet slutligen avgjorts eller annat förordnats, om 
förbud för Neon Giant, T.F. och A.B. att 1) anställa eller anlita personal hos 
MachineGames eller dess närstående bolag samt 2) försöka rekrytera sådan 
personal. Förbuden förenades med ett vite, per överträdelse, om 
1 000 000 kr för Neon Giant samt 500 000 kr vardera för T.F. och A.B. 

MachineGames ansökte senare om stämning mot samtliga svaranden och 
framställde därvid, såvitt nu är av betydelse, slutligt förbudsyrkande mot 
enbart A.B. och Neon Giant. 

Sedan svarandena i olika omgångar yttrat sig i fråga om den interimistiska 
säkerhetsåtgärden, meddelade tingsrätten den 22 augusti 2018 nytt beslut i 
frågan. Därvid förordnades att beslutet om interimistisk säkerhetsåtgärd mot 
T.F. hade förfallit då MachineGames inte i rätt tid väckt förbudstalan mot 
honom men att beslutet skulle fortsätta att gälla i de delar som avsåg Neon 
Giant och A.B. 

Neon Giant och A.B. har överklagat beslutet av den 22 augusti 2018, i de 
delar som avser dem. Arbetsdomstolen har meddelat prövningstillstånd. 

Yrkanden och inställning 

Neon Giant och A.B. har i första hand yrkat att Arbetsdomstolen upphäver 
det överklagade beslutet. 

I andra hand, om Arbetsdomstolen skulle finna att det föreligger skäl för 
förbud, har Neon Giant och A.B. yrkat – var och en för sin egen del – att 
Arbetsdomstolen ändrar tingsrättens beslut 

- dels så att Arbetsdomstolen ska förbjuda i första hand enbart A.B.
och i andra hand A.B. och Neon Giant, att på eget initiativ vidta
aktiva åtgärder med syftet att försöka rekrytera personal som är
anställd hos MachineGames,

- dels så att förbudet ska tidsbestämmas i första hand till och med den
31 januari 2019, i andra hand till den 30 mars 2019 och i tredje hand
till den 30 mars 2020,
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- dels så att förbudet förenas med ett vite på 150 000 kr per överträ- 
delse eller det lägre belopp än 500 000 kr respektive 1 000 000 kr
som Arbetsdomstolen anser kommer förmå respektive part att följa
ett förbud i väntan på dom eller att ett tidsbestämt förbud löper ut.

MachineGames har godtagit att vitesförbudet mot Neon Giant och A.B. 
tidsbegränsas till den 31 mars 2020 men har i övrigt bestritt ändring. Om 
Arbetsdomstolen skulle finna skäl att ändra beslutet avseende Neon Giant 
har MachineGames i andra hand yrkat att Arbetsdomstolen, intill dess målet 
slutligt har avgjorts eller annat har förordnats, ska förbjuda Neon Giant, 
företrätt av A.B., att 1) anställa eller anlita personal hos MachineGames 
eller dess närstående bolag, samt 2) försöka rekrytera sådan personal. 

Neon Giant har, för det fall Arbetsdomstolen skulle göra bedömningen att 
det finns förutsättningar för vitesförbud mot både Neon Giant och A.B., 
godtagit att MachineGames, företrätt av A.B., förbjuds att på eget initiativ 
vidta aktiva åtgärder med syftet att försöka rekrytera personal som är 
anställd av MachineGames. 

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Arbetsdomsto- 
len. 

Parterna har till stöd för sin talan i Arbetsdomstolen anfört i huvudsak föl- 
jande. 

Neon Giant och A.B. 

MachineGames har inte visat sannolika skäl för sina anspråk 

Värvningsförbudet är i praktiken en konkurrensklausul och dess skälighet 
kan därför prövas enligt såväl 36 § som 38 § avtalslagen. Värvningsförbudet 
är oskäligt enligt båda dessa lagrum. Värvningsklausulen ska bedömas med 
samma restriktivitet som Arbetsdomstolen har tillämpat avseende konkur- 
rensklausuler- Enligt förarbetena till avtalslagen ska domstol också hämta 
vägledning från kollektivavtal om användning av konkurrensklausuler i 
anställningsavtal; numera gäller ”Avtal om användning av konkurrensklau- 
suler i anställningsavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK” (2015 års kol- 
lektivavtal). De bedömningsgrunder som lagts fast i bl.a. AD 2015 nr 8 ska 
beaktas. 

Marknaden för dataspelsutvecklare i Uppsala, där Neon Giant och A.B. är 
verksamma, är mycket begränsad och MachineGames med sina 
120 anställda är den överlägset största aktören. Värvningsförbudet är tänkt 
att förbjuda allt från aktiva åtgärder för att locka anställda hos MachineGa- 
mes att byta arbetsplats, till att anställa de som frivilligt söker sig till Neon 
Giant. Den praktiska effekten av detta är att det blir helt omöjligt för ett 
bolag i Uppsala som Neon Giant, att anställa personal från MachineGames 
och det alldeles oavsett anledningen till att en MachineGames-anställd vill 
byta arbetsplats. Värvningsförbudet hindrar effektivt rörelser på den lokala 
arbetsmarknaden för dataspelsutvecklare. Det finns ett starkt allmänintresse 
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av att upprätthålla en fungerande konkurrens på Uppsala-marknaden och det 
intresset väger mycket tyngre än MachineGames påstådda intresse av slent- 
rianmässig användning av värvningsförbud i alla sina anställningsavtal. 
Värvningsförbudet har med hänsyn till det anförda en så konkurrensbegrän- 
sande effekt att det är ogiltigt. MachineGames har inte ett legitimt intresse 
av ett sådant förbud i förhållande till anställda, som inte känner till dess 
mest värdefulla hemligheter eller har en sådan ställning som kan uppmuntra 
andra att följa med till en ny arbetsplats. 

En värvningsklausul kan bara begränsa hur de före detta anställda får agera 
hos en ny arbetsgivare. Klausulen kan däremot aldrig begränsa handlingsfri- 
heten hos de kvarvarande anställda i detta fall hos MachineGames. Värv- 
ningsförbudet är ogiltigt dels i den del det hindrar A.B. från att anställa 
personer som frivilligt och utan initiativ från hans sida lämnat 
MachineGames, dels i den del det påstås hindra Neon Giant från att rekry- 
tera personal från MachineGames. 

Arbetsgivare är skyldiga att upplysa arbetstagare om konkurrensklausuler 
och deras effekter innan ett anställningsavtal ingås. Informationsplikten är 
extra tung när anställningsavtalet, som i detta fall, är på ett annat språk än 
arbetstagarens modersmål, nämligen engelska. MachineGames informerade 
inte A.B. om värvningsförbudet innan han anställdes. Vad MachineGames 
anfört om att A.B. fick chans att läsa anställningsavtalet innan han skrev 
under det, saknar härvid betydelse. 

Vidare är värvningsförbudets längd i sig oskälig. Det är därför ogiltigt i den 
del det föreskriver längre bindningstid än nio eller allra högst tolv månader 
från det att A.B:s anställning hos MachineGames upphörde. 

Konkurrensklausuler är i princip bara giltiga om arbetstagaren fått skälig 
kompensation för åtagandet. A.B. har inte fått någon kompensation för 
värvningsklausulen. 

A.B. hade ingen ledande ställning eller särskilt ansvarsfulla arbetsuppgifter. 

Vid bedömningen av värvningsförbudets giltighet ska beaktas hur konkur- 
rensklausuler har reglerats i Danmark, Finland och Norge. Med ledning 
härav bör krävas att arbetsgivaren har intresse av att skydda tekniska hem- 
ligheter, annan viktig know-how eller långvariga kunskapsberoende kundre- 
lationer, att arbetsgivaren ersätter arbetstagaren under bindningstiden samt 
att den sistnämnda inte får vara längre än tolv månader annat än i speciella 
fall. 

Förtida verkställighet 
 

Den sökta och beviljade säkerhetsåtgärden ersätter preliminärt den förbuds- 
talan som MachineGames nu för vid tingsrätten. Sådana säkerhetsåtgärder, 
som har karaktären av förtida domsverkställighet, är enligt praxis från 
Högsta domstolen inte lämpliga annat under mycket speciella förhållanden, 
såsom att skydd söks för en rättighet som endast kan utövas inom relativt 
kort tid, att det är fråga om att trygga fortlöpande prestationer eller att 
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anspråket rör vad som utgör livsnödvändigheter för sökanden. Några sådana 
speciella förhållanden råder inte i målet. 

Sabotagerisk och proportionalitet 
 

Det föreligger inte någon sabotagerisk. MachineGames har påstått att A.B. 
har begått en överträdelse av värvningsförbudet, nämligen försöket att 
rekrytera A.I. i början av sommaren 2018. Av det interna mejl från den 23 
juni 2018, som MachineGames åberopat, framgår dock att A.I. inte tog 
"rekryteringsförsöket” på allvar. 

MachineGames har inte gjort några konkreta påståenden om framtida sabo- 
tagerisk eller åberopat bevisning för sådan risk, trots att det enligt Arbets- 
domstolen bör ställas höga krav på utredningen kring sabotagerisk. För 
övrigt är den oskäligt hårda avtalsrättsliga påföljden om avtalsvite upp till 
sex bruttomånadslöner för varje överträdelse ensamt tillräcklig för att A.B. 
inte ska överträda värvningsförbudet. 

Säkerhetsåtgärden är i sig oproportionerlig, då värvningsförbudet i praktiken 
hindrar Neon Giant och A.B. från att bedriva och utveckla sin verksamhet. 
Denna effekt kan i praktiken inte gå åter. För att åtgärden är opro- 
portionerlig talar även att värvningsförbudet är mycket hårt sanktionerat 
redan som det är. Skyldighet att betala vite även till staten skulle sammanta- 
get innebära en orimligt hård påföljd i relation till den begränsade skada 
som MachineGames kan lida. 

Det finns inte förutsättningar för att förordna om säkerhetsåtgärd även mot 
Neon Giant 

 
Ett värvningsförbud kan aldrig begränsa handlingsfriheten för tredje man, 
dvs. i detta fall Neon Giant. Det finns inte heller något stöd i lag eller rätts- 
praxis för interimistiskt eller slutligt vitesförbud mot tredje man. I de av 
MachineGames åberopade rättsfallen, NJA 1990 s. 338 och 
NJA 1993 s. 188, har förhållandena varit annorlunda än i det nu aktuella fal- 
let. Härtill kommer att T.F., som är styrelseledamot och ägare av Neon 
Giant, inte längre omfattas av värvningsförbudet. Han är därför helt fri att 
aktivt rekrytera personal från MachineGames.Enligt det överklagade beslu- 
tet är det emellertid förbjudet för Neon Giant att anställa eller anlita perso- 
nal från MachineGames. I praktiken innebär därför ett fortsatt vitesförbud 
för Neon Giant att T.F. är bunden av värvningsförbudet på obestämd tid, 
trots att säkerhetsåtgärden och förbudet upphört att gälla mot honom. På 
detta sätt blir han i princip rättslös. Beslutet om säkerhetsåtgärd mot Neon 
Giant ska därför under alla förhållanden hävas på denna grund. 

Säkerhet 
 

Den av MachineGames ställda säkerheten är för låg. Som anförts ovan hind- 
rar värvningsförbudet i praktiken A.B. och Neon Giant från att bedriva 
dataspelsutvecklingsverksamhet i Uppsala. Om värvningsförbudet står sig 
under hela tingsrättsprocessen, kommer säkerheten på 200 000 kr vara högst 
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försumbar i förhållande Neon Giants förlorade intäkter och den mark- 
nadsmässiga lön som A.B. därmed kan gå miste om. 

Sammanfattning av de rättsliga grunderna 
 

Värvningsförbudet utgör ett oskäligt avtalsvillkor som inte ska upprätthål- 
las. MachineGames har därför inte visat sannolika skäl för sina anspråk på 
vitesförbud mot Neon Giant och A.B. Det föreligger inte sabotagerisk. De 
yrkade säkerhetsåtgärderna är oproportionerliga, vilket i sig innebär att de 
inte ska bifallas. Vidare saknas förutsättningar att besluta om säker- 
hetsåtgärd mot Neon Giant som tredje man. De av tingsrätten bestämda 
vitesbeloppen är för höga. De beviljade säkerhetsåtgärderna innebär förtida 
verkställighet. Förbuden ska begränsas i tiden. Den ställda säkerheten är inte 
godtagbar. 

 

MachineGames 
 

MachineGames har visat sannolika skäl för sina anspråk 
 

Värvningsklausuler är inte konkurrensklausuler i traditionell mening och 
ska inte heller jämställas med sådana. Detta innebär bl.a. att 38 § avtalslagen 
inte är tillämplig i detta fall och att den praxis som utarbetats av Arbetsdom- 
stolen gällande tillämpningen av 38 § avtalslagen på traditionella konkur- 
rensklausuler inte är relevant på det sätt som Neon Giant och A.B. har 
påstått. Ett värvningsförbud är inte lika ingripande mot en arbetstagare som 
en traditionell konkurrensklausul är. En konkurrensklausul kan under lång 
tid utestänga en person från den bransch som han eller hon haft sitt yrkesliv 
inom och göra det omöjligt att få en likvärdig inkomst under denna tid. 

2015 års kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK är inte tillämp- 
ligt på värvningsförbud. Vägledning kan inte heller hämtas från det kollek- 
tivavtalet. 

I det avtalade värvningsförbudet för A.B. anges det tydligt att A.B. är 
förbjuden att direkt eller indirekt anställa MachineGames personal. Neon 
Giant och A.B. kan därför inte heller anställa personer som frivilligt lämnat 
MachineGames och sökt sig till Neon Giant. 

Det avtalade vitesförbudet är inte oskäligt. MachineGames är ett utpräglat 
innovationsföretag, vars intäkter kommer från försäljning av spel som dess 
anställda på egen hand utvecklar. MachineGames verkar på en hårt konkur- 
rensutsatt marknad, där det finns en starkt begränsad krets av personer som 
har den kreativitet, förmåga och erfarenhet som krävs för att utveckla spel 
av sådan kvalitet att spelen kan marknadsföras till en bred publik världen 
över. De anställda är därför den i särklass viktigaste tillgången hos Machi- 
neGames, som investerar stora belopp i att rekrytera och behålla dessa. I sitt 
rekryteringsarbete riktar MachineGames sig till dataspelsutvecklare världen 
över. När MachineGames anställer personer ges dessa samtidigt en möjlig- 
het att skapa ett nätverk bland övriga anställda. Det är inte orimligt att 
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MachineGames då också begränsar de anställdas möjlighet att utnyttja detta 
nätverk för egen vinnings skull under en tid efter det att de lämnat företaget. 

MachineGames, som kan lida mycket stor skada av att dess anställda förmås 
att lämna företaget, har alltså ett legitimt intresse av att ha ett värvningsför- 
bud i sina anställningsavtal. Skälet till att en arbetsgivare har ett berättigat 
behov av att förbjuda alla anställningar, även av arbetstagare som på eget 
initiativ vill gå över till det konkurrerande företaget, är att det i efterhand är 
närmast omöjligt att utreda om och på vilket sätt detta föregåtts av aktivitet 
från före detta anställda med avtalat värvningsförbud. 

Det har inte funnits någon skyldighet att särskilt informera om värvningsför- 
budet i anställningsavtalet. A.B. har getts tillfälle att noggrant läsa igenom 
avtalet före underskrift och förutsätts ha gjort det. Klausulen är inte otydlig 
eller svårtolkad, varför han måste ha förstått klausulens innebörd, om han 
läst avtalet. Det har inte inneburit någon svårighet för honom att 
anställningsavtalet är på engelska. A.B. påmindes för övrigt om 
värvningsförbudet vid den intervju som hölls i samband med att han slutade 
på MachineGames, vilket han bekräftat genom att underteckna ett "Exit 
Interview Agreement". 

Det finns ingen isolerad marknad i Uppsala för anställda inom dataspels- 
branschen. Stockholm med omnejd – vari givetvis pendlingsorten Uppsala 
ingår – utgör en vital region för dataspelsutveckling. Arbetsmarknaden är 
också i stor utsträckning internationell. Neon Giant och A.B. har alltså flera 
andra alternativ än att värva arbetstagare från just MachineGames. 
Värvningsförbudet i anställningsavtalet har därmed ingen konkurrens- 
begränsande effekt eftersom Neon Giant och A.B., på samma sätt som 
MachineGames, kan lägga resurser på att rekrytera personal från andra 
företag i Uppsala och Stockholm eller från utlandet. 

En bindningstid om två år för värvningsförbudet är inte oskälig. 
Ett värvningsförbud kan, till skillnad från en konkurrensklausul, inte moti- 
vera något extra lönepåslag eller ersättning efter anställningens upphörande 
eftersom det inte hindrar den f.d. anställde från att få en annan inkomst. 

A.B. hade en mycket viktig befattning inom MachineGames i sin egenskap 
av Senior Game Designer. Det är en nyckelposition inom spelutveckling. 

Vad Neon Giant och A.B. anfört om utländsk rätt ska inte tillmätas någon 
betydelse vid prövningen i detta mål. 

Förtida verkställighet 
 

Det är vedertagen praxis att efterlevnaden av olika former av konkurrens- 
klausuler kan säkerställas genom interimistiska vitesförbud och detsamma 
måste gälla värvningsklausuler. Något hinder på grund av att säkerhetsåtgär- 
den skulle utgöra ”förtida domsverkställighet” föreligger alltså inte. Det är 
emellertid olämpligt om Arbetsdomstolen redan inom ramen för den sum- 
mariska prövning som nu är aktuell tar ställning till den centrala tvistefrågan 
i målet, utan att ha tagit del av den fullständiga utredning som parterna ska 
lägga fram vid den kommande huvudförhandlingen vid tingsrätten. 
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Sabotagerisk och proportionalitet 
 

Neon Giant och A.B. har vänt sig till flera anställda hos MachineGames för 
att förmå dem att avsluta sina anställningar och börja arbeta inom den 
konkurrerande verksamheten hos Neon Giant. Den 18 juni 2018 skrev T.F. i 
ett textmeddelande via Facebook till P.W., en senior programmerare hos 
MachineGames, i syfte att erbjuda honom en anställning hos Neon Giant. 
Vidare har en annan anställd hos MachineGames, A.I., kontaktats av A.B. 
angående en anställning hos Neon Giant, vilket framgår av mejl den 23 juni 
2018. Händelsen ägde rum i nära anslutning till att mejlet skickades. Enligt 
mejlet gjorde A.I. inget allvarligt övervägande av anställningserbjudandet. 
Det väsentliga är dock att A.B. gjort detta rekryteringsförsök, inte hur A.I. 
eventuellt kan ha uppfattat det. Efter att ha lämnat MachineGames har A.B. 
även, tillsammans med T.F., medverkat till att i strid med värvningsförbudet 
anställa MachineGames tidigare anställde J.H. i Neon Giant. Det föreligger 
därmed sabotagerisk. 

Den ifrågavarande säkerhetsåtgärden är inte oproportionerlig. MachineGa- 
mes intresse av att få till stånd de sökta åtgärderna väger betydligt tyngre än 
de men som Neon Giant och A.B. kan tänkas lida av dessa. De är 
oförhindrade att fortsätta sin verksamhet med Neon Giants nuvarande 
anställda. Därutöver kan de fritt anställa vem som helst från det stora antal 
dataspelsföretag som finns i Uppsala, Stockholm och övriga världen. Den 
enda begränsningen är att de inte får anställa arbetstagare från MachineGa- 
mes. Att de får något högre rekryteringskostnader genom att de inte får 
utnyttja A.B:s kontakter bland de anställda hos MachineGames, gör inte 
vitesförbudet oproportionerligt. 

Neon Giant och A.B. har inte, utöver det överdrivna påståendet om att de 
praktiken förbjuds att bedriva sin verksamhet, konkretiserat vilken skada 
som skulle kunna uppkomma för dem på grund av den beslutade 
säkerhetsåtgärden. 

Det finns förutsättningar för att förordna om säkerhetsåtgärd även mot 
Neon Giant 

 
A.B. är fortfarande bunden av värvningsförbudet i anställningsavtalet och 
han är som styrelseledamot ställföreträdare för Neon Giant. För att ett 
fortsatt vitesförbud mot A.B. ska vara effektivt är det nödvändigt att ett 
motsvarande vitesförbud gäller även för Neon Giant. A.B. kan i annat fall 
enkelt kringgå sitt vitesförbud genom att i Neon Giants namn rekrytera 
arbetstagare från MachineGames i strid med värvningsförbudet. Om ett 
vitesförbud endast kan riktas mot den fysiska person som ingått ett 
anställningsavtal, riskerar ett avtalat värvningsförbud att bli irrelevant, 
eftersom det i praktiken då lätt skulle kunna kringgås. Detta stöds även av 
rättsfallet NJA 1990 s. 338. Vidare finns mellan A.B. och Neon Giant en 
samverkan som kan jämställas med den mellan svarandebolagen i rättsfallet 
NJA 1993 s. 188, eftersom A.B:s försök att rekrytera A.I. gjordes i syfte att 
denne skulle anställas av Neon Giant. Värvningsförbudet mot A.B. kan 
således ligga till grund för ett vitesförbud även mot Neon Giant. 
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Vite 
 

Värvningsförbudets vite har inte hindrat A.B. från att bryta mot förbudet. 
A.B. har dessutom gjort gällande att hela värvningsförbudet är ogiltigt. Det 
är därför nödvändigt med ett av domstol beslutat vitesförbud för att effektivt 
hindra fortsatta avtalsbrott. Varken Neon Giant eller A.B. har presenterat 
något underlag beträffande sina ekonomiska förhållanden som gör att 
Arbetsdomstolen av den anledningen ska sätta ned vitesbeloppet. 

Säkerhet 
 

MachineGames har ställt en säkerhet i form av en bankgaranti om 
200 000 kr. Med hänsyn till att Neon Giant och A.B. inte lider någon 
egentlig risk för ekonomisk skada på grund av ett interimistiskt förbud att 
anställa eller försöka rekrytera arbetstagare, som i dag arbetar hos 
MachineGames, måste denna säkerhet anses tillräcklig. 

Tidsbegränsning 
 

I och med att domstolarna ex officio ska häva vitesförbuden när A.B:s 
värvningsförbud löper ut den 31 mars 2020, spelar det ingen roll om 
förbuden tidsbegränsas eller inte. MachineGames motsätter sig dock inte en 
sådan tidsbegränsning. 

Sammanfattning av de rättsliga grunderna 
 

A.B. har i sitt anställningsavtal med MachineGames åtagit sig att inte 
anställa eller anlita arbetstagare hos MachineGames eller dess närstående 
bolag, försöka rekrytera sådana arbetstagare samt uppmuntra, uppmana eller 
på andra sätt verka för att sådana arbetstagare lämnar sina anställningar hos 
MachineGames. Han har brutit mot detta åtagande genom att anställa och 
försöka rekrytera arbetstagare från MachineGames till Neon Giant. Detta 
har skett i samverkan med Neon Giant, vilket bolag han har grundat 
tillsammans med T.F. och i vilket de båda är styrelseledamöter. Det finns 
därför sannolika skäl för att MachineGames har anspråk på en förbudstalan 
mot A.B. och Neon Giant. Sådan talan är föremål för rättegång vid 
tingsrätten. Det föreligger sabotagerisk. Den yrkade säkerhetsåtgärden är 
inte oproportionerlig. Det är inte fråga om förtida verkställighet. 

 

Skäl 
 

Bakgrund och tvisten 
 

A.B:s anställning hos MachineGames upphörde den 31 mars 2018. Han är 
numera styrelseledamot i Neon Giant. 

 
Tvisten gäller om det finns förutsättningar att enligt 15 kap. 3 § rättegångs- 
balken interimistiskt förordna om förbud för A.B. och Neon Giant att 
anställa eller anlita arbetstagare hos MachineGames eller dess närstående 
bolag samt att försöka rekrytera sådana arbetstagare. 
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Enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken får domstol, om någon visar sannolika 
skäl för att han eller hon mot någon har ett anspråk, som är eller kan antas 
bli föremål för rättegång eller prövning i annan liknande ordning, och det 
skäligen kan befaras att motparten genom att utöva viss verksamhet eller 
företa viss handling eller på annat sätt hindrar eller försvårar utövningen av 
sökandens rätt eller väsentligt förringar dess värde, förordna om lämplig 
åtgärd för att säkerställa sökandens rätt. Av bestämmelsen framgår att en 
sådan lämplig åtgärd för att säkerställa sökandens rätt får innebära ett förbud 
vid vite att utöva viss verksamhet. 

 
En förutsättning för att MachineGames yrkande om intermistiskt förord- 
nande enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken ska kunna bifallas är att Machine- 
Games visat sannolika skäl för sina anspråk mot A.B. och Neon Giant. 
Arbetsdomstolen väljer att pröva denna fråga först. 

 
Har MachineGames visat sannolika skäl för sina anspråk mot A.B. och 
Neon Giant? 

 
I vilken utsträckning de förbud som finns i klausulen i A.B:s anställ- 
ningsavtal är skäliga bör, enligt Arbetsdomstolens mening, kunna prövas 
enligt såväl 36 § som 38 § avtalslagen. 

 
Av 36 § avtalslagen följer att ett avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan 
avseende såsom oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid avtalets till- 
komst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. 

 
Enligt 38 § avtalslagen får en konkurrensklausul inte sträcka sig längre än 
vad som kan anses skäligt. Av Arbetsdomstolens praxis (se 
t.ex. AD 2017 nr 57 och AD 2015 nr 8 med hänvisningar) framgår att dom- 
stolen ska göra en helhetsbedömning av om en konkurrensklausul är skälig. 
Av denna praxis, som präglas av en starkt restriktiv syn på konkurrensklau- 
suler i anställningsavtal, framgår att domstolen ska beakta i vilken utsträck- 
ning arbetsgivaren har ett berättigat syfte med konkurrensbegränsningen. 
Som berättigade syften för konkurrensklausuler räknas bl.a. att skydda före- 
tagshemligheter och sådant tekniskt eller annat företagsspecifikt kunnande 
som arbetsgivaren förvärvat eller utvecklat. Även att skydda bestående 
kundrelationer har godtagits som ett berättigat syfte, särskilt om det skett en 
aktiv kundbearbetning eller motsvarande från arbetsgivarens sida. Däremot 
anses inte syftet att hålla kvar en arbetstagare med särskilda kunskaper och 
särskild kompetens vara ett berättigat syfte. Därutöver ska domstolen beakta 
i vilken utsträckning konkurrensklausulen begränsar arbetstagarens möjlig- 
heter att som anställd eller egenföretagare bedriva yrkesverksamhet. Härvid 
ska beaktas sådana omständigheter som omfattningen av den verksamhet 
som arbetstagaren förbjuds bedriva och bindningstidens längd. Domstolen 
ska också ta hänsyn till om arbetstagaren får någon kompensation under 
bindningstiden eller om arbetstagarens lön eller anställningsvillkor i övrigt 
har bestämts med utgångspunkt i de restriktioner som klausulen innebär. 
Domstolen ska även beakta andra omständigheter såsom arbetstagarens 
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ställning och anställningstid samt om klausulen varit föremål för verkliga 
förhandlingar mellan parterna. 

 
En värvningsklausul av det slag som är aktuell i målet innebär, i jämförelse 
med sedvanliga konkurrensklausuler, endast en mindre begränsning av 
arbetstagarens möjligheter att som anställd eller egen företagare bedriva 
yrkesverksamhet. Å andra sidan syftar en sådan klausul till att motverka att 
arbetstagare hos den före detta arbetsgivaren byter arbetsgivare. För en 
arbetstagare med viss kompetens, visst yrkeskunnande och viss bostadsort 
kan antalet potentiella arbetsgivare i praktiken vara starkt begränsat. Värv- 
ningsklausuler är härigenom ägnade att skapa påtagliga inlåsningseffekter 
och motverka rörlighet på arbetsmarknaden. I litteraturen har det antagits att 
värvningsklausuler mellan företag normalt inte är tillåtna enligt artikel 101 
FEUF och 2 kap. 1 § konkurrenslagen, eftersom de inte lär uppfylla kraven 
på effektivitetsvinster som uppställs i artikel 101.3 FEUF och 2 kap. 2 § 
konkurrenslagen (se Domeij, Från anställd till konkurrent, s. 254). I Dan- 
mark och Norge finns uttryckliga lagregler som förbjuder sådana avtal mel- 
lan företag, annat än vid företagsöverlåtelser. Som Arbetsdomstolen tidigare 
framhållit bör det allmänna intresset av att upprätthålla konkurrens och rör- 
lighet på marknader, som bär upp konkurrensrätten, kunna beaktas även vid 
en tillämpning av 38 § avtalslagen (se AD 2015 nr 8 och AD 1994 nr 65). 
Mot bakgrund härav finns det, enligt Arbetsdomstolens mening, skäl att 
iaktta en restriktiv syn på tillåtligheten av värvningsklausuler. 

 
Genom den omtvistade värvningsklausulen förbjuds A.B., såvitt nu är i 
fråga, att anställa eller anlita personal hos MachineGames eller dess när- 
stående bolag samt att försöka rekrytera sådan personal. 

 
MachineGames har gjort gällande att dess anställda är den viktigaste till- 
gången hos MachineGames, som investerar stora belopp i att rekrytera och 
behålla dessa. Enligt MachineGames ges dess arbetstagare möjlighet att 
skapa ett nätverk bland övriga anställda och det är därmed inte orimligt att 
MachineGames då också begränsar de anställdas möjlighet att, till skada för 
MachineGames, utnyttja detta nätverk för egen vinnings skull under en tid 
efter det att de lämnat företaget. 

 
Arbetsdomstolen kan konstatera att de meddelade förbuden träffar inte 
enbart anställning eller rekryteringsförsök av arbetstagare som A.B. arbetat 
med och som han kan ha skapat nätverk med. Förbuden träffar arbetstagare i 
alla yrkeskategorier hos MachineGames och dess närstående bolag samt 
även arbetstagare som anställts efter det att A.B. lämnat sin anställning hos 
MachineGames. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening kan A.B:s kännedom om anställda hos 
MachineGames och hans personliga relationer med sådana arbetstagare, inte 
jämställas med kännedom om företagshemligheter eller sådant tekniskt eller 
annat företagsspecifikt kunnande som arbetsgivaren förvärvat eller 
utvecklat. Det är inte heller fråga om att skydda bestående kundrelationer. 
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Ett syfte, som skulle kunna berättiga en värvningsklausul med kort bind- 
ningstid, skulle kunna vara att motverka att en arbetstagare, i nära anslut- 
ning till att han eller hon slutar, förmår andra arbetstagare att också sluta, 
t.ex. för att gå över till en konkurrent. Även om den kännedom, som A.B. 
kan ha fått i sitt arbete hos MachineGames om sin före detta arbetsgivares 
anställda, inte kan sägas vara ett företagsspecifikt kunnande som 
MachineGames förvärvat eller utvecklat, har han likväl genom sin anställ- 
ning fått en konkurrensfördel i förhållande till andra potentiella 
arbetsgivare, när det gäller att rekrytera just den tidigare arbetsgivarens 
kvarvarande arbetstagare. Enligt Arbetsdomstolens mening kan 
MachineGames ha ett berättigat intresse av att genom en värvningsklausul 
begränsa denna konkurrensfördel under en övergångsperiod i syfte att kunna 
anpassa sin verksamhet till de förändrade förhållanden som den nya 
konkurrerande verksamheten innebär. 

 
Arbetsdomstolen noterar, som ovan nämnts, att den aktuella klausulen inte 
är begränsad till de arbetstagare som A.B. arbetat med, och därför har 
närmare kännedom om, eller till de arbetstagare som har en särskild 
yrkeskompetens. Vidare noterar Arbetsdomstolen att klausulen inte endast 
omfattar aktiv rekrytering från A.B:s sida, utan även förbjuder honom att 
anställa sådana arbetstagare hos MachineGames och dess närstående bolag, 
som självmant söker upp honom för att få en anställning. I dessa hänseenden 
går värvningsförbudet, enligt Arbetsdomstolens mening, längre än som kan 
anses skäligt med hänsyn till bolagets berättigade intresse av att neutralisera 
den konkurrensfördel A.B. fått genom anställningen. Vid sådana 
förhållanden kan MachineGames inte anses ha visat sannolika skäl för sina 
anspråk i den omfattning som tingsrätten beslutat avseende A.B. och Neon 
Giant. Härtill kommer att det nu förflutit ungefär ett halvår sedan A.B. 
lämnade sin anställning hos MachineGames och att MachineGames 
berättigade intresse av värvningsklausulen därför redan torde ha klingat av 
så att det inte bör anses skäligt att hålla honom bunden vid något 
värvningsförbud. 

 
Detta ställningstagande innebär att MachineGames inte visat sannolika skäl 
för att sina anspråk varken mot A.B. eller mot Neon Giant. MachineGames 
talan om interimistisk säkerhetsåtgärd mot dem ska redan med anledning 
härav lämnas utan bifall. Detta innebär att tingsrättens beslut ska upphävas. 

 
Rättegångskostnader 

Neon Giant och A.B. är vinnande parter i Arbetsdomstolen och har rätt till 
ersättning för sina rättegångskostnader här. Neon Giant har yrkat ersättning 
med 38 750 kr, exklusive mervärdesskatt, varav 33 750 kr för 
ombudsarvode och 5 000 kr för eget arbete. A.B. har yrkat ersättning med 
47 187 kr inklusive mervärdesskatt, varav 42 187 kr inklusive 
mervärdesskatt för ombudsarvode och 5 000 kr för eget arbete. Arbetsdom- 
stolen finner yrkade belopp skäliga. 
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Arbetsdomstolens ställningstagande 

1. Arbetsdomstolen upphäver tingsrättens beslut om vitesförbud mot Neon
Giant AB och A.B.

2. MachineGames Sweden AB ska ersätta Neon Giant AB dess rättegångs- 
kostnad i Arbetsdomstolen med 38 750 kr, varav 33 750 kr avser ombudsar- 
vode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för detta beslut till dess
betalning sker.

3. MachineGames Sweden AB ska ersätta A.B. hans rättegångskostnad i
Arbetsdomstolen med 47 187 kr, varav 42 187 kr avser ombudsarvode,
jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för detta beslut till dess betal- 
ning sker.

Ledamöter: Karin Renman, Anna Middelman, Kerstin G Andersson, Claes 
Frankhammar, Göran Söderlöf, Håkan Löfgren och Anders Hammarbäck. 
Enhälligt. 

Rättssekreterare: Pontus Bromander. 
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ARBETSDOMSTOLEN BESLUT Beslut nr 62/18 
Rotel 2:1 2018-10-05 Mål nr B 90/18 

Stockholm 

KLAGANDE 
1. Bad Yolk Games AB, 559127-2769, Drottninggatan 7, 753 10 Uppsala
2. M.P.
3. J.J.
Ombud för 1–3: advokaterna Daniel Ullsten och Erik Nilsson,
Advokatfirman Lindahl KB, Box 1203, 751 42 Uppsala

MOTPART 
MachineGames Sweden AB, 556815-1483, S:t Persgatan 10, 
753 20 Uppsala 
Ombud: advokaten Karl-Oscar Dahlin och jur. kand. Douglas Hamilton, 
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Box 7315, 103 90 Stockholm 

SAKEN 
säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Uppsala tingsrätts beslut den 22 augusti 2018 i mål T 4054-18 

Bakgrund 

MachineGames Sweden AB (MachineGames) är ett Uppsala-baserat företag 
som grundades 2009 och som bedriver verksamhet med dataspelsutveckling. 
M.P. och J.J. var tidigare anställda hos MachineGames som Senior
Technical Artist respektive Technical Artist. I deras anställningsavtal med
MachineGames finns en s.k. non-solicitation-klausul, ett värvningsförbud
(värvningsklausul). I klausulen, punkten 13.2, anges följande.

Except upon the Company’s prior written consent or waiver, the Employee 
undertakes during twenty-four (24) months calculated from the end of the 
employment not to directly or indirectly employ, try to recruit, entice away or 
solicit personnel from the Company or any affiliated company or influence per- 
sonnel to end their employment in the Company or any affiliated company. 

If the Employee commits a breach of the prohibition in this clause 13.2, the 
Employee shall pay to the Company for each breach, liquidated damages (Sw: 
vite) corresponding to six (6) times the average gross monthly salary paid to the 
Employee during the last six-month period (or if the employment has ended, 
paid during the last six-months period before the end of the employment). Any 
flexible salary/commission or bonus shall also be included in the average 
monthly salary. Payment of liquidated damages by the Employee shall not 
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restrict the Company’s right to claim compensation for damage incurred in 
excess of the liquidated damages or to apply other remedies according to law or 
agreement as a consequence of the breach. In addition, the Company shall have 
no obligation to pay any compensation to the Employee. 

M.P:s och J.J:s anställningar upphörde den 8 april respektive den 6 juli 
2017. De är numera verksamma i Bad Yolk Games AB (Bad Yolk), som 
även det är ett Uppsala-baserat företag verksamt inom dataspelsbranschen. 

MachineGames ansökte den 29 juni 2018 hos tingsrätten om interimistisk 
säkerhetsåtgärd mot Bad Yolk, M.P. och J.J., med yrkande om ett på visst 
sätt utformat vitesförbud knutet till den aktuella värvningsklausulerna. 

I beslut den 4 juli 2018 förordnade tingsrätten, utan hörande av svarandena 
och för tiden intill dess målet slutligen avgjorts eller annat förordnats, om 
förbud för Bad Yolk, M.P. och J.J. att 1) anställa eller anlita personal hos 
MachineGames eller dess närstående bolag samt 2) försöka rekrytera sådan 
personal. Förbuden förenades med ett vite, per överträdelse, om 
1 000 000 kr för Bad Yolk samt 500 000 kr vardera för M.P. och J.J. 

MachineGames ansökte senare om stämning mot samtliga svaranden och 
framställde därvid, såvitt nu är av betydelse, slutligt förbudsyrkande mot 
dessa. 

Sedan svarandena i olika omgångar yttrat sig i fråga om den interimistiska 
säkerhetsåtgärden, meddelade tingsrätten den 22 augusti 2018 nytt beslut i 
frågan. Därvid förordnades att beslutet om interimistisk säkerhetsåtgärd 
skulle fortsätta att gälla. 

Bad Yolk, M.P. och J.J. har överklagat beslutet av den 22 augusti 2018. 
Arbetsdomstolen har meddelat prövningstillstånd. 

 

Yrkanden och inställning 

Bad Yolk, M.P. och J.J. har i första hand yrkat att Arbetsdomstolen 
upphäver det överklagade beslutet. 

I andra hand, om Arbetsdomstolen skulle finna att det föreligger skäl för 
förbud, har Bad Yolk, M.P. och J.J. yrkat – var och en för sin egen del – att 
Arbetsdomstolen ändrar tingsrättens beslut 

- dels så att Arbetsdomstolen ska förbjuda i första hand enbart M.P. 
och J.J., och i andra hand Bad Yolk, M.P. och J.J., att på eget 
initiativ vidta aktiva åtgärder med syftet att försöka rekrytera 
personal som är anställd hos MachineGames, 

- dels så att förbudet mot M.P. ska tidsbestämmas i första hand till och 
med den 7 oktober 2018 och i andra hand till och med den 7 april 
2019, 

- dels så att förbudet mot J.J. och Bad Yolk ska tidsbestämmas i första 
hand till och med den 7 januari 2019 och i andra hand till och med 
den 5 juli 2019, 
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- dels så att förbudet förenas med ett vite på 150 000 kr per överträ- 
delse eller det lägre belopp än 500 000 kr respektive 1 000 000 kr 
som Arbetsdomstolen anser kommer förmå respektive part att följa 
ett förbud i väntan på dom eller att ett tidsbestämt förbud löper ut. 

MachineGames har godtagit att vitesförbudet mot M.P. tidsbegränsas till 
den 8 april 2019 samt att vitesförbuden mot J.J. och Bad Yolk tidsbegränsas 
till den 6 juli 2019, men har i övrigt bestritt ändring. 

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Arbetsdomsto- 
len. 

Parterna har till stöd för sin talan i Arbetsdomstolen anfört i huvudsak föl- 
jande. 

 

Bad Yolk, M.P. och J.J. 

MachineGames har inte visat sannolika skäl för sina anspråk 
 

Värvningsförbudet är i praktiken en konkurrensklausul och dess skälighet 
kan därför prövas enligt såväl 36 § som 38 § avtalslagen. Värvningsförbudet 
är oskäligt enligt båda dessa lagrum. Värvningsklausuler ska bedömas med 
samma restriktivitet som Arbetsdomstolen har tillämpat avseende konkur- 
rensklausuler. Enligt förarbetena till avtalslagen ska domstol också hämta 
vägledning från kollektivavtal om användning av konkurrensklausuler i 
anställningsavtal; numera gäller ”Avtal om användning av konkurrensklau- 
suler i anställningsavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK” (2015 års kol- 
lektivavtal). De bedömningsgrunder som lagts fast i bl.a. AD 2015 nr 8 ska 
beaktas. 

Marknaden för dataspelsutvecklare i Uppsala, där Bad Yolk, M.P. och J.J. är 
verksamma, är mycket begränsad och MachineGames med sina 
120 anställda är den överlägset största aktören. Värvningsförbudet är tänkt 
att förbjuda allt från aktiva åtgärder för att locka anställda hos 
MachineGames att byta arbetsplats, till att anställa de som frivilligt söker 
sig till Bad Yolk. Den praktiska effekten av detta är att det blir helt omöjligt 
för ett bolag i Uppsala som Bad Yolk att anställa arbetstagare från 
MachineGames och det alldeles oavsett anledningen till att en MachineGa- 
mes-anställd vill byta arbetsplats. Värvningsförbudet hindrar effektivt rörel- 
ser på den lokala arbetsmarknaden för dataspelsutvecklare. Det finns ett 
starkt allmänintresse av att upprätthålla en fungerande konkurrens på uppsa- 
lamarknaden och det intresset väger mycket tyngre än MachineGames 
påstådda intresse av slentrianmässig användning av värvningsförbud i alla 
sina anställningsavtal. Värvningsförbudet har med hänsyn till det anförda en 
så konkurrensbegränsande effekt att det är ogiltigt. MachineGames har inte 
ett legitimt intresse av ett sådant förbud i förhållande till anställda, som inte 
känner till dess mest värdefulla hemligheter eller har en sådan ställning som 
kan uppmuntra andra att följa med till en ny arbetsplats. 
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En värvningsklausul kan bara begränsa hur de före detta anställda får agera 
hos en ny arbetsgivare. Klausulen kan däremot aldrig begränsa handlingsfri- 
heten hos de kvarvarande anställda i detta fall hos MachineGames. Värv- 
ningsförbudet är ogiltigt dels i den del det hindrar M.P. och J.J. från att 
anställa personer som frivilligt och utan initiativ från deras sida lämnat 
MachineGames, dels i den del det påstås hindra Bad Yolk från att rekrytera 
arbetstagare från MachineGames. 

Arbetsgivare är skyldiga att upplysa arbetstagare om konkurrensklausuler 
och deras effekter innan ett anställningsavtal ingås. Informationsplikten är 
extra tung när anställningsavtalet, som för J.J:s del, i detta fall är på ett annat 
språk än arbetstagarens modersmål, nämligen engelska. MachineGames 
informerade inte M.P. och J.J. om värvningsförbudet innan de anställdes. 
Vad MachineGames anfört om att de fick chans att läsa anställningsavtalet 
innan de skrev under det, saknar härvid betydelse. När J.J. fick sitt 
erbjudande om tillsvidareanställning frågade han om anställningsavtalet han 
skulle skriva under skiljde sig från avtalet han skrivit under för sin 
praktiktjänst, som inte innehöll varken konkurrensförbud eller 
värvningsförbud. Han fick svaret att de enda skillnaderna var titel och lön. 
Han skrev då under sitt anställningsavtal. M.P. tackade ja till sitt 
anställningserbjudande efter att ha fått ett telefonsamtal från en av 
MachineGames receptionister. Han kom därför, som en ren formalitet, att 
skriva under sitt anställningsavtal först efter att han flyttat till Uppsala. 

Vidare är värvningsförbudens längd i sig oskälig. De är därför ogiltiga i den 
del de föreskriver längre bindningstid än nio eller allra högst tolv månader 
från det att M.P:s och J.J:s respektive anställning hos MachineGames 
upphörde. 

Konkurrensklausuler är i princip bara giltiga om arbetstagaren fått skälig 
kompensation för åtagandet. M.P. och J.J. har inte fått någon kompensation 
för värvningsklausulerna. 

M.P. och J.J. hade ingen ledande ställning eller särskilt ansvarsfulla 
arbetsuppgifter. 

Vid bedömningen av värvningsförbudens giltighet ska beaktas hur konkur- 
rensklausuler har reglerats i Danmark, Finland och Norge. Med ledning 
härav bör krävas att arbetsgivaren har intresse av att skydda tekniska hem- 
ligheter, annan viktig know-how eller långvariga kunskapsberoende kundre- 
lationer, att arbetsgivaren ersätter arbetstagaren under bindningstiden samt 
att den sistnämnda inte får vara längre än tolv månader annat än i speciella 
fall. 

Förtida verkställighet 
 

Den sökta och beviljade säkerhetsåtgärden ersätter preliminärt den förbuds- 
talan som MachineGames nu för vid tingsrätten. Sådana säkerhetsåtgärder, 
som har karaktären av förtida domsverkställighet, är enligt praxis från 
Högsta domstolen inte lämpliga annat under mycket speciella förhållanden, 
såsom att skydd söks för en rättighet som endast kan utövas inom relativt 
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kort tid, att det är fråga om att trygga fortlöpande prestationer eller att 
anspråket rör vad som utgör livsnödvändigheter för sökanden. Några sådana 
speciella förhållanden råder inte i målet. 

Sabotagerisk och proportionalitet 
 

Det föreligger inte någon sabotagerisk. MachineGames har påstått att M.P. 
har begått två överträdelser av värvningsförbudet, genom att ta kontakt med 
M.B. i maj 2017 och R.M. i juni 2018. J.J. ska ha varit medskyldig till att 
kontakta R.M. Övriga påståenden om överträdelser är för vaga för att de ska 
kunna gå att förstå och omöjliga att grunda en sabotageriskbedömning på. 

MachineGames har inte gjort några konkreta påståenden om framtida sabo- 
tagerisk eller åberopat bevisning för sådan risk, trots att det enligt Arbets- 
domstolen bör ställas höga krav på utredningen kring sabotagerisk. Påståen- 
det om eventuell sabotagerisk motbevisas vidare av mejlet som Bad Yolks 
styrelseordförande J.W. skickade till MachineGames verkställande direktör 
den 30 juni 2018. För övrigt är den oskäligt hårda avtalsrättsliga påföljden 
om avtalsvite upp till sex bruttomånadslöner för varje överträdelse ensamt 
tillräcklig för att M.P. och J.J. inte ska överträda värvningsförbuden. 

Säkerhetsåtgärderna är i sig oproportionerliga, då värvningsförbuden i prak- 
tiken hindrar Bad Yolk, M.P. och J.J. från att bedriva och utveckla sin 
verksamhet. Denna effekt kan i praktiken inte gå åter. För att åtgärderna är 
oproportionerliga talar även att värvningsförbuden är mycket hårt 
sanktionerade redan som det är. Skyldighet att betala vite även till staten 
skulle sammantaget innebära en orimligt hård påföljd i relation till den 
begränsade skada som MachineGames kan lida. 

Det finns inte förutsättningar för att förordna om säkerhetsåtgärd även mot 
Bad Yolk 

 
Ett värvningsförbud kan aldrig begränsa handlingsfriheten för tredje man, 
dvs. i detta fall Bad Yolk. Det finns inte heller något stöd i lag eller rätts- 
praxis för interimistiskt eller slutligt vitesförbud mot tredje man. I de av 
MachineGames åberopade rättsfallen, NJA 1990 s. 338 och 
NJA 1993 s. 188, har förhållandena varit annorlunda än i det nu aktuella fal- 
let. 

Säkerhet 
 

Den av MachineGames ställda säkerheten är för låg. Som anförts ovan hind- 
rar värvningsförbuden i praktiken Bad Yolk, M.P. och J.J. från att bedriva 
dataspelsutvecklingsverksamhet i Uppsala. Om värvningsförbuden står sig 
under hela tingsrättsprocessen kommer säkerheten på 200 000 kr vara högst 
försumbar i förhållande till Bad Yolks förlorade intäkter och den 
marknadsmässiga lön som M.P. och J.J. därmed kan gå miste om. 
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Sammanfattning av de rättsliga grunderna 
 

Värvningsförbuden utgör oskäliga avtalsvillkor som inte ska upprätthållas. 
MachineGames har därför inte visat sannolika skäl för sina anspråk på vites- 
förbud mot Bad Yolk, M.P. och J.J. Det föreligger inte sabotagerisk. De 
yrkade säkerhetsåtgärderna är oproportionerliga, vilket i sig innebär att de 
inte ska bifallas. Vidare saknas förutsättningar att besluta om 
säkerhetsåtgärd mot Bad Yolk som tredje man. De av tingsrätten bestämda 
vitesbeloppen är för höga. De beviljade säkerhetsåtgärderna innebär förtida 
verkställighet. Förbuden ska begränsas i tiden. Den ställda säkerheten är inte 
godtagbar. 

 

MachineGames 
 

MachineGames har visat sannolika skäl för sina anspråk 
 

Värvningsklausuler är inte konkurrensklausuler i traditionell mening och 
ska inte heller jämställas med sådana. Detta innebär bl.a. att 38 § avtalslagen 
inte är tillämplig i detta fall och att den praxis som utarbetats av Arbetsdom- 
stolen gällande tillämpningen av 38 § avtalslagen på traditionella konkur- 
rensklausuler inte är relevant på det sätt Bad Yolk, M.P. och J.J. har påstått. 
Ett värvningsförbud är inte lika ingripande mot en arbetstagare som en 
traditionell konkurrensklausul är. En konkurrensklausul kan under lång tid 
utestänga en person från den bransch som han eller hon haft sitt yrkesliv 
inom och göra det omöjligt att få en likvärdig inkomst under denna tid. 

2015 års kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK är inte tillämp- 
ligt på värvningsförbud. Vägledning kan inte heller hämtas från det kollek- 
tivavtalet. 

I det avtalade värvningsförbudet för M.P. och J.J. anges det tydligt att de är 
förbjudna att direkt eller indirekt anställa MachineGames anställda. Bad 
Yolk, M.P. och J.J. kan därför inte heller anställa personer som frivilligt 
lämnat MachineGames och sökt sig till Bad Yolk. 

De avtalade vitesförbuden är inte oskäliga. MachineGames är ett utpräglat 
innovationsföretag, vars intäkter kommer från försäljning av spel som dess 
anställda på egen hand utvecklar. MachineGames verkar på en hårt konkur- 
rensutsatt marknad, där det finns en starkt begränsad krets av personer som 
har den kreativitet, förmåga och erfarenhet som krävs för att utveckla spel 
av sådan kvalitet att spelen kan marknadsföras till en bred publik världen 
över. De anställda är därför den i särklass viktigaste tillgången hos Machi- 
neGames, som investerar stora belopp i att rekrytera och behålla dessa. 

I sitt rekryteringsarbete riktar MachineGames sig till dataspelsutvecklare 
världen över. När MachineGames anställer personer ges dessa samtidigt en 
möjlighet att skapa ett nätverk bland övriga anställda. Det är inte orimligt att 
MachineGames då också begränsar de anställdas möjlighet att utnyttja detta 
nätverk för egen vinnings skull under en tid efter det att de lämnat företaget. 
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MachineGames, som kan lida mycket stor skada av att dess anställda förmås 
att lämna företaget, har alltså ett legitimt intresse av att ha ett värvningsför- 
bud i sina anställningsavtal. Skälet till att en arbetsgivare har ett berättigat 
behov av att förbjuda alla anställningar, även av arbetstagare som på eget 
initiativ vill gå över till det konkurrerande företaget, är att det i efterhand är 
närmast omöjligt att utreda om och på vilket sätt detta föregåtts av aktivitet 
från före detta anställda med avtalat värvningsförbud. 

Det har inte funnits någon skyldighet att särskilt informera om värvningsför- 
buden i anställningsavtalen. M.P. och J.J. har getts tillfälle att noggrant läsa 
igenom respektive avtal före underskrift, och förutsätts ha gjort det. 
Klausulen är inte otydlig eller svårtolkad, varför de måste ha förstått 
klausulens innebörd, om de läst avtalet. Det har inte inneburit någon 
svårighet att anställningsavtalet är på engelska, som för övrigt är M.P:s 
modersmål. 

J.J. har anklagat MachineGames för att ha ljugit för honom om 
anställningsavtalets innehåll i samband med undertecknandet. Detta förne- 
kar MachineGames eftersom det inte är sant. 

M.P. och J.J. påmindes för övrigt om värvningsförbudet vid de intervjuer 
som hölls i samband med att de slutade på MachineGames, vilket de 
bekräftat genom att underteckna ett "Exit Interview Agreement". 

Det finns ingen isolerad marknad i Uppsala för anställda inom dataspels- 
branschen. Stockholm med omnejd – vari givetvis pendlingsorten Uppsala 
ingår – utgör en vital region för dataspelsutveckling. Arbetsmarknaden är 
också i stor utsträckning internationell. Bad Yolk, M.P. och J.J. har alltså 
flera andra alternativ än att värva arbetstagare från just MachineGames. 
Värvningsförbudet i anställningsavtalen har därmed ingen 
konkurrensbegränsande effekt eftersom Bad Yolk, M.P. och J.J., på samma 
sätt som MachineGames, kan lägga resurser på att rekrytera arbetstagare 
från andra bolag i Uppsala och Stockholm eller från utlandet. 

En bindningstid om två år för värvningsförbuden är inte oskälig. 

Ett värvningsförbud kan, till skillnad från en konkurrensklausul, inte moti- 
vera något extra lönepåslag eller ersättning efter anställningens upphörande 
eftersom det inte hindrar den före detta anställde från att få en annan 
inkomst. 

M.P. och J.J. hade mycket viktiga befattningar inom MachineGames i deras 
egenskaper av Senior Technical Artist respektive Technical Artist. M.P. har 
med andra ord haft en senior position inom organisationen. 

Vad Bad Yolk, M.P. och J.J. anfört om utländsk rätt ska inte tillmätas någon 
betydelse vid prövningen i detta mål. 

Förtida verkställighet 
 

Det är vedertagen praxis att efterlevnaden av olika former av konkurrens- 
klausuler kan säkerställas genom interimistiska vitesförbud och detsamma 
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måste gälla värvningsklausuler. Något hinder på grund av att säkerhetsåtgär- 
den skulle utgöra ”förtida domsverkställighet” föreligger alltså inte. Det är 
emellertid olämpligt om Arbetsdomstolen redan inom ramen för den sum- 
mariska prövning som nu är aktuell tar ställning till den centrala tvistefrågan 
i målet, utan att ha tagit del av den fullständiga utredning som parterna ska 
lägga fram vid den kommande huvudförhandlingen vid tingsrätten. 

Sabotagerisk och proportionalitet 
 

M.P. och J.J. har i maj/juni 2018 försökt rekrytera M.B. och R.M. från 
MachineGames. Detta är dock inte M.P:s och J.J:s enda brott mot 
värvningsförbudet. Hösten 2017 sade J.A., L.J. och D.W. upp sig från 
MachineGames. Deras anställningar löpte ut i mitten av november 2017. 
Därefter sade T.L. upp sig vid årsskiftet och hans anställning löpte ut den 
16 januari 2018. Dessa fyra personer har istället börja arbeta hos Bad Yolk, 
vilket M.P. och J.J. har medverkat till. 

M.P. och J.J. har även medverkat till att F.S. och K.H. lämnat 
MachineGames för att istället börja arbeta hos Bad Yolk, vilket skett under 
våren/sommaren 2018. 

Att alla dessa personer numera är anställda av Bad Yolk uppfattar Machine- 
Games som ostridigt. 

J.W:s mejl kan inte på något sätt anses motbevisa att sabotagerisk 
föreligger. Mejlet är skrivet vid en tidpunkt då Bad Yolk anställt eller stått i 
begrepp att anställa M.B., R.M., F.S. och K.H., helt i strid med de 
värvningsförbud M.P. och J.J. har i sina anställningsavtal med 
MachineGames. 

De ifrågavarande säkerhetsåtgärderna är inte oproportionerliga. MachineGa- 
mes intresse av att få till stånd de sökta åtgärderna väger betydligt tyngre än 
de men som Bad Yolk, M.P. och J.J. kan tänkas lida av dessa. De är 
oförhindrade att fortsätta sin verksamhet med Bad Yolks nuvarande 
anställda. Därutöver kan de fritt anställa vem som helst från det stora antal 
dataspelsföretag som finns i Uppsala, Stockholm och övriga världen. Den 
enda begränsningen är att de inte får anställa arbetstagare från Machi- 
neGames. Att de får något högre rekryteringskostnader genom att de inte får 
utnyttja sina kontakter bland de anställda hos MachineGames, gör inte vites- 
förbudet oproportionerligt. 

 
 

Bad Yolk, M.P. och J.J. har inte, utöver det överdrivna påståendet om att de 
praktiken förbjuds att bedriva sin verksamhet, konkretiserat vilken skada 
som skulle kunna uppkomma för dem på grund av den beslutade 
säkerhetsåtgärden. 
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Det finns förutsättningar för att förordna om säkerhetsåtgärd även mot Bad 
Yolk 

 
M.P. och J.J. är fortfarande bundna av värvningsförbudet i respektive 
anställningsavtal. De är som registrerade firmatecknare ställföreträdare för 
Bad Yolk. För att ett fortsatt vitesförbud mot dem ska vara effektivt är det 
nödvändigt att ett motsvarande vitesförbud gäller även för Bad Yolk. M.P. 
och J.J. kan i annat fall enkelt kringgå sitt vitesförbud genom att i Bad  
Yolks namn rekrytera arbetstagare från MachineGames i strid med 
värvningsförbudet. Om ett vitesförbud kan riktas endast mot den fysiska 
person som ingått ett anställningsavtal riskerar ett avtalat värvningsförbud 
att bli irrelevant, eftersom det i praktiken då lätt skulle kunna kringgås. 
Detta stöds även av rättsfallet NJA 1990 s. 338. Vidare finns mellan Bad 
Yolk och dess firmatecknare M.P. och J.J. en samverkan som kan jämställas 
med den mellan svarandebolagen i rättsfallet NJA 1993 s. 188, då M.P:s och 
J.J:s olika rekryteringar i strid med sina värvningsklausuler har skett i syfte 
att arbetstagare hos MachineGames skulle anställas av Bad Yolk. 
Värvningsförbuden mot M.P. och J.J. kan således ligga till grund för ett 
vitesförbud även mot Bad Yolk. 

Vite 
 

Värvningsförbudens viten har inte hindrat M.P. och J.J. från att bryta mot 
förbuden. De har dessutom gjort gällande att hela värvningsförbuden är 
ogiltiga. Det är därför nödvändigt med av domstol beslutat vitesförbud för 
att effektivt hindra fortsatta avtalsbrott. Varken Bad Yolk, M.P. eller J.J. har 
presenterat något underlag beträffande sina ekonomiska förhållanden som 
gör att Arbetsdomstolen av den anledningen ska sätta ned vitesbeloppet. 

Säkerhet 
 

MachineGames har ställt en säkerhet i form av en bankgaranti om 
200 000 kr. Med hänsyn till att Bad Yolk, M.P. och J.J. inte lider någon 
egentlig risk för ekonomisk skada på grund av ett interimistiskt förbud att 
anställa eller försöka rekrytera arbetstagare, som i dag arbetar hos 
MachineGames, måste denna säkerhet anses tillräcklig. 

Tidsbegränsning 

I och med att domstolarna ex officio ska häva vitesförbuden när M.P:s och 
J.J:s värvningsförbud löper ut den 8 april respektive den 6 juli 2019, spelar 
det ingen roll om förbuden tidsbegränsas eller inte. MachineGames 
motsätter sig dock inte en sådan tidsbegränsning. 

Sammanfattning av de rättsliga grunderna 
 

M.P. och J.J. har i sina anställningsavtal med MachineGames åtagit sig att 
inte anställa eller anlita anställda hos MachineGames eller dess närstående 
bolag, försöka rekrytera sådana arbetstagare samt uppmuntra, uppmana eller 
på andra sätt verka för att sådana arbetstagare lämnar sina anställningar hos 
MachineGames. De har brutit mot dessa åtaganden genom att rekrytera och 

oktober 18 s 23

AD 2018 nr 62



 

 

försöka rekrytera arbetstagare från MachineGames till Bad Yolk. Detta har 
skett i samverkan med Bad Yolk, vilket bolag de är ställföreträdare för. Det 
finns därför sannolika skäl för att MachineGames har anspråk på en 
förbudstalan mot Bad Yolk, M.P. och J.J. Sådan talan är föremål för 
rättegång vid tingsrätten. Det föreligger sabotagerisk. De yrkade 
säkerhetsåtgärderna är inte oproportionerliga. Det är inte fråga om förtida 
verkställighet. 

 

Skäl 

Bakgrund och tvisten 
 

M.P:s och J.J:s anställningar hos MachineGames upphörde den 8 april 
respektive den 6 juli 2017. De är numera verksamma i Bad Yolk, som även 
det är ett Uppsala-baserat företag verksamt inom dataspelsbranschen. 

Tvisten gäller om det finns förutsättningar att enligt 15 kap. 3 § rättegångs- 
balken interimistiskt förordna om förbud för Bad Yolk, M.P. och J.J. att 
anställa eller anlita arbetstagare hos MachineGames eller dess närstående 
bolag samt att försöka rekrytera sådana arbetstagare. 

 
Enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken får domstol, om någon visar sannolika 
skäl för att han eller hon mot någon har ett anspråk, som är eller kan antas 
bli föremål för rättegång eller prövning i annan liknande ordning, och det 
skäligen kan befaras att motparten genom att utöva viss verksamhet eller 
företa viss handling eller på annat sätt hindrar eller försvårar utövningen av 
sökandens rätt eller väsentligt förringar dess värde, förordna om lämplig 
åtgärd för att säkerställa sökandens rätt. Av bestämmelsen framgår att en 
sådan lämplig åtgärd för att säkerställa sökandens rätt får innebära ett förbud 
vid vite att utöva viss verksamhet. 

 
En förutsättning för att MachineGames yrkande om intermistiskt förord- 
nande enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken ska kunna bifallas är att Machine- 
Games visat sannolika skäl för sina anspråk mot Bad Yolk, M.P. och J.J. 
Arbetsdomstolen väljer att pröva denna fråga först. 

 
Har MachineGames visat sannolika skäl för sina anspråk mot Bad Yolk, 
M.P. och J.J.? 

 
I vilken utsträckning de förbud som finns i klausulerna i M.P:s och J.J:s 
anställningsavtal är skäliga bör, enligt Arbetsdomstolens mening, kunna 
prövas enligt såväl 36 § som 38 § avtalslagen. 

 
Av 36 § avtalslagen följer att ett avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan 
avseende såsom oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid avtalets till- 
komst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. 

 
Enligt 38 § avtalslagen får en konkurrensklausul inte sträcka sig längre än 
vad som kan anses skäligt. Av Arbetsdomstolens praxis (se 
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t.ex. AD 2017 nr 57 och AD 2015 nr 8 med hänvisningar) framgår att dom- 
stolen ska göra en helhetsbedömning av om en konkurrensklausul är skälig. 
Av denna praxis, som präglas av en starkt restriktiv syn på konkurrensklau- 
suler i anställningsavtal, framgår att domstolen ska beakta i vilken utsträck- 
ning arbetsgivaren har ett berättigat syfte med konkurrensbegränsningen. 
Som berättigade syften för konkurrensklausuler räknas bl.a. att skydda före- 
tagshemligheter och sådant tekniskt eller annat företagsspecifikt kunnande 
som arbetsgivaren förvärvat eller utvecklat. Även att skydda bestående 
kundrelationer har godtagits som ett berättigat syfte, särskilt om det skett en 
aktiv kundbearbetning eller motsvarande från arbetsgivarens sida. Däremot 
anses inte syftet att hålla kvar en arbetstagare med särskilda kunskaper och 
särskild kompetens vara ett berättigat syfte. Därutöver ska domstolen beakta 
i vilken utsträckning konkurrensklausulen begränsar arbetstagarens möjlig- 
heter att som anställd eller egenföretagare bedriva yrkesverksamhet. Härvid 
ska beaktas sådana omständigheter som omfattningen av den verksamhet 
som arbetstagaren förbjuds bedriva och bindningstidens längd. Domstolen 
ska också ta hänsyn till om arbetstagaren får någon kompensation under 
bindningstiden eller om arbetstagarens lön eller anställningsvillkor i övrigt 
har bestämts med utgångspunkt i de restriktioner som klausulen innebär. 
Domstolen ska även beakta andra omständigheter såsom arbetstagarens 
ställning och anställningstid samt om klausulen varit föremål för verkliga 
förhandlingar mellan parterna. 

 
En värvningsklausul av det slag som är aktuell i målet innebär, i jämförelse 
med sedvanliga konkurrensklausuler, endast en mindre begränsning av 
arbetstagarens möjligheter att som anställd eller egen företagare bedriva 
yrkesverksamhet. Å andra sidan syftar en sådan klausul till att motverka att 
arbetstagare hos den före detta arbetsgivaren byter arbetsgivare. För en 
arbetstagare med viss kompetens, visst yrkeskunnande och viss bostadsort 
kan antalet potentiella arbetsgivare i praktiken vara starkt begränsat. Värv- 
ningsklausuler är härigenom ägnade att skapa påtagliga inlåsningseffekter 
och motverka rörlighet på arbetsmarknaden. I litteraturen har det antagits att 
värvningsklausuler mellan företag normalt inte är tillåtna enligt artikel 101 
FEUF och 2 kap. 1 § konkurrenslagen, eftersom de inte lär uppfylla kraven 
på effektivitetsvinster som uppställs i artikel 101.3 FEUF och 2 kap. 2 § 
konkurrenslagen (se Domeij, Från anställd till konkurrent, s. 254). I Dan- 
mark och Norge finns uttryckliga lagregler som förbjuder sådana avtal mel- 
lan företag, annat än vid företagsöverlåtelser. Som Arbetsdomstolen tidigare 
framhållit bör det allmänna intresset av att upprätthålla konkurrens och rör- 
lighet på marknader, som bär upp konkurrensrätten, kunna beaktas även vid 
en tillämpning av 38 § avtalslagen (se AD 2015 nr 8 och AD 1994 nr 65). 
Mot bakgrund härav finns det, enligt Arbetsdomstolens mening, skäl att 
iaktta en restriktiv syn på tillåtligheten av värvningsklausuler. 

 
Genom de omtvistade värvningsklausulerna förbjuds M.P. och J.J., såvitt nu 
är i fråga, att anställa eller anlita personal hos MachineGames eller dess 
närstående bolag samt att försöka rekrytera sådan personal. 
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MachineGames har gjort gällande att dess anställda är den viktigaste till- 
gången hos MachineGames, som investerar stora belopp i att rekrytera och 
behålla dessa. Enligt MachineGames ges dess arbetstagare möjlighet att 
skapa ett nätverk bland övriga anställda och det är därmed inte orimligt att 
MachineGames då också begränsar de anställdas möjlighet att, till skada för 
MachineGames, utnyttja detta nätverk för egen vinnings skull under en tid 
efter det att de lämnat företaget. 

 
Arbetsdomstolen kan konstatera att de meddelade förbuden träffar inte 
enbart anställning eller rekryteringsförsök av arbetstagare som M.P. och J.J. 
arbetat med och som de kan ha skapat nätverk med. Förbuden träffar 
arbetstagare i alla yrkeskategorier hos MachineGames och dess närstående 
bolag samt även arbetstagare som anställts efter det att M.P. och J.J. lämnat 
sina anställningar hos MachineGames. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening kan M.P:s och J.J:s kännedom om 
anställda hos MachineGames och deras personliga relationer med sådana 
arbetstagare, inte jämställas med kännedom om företagshemligheter eller 
sådant tekniskt eller annat företagsspecifikt kunnande som arbetsgivaren 
förvärvat eller utvecklat. Det är inte heller fråga om att skydda bestående 
kundrelationer. Ett syfte, som skulle kunna berättiga en värvningsklausul 
med kort bindningstid, skulle kunna vara att motverka att en arbetstagare, i 
nära anslutning till att han eller hon slutar, förmår andra arbetstagare att 
också sluta, t.ex. för att gå över till en konkurrent. Även om den kännedom, 
som M.P. och J.J. kan ha fått i sitt arbete hos MachineGames om sin före 
detta arbetsgivares anställda, inte kan sägas vara ett företagsspecifikt 
kunnande som MachineGames förvärvat eller utvecklat, har de likväl genom 
sina anställningar fått en konkurrensfördel i förhållande till andra potentiella 
arbetsgivare, när det gäller att rekrytera just den tidigare arbetsgivarens 
kvarvarande arbetstagare. Enligt Arbetsdomstolens mening kan 
MachineGames ha ett berättigat intresse av att genom en värvningsklausul 
begränsa denna konkurrensfördel under en övergångsperiod i syfte att kunna 
anpassa sin verksamhet till de förändrade förhållanden som den nya 
konkurrerande verksamheten innebär. 

 
Arbetsdomstolen noterar, som ovan nämnts, att den aktuella klausulen inte 
är begränsad till de arbetstagare som M.P. och J.J. arbetat med, och därför 
har närmare kännedom om, eller till de arbetstagare som har en särskild 
yrkeskompetens. Vidare noterar Arbetsdomstolen att klausulen inte endast 
omfattar aktiv rekrytering från M.P:s och J.J:s sida, utan även förbjuder 

 
dem att anställa sådana arbetstagare hos MachineGames och dess närstående 
bolag, som självmant söker upp dem för att få en anställning. I dessa 
hänseenden går värvningsförbudet, enligt Arbetsdomstolens mening, längre 
än som kan anses skäligt med hänsyn till bolagets berättigade intresse av att 
neutralisera den konkurrensfördel M.P. och J.J. fått genom sina 
anställningar. Vid sådana förhållanden kan MachineGames inte anses ha 
visat sannolika skäl för sina anspråk i den omfattning som tingsrätten 
beslutat avseende Bad Yolk, M.P. och J.J. Härtill kommer att det nu förflutit 
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ungefär ett och ett halvt år sedan M.P. lämnade sin anställning hos 
MachineGames och ungefär ett år och tre månader sedan J.J. lämnade sin 
anställning där. MachineGames berättigade intresse av värvningsklausulen 
torde därför redan klingat av så att det inte bör anses skäligt att hålla M.P. 
och J.J. bundna vid något värvningsförbud. 

 
Detta ställningstagande innebär att MachineGames inte visat sannolika skäl 
för att sina anspråk varken mot Bad Yolk, M.P. eller J.J. MachineGames 
talan om interimistisk säkerhetsåtgärd mot dem ska redan med anledning 
härav lämnas utan bifall. Detta innebär att tingsrättens beslut ska upphävas. 

 
Rättegångskostnader 

M.P., J.J. och Bad Yolk är vinnande parter i Arbetsdomstolen och har rätt 
till ersättning för sina rättegångskostnader här. Bad Yolk har yrkat 
ersättning med 25 500 kr, exklusive mervärdesskatt, varav 22 500 kr för 
ombudsarvode och 3 000 kr för eget arbete. M.P. och J.J. har vardera yrkat 
ersättning med 34 125 kr inklusive mervärdesskatt, varav 28 125 kr 
inklusive mervärdesskatt för ombudsarvode och 6 000 kr för eget arbete. 
Arbetsdomstolen finner yrkade belopp skäliga. 

 

Arbetsdomstolens ställningstagande 

1. Arbetsdomstolen upphäver tingsrättens beslut om vitesförbud mot Bad 
Yolk Games AB, M.P. och J.J. 

2. MachineGames Sweden AB ska ersätta Bad Yolk Games AB dess rätte- 
gångskostnad i Arbetsdomstolen med 25 500 kr, varav 22 500 kr avser 
ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för detta beslut 
till dess betalning sker. 

3. MachineGames Sweden AB ska ersätta M.P. och J.J. deras 
rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med vardera 34 125 kr, varav 
28 125 kr vardera avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen 
från dagen för detta beslut till dess betalning sker. 

 
 
 
 

Ledamöter: Karin Renman, Anna Middelman, Kerstin G Andersson, Claes 
Frankhammar, Göran Söderlöf, Håkan Löfgren och Anders Hammarbäck. 
Enhälligt. 

Rättssekreterare: Pontus Bromander. 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 63/18 
2018-10-10 Mål nr A 48/17 
Stockholm 

KÄRANDE 
Svensk Pilotförening, Wallingatan 44 A, 111 24 Stockholm 
Ombud: förhandlingschefen Tommy Larsson, samma adress 

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

SAKEN 
kollektivavtalstolkning 

Bakgrund 

Mellan Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (SAS) och 
Svensk Pilotförening (SPF) gäller kollektivavtal om lön och anställnings- 
villkor för piloter anställda hos SAS. Parterna har också träffat kollektivav- 
tal om pension och försäkringsvillkor för SAS-piloter i Sverige, PPA13. 
Avtalet trädde i kraft den 1 maj 2013 och ersatte det tidigare avtalet PPA07. 

Johnny Lindman är medlem i SPF och har varit anställd som pilot hos SAS. 
Hans anställning avslutades när han, i anslutning till att han fyllde 60 år, 
gick i pension den 1 april 2015. Johnny Lindman gick i delpension innan 
PPA13 trädde i kraft och parterna är överens om att villkoren i PPA07 
skulle fortsätta att tillämpas på honom såvitt avsåg hans delpension. 

Parterna är oense om Johnny Lindmans ålderspension ska beräknas enligt 
den s.k. FC-regeln som fanns i PPA07. SPF menar att så är fallet. SAS 
menar att FC-regeln inte är tillämplig på Johnny Lindman. 

FC-regeln återfinns numera i PPA13 i Bilaga D 13.C Villkor för namngivna 
piloter i PPA07 i enlighet med tilläggsprotokoll mellan SPF och SAS 2013- 
07-03 (nedan Bilaga D) under avsnittet 13.C.2.3 Pensionsmedförande lön
och lyder.
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3:4 FC-regeln 
För pilot som vid uppnådd ordinarie pensionsålder varit anställd som 
pilot i SAS, Linjeflyg och Swedair i minst 20 år och som inte befordrats 
till befälhavare, ska den pensionsmedförande lönen beräknas som om 
denne hade befordrats till befälhavare vid 55 års ålder. Reglerna enligt 
punkt 3:3 ska därvid beaktas. 

 
För beräkning av pensionsförmåner enligt denna plan för tiden fram till 
ordinarie pensionsålder ligger, med beaktande av punkt 3:3, den ordinarie 
lönen till grund. 

 
Anmärkning 1 
FC-regeln ska beräknas som om pilot varit placerad i MAIN-segmentet 
oaktat den faktiska placeringen. 

 
FC-regeln gäller ej för beräkning av förtids-, deltids-, eller CT-pension. 
Vid beräkning av ålderspensionen från ordinarie pensionsålder kan FC- 
regeln endast åberopas av pilot som före förtidspensionstidpunkten upp- 
nått 20 anställningsår i SAS, Linjeflyg och Swedair. 

 
Anmärkning 2 
FC-regeln gäller ej för pilot som anställs efter 2006-12-31 och avlönas 
enligt ny löneskala. 

 
För att reglera övergången till PPA13 har parterna vidare infört vissa över- 
gångsbestämmelser i Bilaga B. 13 C (nedan Bilaga B). 

 
Övergångsbestämmelse – gäller för pilot anställd före 01 maj 2013 

 
SAS och SPF är eniga om följande övergångsregler giltiga from 01 maj 
2013. 

 
A. Regler som följer av det mellan parterna tidigare gällande kollek- 

tivavtalet av den 1 april 2011 (”PPA07”) såvitt avser nedan 
angivna förmåner fortsatt gäller för pilot, som den 01 maj 2013, 
är berättigade till: 

a. Fullt intjänad ålderspension vid avtalad pensionsålder 
(60 år) enligt PPA07, SAS förpliktelse att betala pens- 
ionspremie upphör på pilotens 60 års dag. 

b. Förtidspension enligt PPA07, dock under förutsättning 
att piloten har inkommit med sin ansökan senast per den 
18 november 2012 samt påbörjar förtidspensionen senast 
november 2013. Alla övriga förmåner enligt PPA07 äger 
inte längre tillämpning. 

c. Delpension enligt PPA07, dock under förutsättning att 
piloten har inkommit med sin ansökan senast per den 
18 november 2012 samt påbörjar delpensionen senast 
november 2013. Alla övriga förmåner enligt PPA07 äger 
inte längre tillämpning. 

d. Loss of licence-ersättning, dock under förutsättning att 
sådan rätt till loss of licence-ersättning enligt PPA07, 
inträffat (första insjuknandedagen) den 31 mars 2013 
eller tidigare. 
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[...] 

 
e. CT-pension enligt PPA07 dock under förutsättning att 

första insjuknandedagen inträffat senast den 31 mars eller 
tidigare. 
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Yrkanden m.m. 
 

SPF har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta SAS att till Johnny 
Lindman betala ekonomiskt skadestånd med 5 850 kr per månad från 
den 1 april 2015 till dag för huvudförhandling i målet (den 28 augusti 2018), 
jämte ränta enligt 6 § räntelagen på de månatliga beloppen från den 25:e i 
respektive månad till dess betalning sker. 

 
SAS har bestritt yrkandet men vitsordat de yrkade beloppen och sättet att 
beräkna räntan som skäliga i och för sig. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

 
 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

Parterna är oense om piloten Johnny Lindmans ålderspension ska beräknas 
enligt den s.k. FC-regeln som fanns i det mellan parterna tidigare gällande 
pensionsavtalet PPA07. Tvisten gäller för det första om FC-regeln är til- 
lämplig på honom efter att PPA13 trätt i kraft. Om Arbetsdomstolen skulle 
finna att så är fallet, är frågan om han uppfyller de förutsättningar som FC- 
regeln uppställer för att hans pension ska beräknas på det sätt som regeln 
anger. 

 
Kollektivavtalsbakgrunden 

 
Under hösten 2012 befann sig SAS i en svår ekonomisk situation. För att 
kunna trygga en fortsatt finansiering ansåg SAS att det var nödvändigt att 
omgående genomföra stora förändringar i syfte att åstadkomma besparingar 
och få kontroll över kostnadsutvecklingen. Ett område som berördes var 
piloternas pensioner. Under november 2012 förhandlade SAS och SPF om 
ett nytt kollektivavtal om pension och försäkringsvillkor. Parterna enades 
den 19 november 2012 om en överenskommelse som, enligt uppgift, sam- 
manfattades i punktform på en eller ett par sidor och som närmast hade 
karaktär av en principöverenskommelse. Överenskommelsen innebar bl.a. 
att det tidigare förmånsbestämda pensionssystemet skulle ersättas med ett 
premiebaserat. Parterna fastställde också en kostnadsram för det nya kollek- 
tivavtalet som angavs till en viss procent av piloternas årliga lönesumma. 
Under våren 2013 hölls omfattande förhandlingar och samråd mellan SAS 
och företrädare för SPF i syfte att enas om överenskommelsens närmare 
innehåll i olika avseenden, bl.a. om vilka övergångsbestämmelser som 
skulle gälla. I början av juli 2013 träffade parterna en fullständig överens- 
kommelse om det nya kollektivavtalet, PPA13, låt vara att viss redigering av 
avtalstexten fortfarande återstod. 
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Bilaga B 
 

I inledningen till PPA13 anges att det nya pensionsavtalet fr.o.m. den 1 maj 
2013 ska ersätta PPA07. I Bilaga B till PPA13 finns övergångsbestämmelser 
för piloter som anställts före den 1 maj 2013. Bestämmelserna har i rele- 
vanta delar återgivits i inledningen till denna dom. 

 
Av punkten A framgår att piloter som den 1 maj 2013 enligt PPA07 var 
berättigade till de i punkterna A. a-e. listade förmånerna fortfarande omfat- 
tas av PPA07, såvitt avser de förmåner som listas i punkterna A. a-e. 

 
Punkten A. a. avser piloter som den 1 maj 2013 hade tjänat in full ålders- 
pension enligt PPA07. För att ha tjänat in full ålderspension krävdes enligt 
PPA07 att piloten haft 360 månader pensionsgrundande tjänstetid. För pilo- 
ter som anställts före den 1 maj 2013 men som inte hade tjänat in full ålders- 
pension skulle i stället fribrev utfärdas för den ålderspension som tjänats in 
enligt PPA07 (Bilaga B punkten B.). 

 
De förmåner som nämns i punkterna A. b-e är förtidspension, delpension, 
Loss of Licence-ersättning och CT-pension. Av dessa är det bara punkten 
A. c. om delpension som är av intresse i målet. Enligt den punkten har en 
pilot rätt till delpension enligt PPA07 om piloten ansökt om delpension sen- 
ast den 18 november 2012 och påbörjat delpensionen senast i november 
2013. I bestämmelsen anges att ”(a)lla övriga förmåner enligt PPA07 äger 
inte längre tillämpning”. 

 
Arbetsdomstolen gör beträffande avtalstexten följande bedömning. 

 
Av övergångsbestämmelsernas lydelse framgår att reglerna om ålderspens- 
ion i PPA07 ska tillämpas på piloter som före den 1 maj 2013 tjänat in full 
ålderspension. Parterna är ense om att Johnny Lindman inte hade gjort det. 

 
Parterna är ense om att Johnny Lindman uppfyllde kraven för att omfattas 
av punkten A. c. om delpension. Av den bestämmelsens ordalydelse framgår 
emellertid klart att det förhållandet att en pilot enligt punkten A. c. har rätt 
till delpension enligt PPA07 inte innebär att piloten också har rätt till andra 
pensionsförmåner enligt PPA07, t.ex. ålderspension. 

 
Sammantaget ger ordalydelsen av övergångsbestämmelserna i Bilaga B ett 
starkt och entydigt stöd för att de piloter som var berättigade till delpension 
enligt PPA07 när PPA13 trädde i kraft inte därigenom skulle fortsätta att 
omfattas av några andra regler i PPA07 än de som avsåg deras delpension. 

 
SPF har gjort gällande att parterna vid avtalsslutet var ense om att de piloter 
som, i likhet Johnny Lindman, var berättigade till delpension enligt PPA07 
skulle omfattas av samtliga regler från PPA07 i Bilaga D, däribland FC- 
regeln. Detta har SAS bestritt. 
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Som framgått förhandlades PPA13 fram mellan parterna under våren 2013 
och den fullständiga avtalstexten antogs i början av juli samma år. Av utred- 
ningen framgår att frågor om det nya pensionsavtalet under våren 2013 del- 
vis behandlades i en partsgemensam pensionsnämnd. Pensionsnämnden var, 
såvitt framkommit, ett partssammansatt organ för bl.a. samråd i pensionsfrå- 
gor. Några direkta avtalsförhandlingar synes däremot inte ha förts i nämn- 
den. 

 
Under behandlingen av PPA13 våren 2013 arbetade pensionsnämnden med 
ett dokument benämnt Öppna frågor där det löpande beskrevs vilka frågor 
som behandlades i nämnden. I en version av dokumentet, som åberopats i 
målet och som är daterat den 6 mars 2013, besvaras frågan om delpension- 
ärer omfattas av FC-regeln med ”Ja eftersom man tillhör PPA07”. 

 
Stefan Carleson, Robert Gustafsson och Britt-Inger Fredriksson medverkade 
vid förhandlingarna under våren 2013 och var även ledamöter i pensions- 
nämnden. Stefan Carleson och Robert Gustafsson, som företrädde SPF, har 
berättat att parterna vid förhandlingarna under våren var överens om att 
vissa piloter, bl.a. de som var berättigade till delpension enligt PPA07, även  
efter införandet av PPA13 skulle omfattas av villkoren från PPA07 i Bilaga 
D samt att de därav drog slutsatsen att även FC-regeln fortsatt skulle gälla 
för dem. Britt-Inger Fredriksson, som företrädde SAS, har berättat att pens- 
ionsnämnden gemensamt föreslog att FC-regeln fortsatt skulle gälla för pilo- 
ter som var berättigade till delpension i samband med att dokumentet Öppna 
frågor upprättades i mars 2013, men att de förhandlingsansvariga på SAS 
därefter motsatte sig förslaget. Britt-Inger Fredriksson har vidare berättat att 
hon med anledning av detta, senast i samband med att texten till övergångs- 
bestämmelserna i Bilaga B färdigställdes, tydligt klargjorde för SPF:s före- 
trädare att SAS inte ansåg att delpensionärerna skulle omfattas av FC- 
regeln. 

 
Arbetsdomstolen gör beträffande den gemensamma partsuppfattningen föl- 
jande bedömning. 

 
Dokumentet Öppna frågor från början av mars 2013 ger klart stöd för att 
pensionsnämnden vid den tidpunkten var enig om att piloter som var berätti- 
gade till delpension enligt PPA07 när PPA13 trädde i kraft skulle fortsätta 
att omfattas av PPA07 i dess helhet. Utredningen visar att övergångsbestäm- 
melserna i Bilaga B tillkom efter att dokumentet Öppna frågor upprättades i 
mars 2013. I övergångsbestämmelserna anges beträffande delpension 
uttryckligen att ”(a)lla övriga förmåner enligt PPA07 äger inte längre til- 
lämpning”. Mot bakgrund härav framstår uppgifterna i dokumentet om att 
delpensionärerna skulle omfattas av FC-regeln, enligt Arbetsdomstolens 
mening, närmast som ett förslag vilket inte accepterades av SAS. Britt-Inger 
Fredrikssons uppgift om att hon, senast i samband med att texten till över- 
gångsbestämmelserna skrevs, tydligt klargjort för SPF att SAS:s förhand- 
lingsansvariga hade en annan uppfattning än pensionsnämnden stödjer  
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också en sådan tolkning. Varken Stefan Carleson eller Robert Gustafsson 
har lämnat några närmare uppgifter om när eller på vilket sätt den påstådda 
enigheten om ett annat avtalsinnehåll skulle ha kommit till uttryck. Mot 
bakgrund härav är det enligt Arbetsdomstolens mening inte visat att det fun- 
nits någon annan gemensam partsavsikt än den som framgår av avtalstexten. 

 
Bilaga D, tilläggsprotokollet och namnlistorna 

 
Bilaga D till PPA13 innehåller materiella bestämmelser från PPA07, där- 
ibland den aktuella FC-regeln. Av rubriken till Bilaga D framgår att bilagan 
innehåller villkor för namngivna piloter i enlighet med tilläggsprotokoll 
mellan SPF och SAS 2013-07-03 och i den inledande meningen i bilagans 
avsnitt 13.C.2 Pension, anges att, detta pensionsavtal, PPA07, gäller för 
namngivna svenska piloter som avlönas enligt svensk löneskala i enlighet 
med tilläggsprotokoll mellan SPF och SAS 2013-07-03. 

 
Tilläggsprotokollet från den 3 juli 2013, som getts in i målet av SPF, inne- 
håller inte några namngivna piloter. SPF har emellertid åberopat ett antal 
listor med namn på piloter och anfört följande. Listorna över piloter är bila- 
gor till tilläggsprotokollet från den 3 juli 2013. Eftersom Bilaga D hänvisar 
till i tilläggsprotokollet ”namngivna piloter” ska villkoren i Bilaga D (bl.a. 
FC-regeln) tillämpas på piloterna vars namn upptagits i dessa listor. Enligt 
SPF:s uppfattning är detta en särskild övergångsregel för de namngivna 
piloterna som skiljer sig från de allmänna övergångsreglerna i Bilaga B. 
Johnny Lindmans namn finns upptaget på en av listorna med rubriken; 
För- säkrade PPA07 per 1 maj 2013 – Delpension. Detta innebär att han 
omfattas av alla regler i Bilaga D, däribland av FC-regeln. 

 
SAS har bestritt att Bilaga D och namnlistorna har den betydelse som SPF 
har gjort gällande. 

 
Av utredningen framgår att namnlistorna upprättades i samråd mellan par- 
terna och färdigställdes under hösten 2013, dvs. efter att parterna hade över- 
enskommit om den fullständiga texten till PPA13 inklusive Bilaga B och 
Bilaga D. 

 
I målet har förhör hållits med Stefan Carleson, Robert Gustafsson och Britt- 
Inger Fredriksson, vilka på ömse sidor deltog vid förhandlingar och samråd 
under våren 2013. Ingen av dem har uppgett att det finns särskilda över- 
gångsbestämmelser i PPA13 för vissa namngivna piloter som skiljer sig från 
dem i Bilaga B. SPF:s dåvarande sektionsordförande Robert Gustafsson och 
SAS:s f.d. pensionsexpert Britt-Inger Fredriksson har tvärtom båda tydligt 
förklarat att det är övergångsreglerna i Bilaga B som avgör i vilken utsträck- 
ning PPA07 fortsatt är tillämplig på en pilot efter att PPA13 trätt i kraft. 
Robert Gustafsson och Britt-Inger Fredriksson, som också deltog i den 
partsgemensamma arbetsgrupp som tog fram de aktuella listorna, har berät- 
tat att gruppen sammanställde dessa listor genom att tillämpa övergångsreg- 
lerna i Bilaga B, att de upprättade en lista för varje grupp av piloter som  
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enligt deras uppfattning omfattades av respektive övergångsregel i Bilaga B 
A. a-e samt att en lista sammanställdes för den grupp piloter som de 
bedömde inte omfattades av någon av dessa bestämmelser. Enligt Robert 
Gustafsson rörde det sig om ett rent administrativt arbete som syftade till att 
SAS och SPF skulle få översikt över vilka piloter som, enligt övergångsbe- 
stämmelserna, tillhörde PPA07 respektive PPA13. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening ger hänvisningarna till namngivna piloter i 
rubrikerna till Bilaga D och avsnittet 13.C.2 Pension lästa för sig visserligen 
visst stöd för SPF:s uppfattning att den namngivna pilotgruppen omfattas av 
samtliga materiella regler från PPA07 i Bilaga D. Mot detta ska ställas att 
tilläggsprotokollet från den 3 juli 2013, som rubrikerna hänvisar till, inte 
innehåller eller hänvisar till några namngivna piloter och att namnlistorna 
har upprättats flera månader efter att tilläggsprotokollet upprättades. Robert 
Gustafsson och Britt-Inger Fredriksson har båda berättat att namnlistorna 
upprättades av en arbetsgrupp med tillämpning av just övergångsreglerna i 
Bilaga B. 

 
Sammantaget ger utredningen inte stöd för annat än att parterna i juli 2013 
var ense dels om att övergångsreglerna i Bilaga B var avgörande för i vilken 
utsträckning PPA07 fortsatt skulle tillämpas, dels om att parterna gemen- 
samt skulle gå igenom alla piloter och göra listor över vilka som omfattas av 
de olika övergångsbestämmelserna i Bilaga B. 

 
Med denna utgångspunkt kan den lista som Johnny Lindman är upptagen 
på, vilken har rubriken ”Försäkrade PPA07 per 1 maj 2013 – Delpension”, 
inte förstås på något annat sätt än som en lista över de piloter som enligt 
arbetsgruppens uppfattning omfattades av övergångsbestämmelsen i punk- 
ten A. c. i Bilaga B. 

 
Sammantaget finns det enligt Arbetsdomstolens mening därför inte skäl att 
tolka de aktuella hänvisningarna i Bilaga D (tillsammans med de nämnda 
listorna) som särskilda övergångsbestämmelser för de namngivna piloterna 
som avviker från övergångsbestämmelserna i Bilaga B. Att Johnny 
Lindmans namn finns på en av de aktuella listorna talar därför inte för att 
PPA07 ska vara tillämplig på honom i någon vidare omfattning än vad som 
följer av övergångsbestämmelsen i punkten A. c. i Bilaga B. 

 
Sammanfattande bedömning 

 
Ordalydelsen av övergångsbestämmelserna i Bilaga B talar starkt och enty- 
digt för att piloter som, i likhet med Johnny Lindman, var berättigade till 
delpension enligt PPA07 då PPA13 trädde i kraft inte omfattas av några 
andra regler i PPA07 än sådana som avser deras delpension. Bilaga D och 
övrig avtalsdokumentation motsäger inte denna slutsats. Det är inte visat att 
parterna gemensamt skulle ha avsett något annat än det som framgår av 
avtalstexten. Inte heller i övrigt har det framkommit något som ger skäl att  
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frångå avtalets lydelse. Arbetsdomstolen finner därför att PPA13 inte inne- 
bär att FC-regeln är tillämplig på Johnny Lindman. SPF:s talan ska redan 
därför avslås. 

Rättegångskostnader 

Med denna utgång ska SPF ersätta SAS för rättegångskostnader. SAS har 
yrkat ersättning för rättegångskostnader med 462 000 kr för ombudsarvode. 
SPF har överlämnat till Arbetsdomstolen att bedöma skäligheten i det 
yrkade beloppet. Arbetsdomstolen finner, med beaktande av målets omfatt- 
ning och art, att ett ombudsarvode om 350 000 kr är skäligt. 

Domslut 

1. Arbetsdomstolen avslår Svensk Pilotförenings talan.

2. Svensk Pilotförening ska ersätta Scandinavian Airlines System Denmark-
Norway-Sweden för rättegångskostnader med 350 000 kr för ombudsar- 
vode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess
betalning sker.

Ledamöter: Jonas Malmberg, Peter Syrén, Kerstin G Andersson, Åsa 
Kjellberg Kahn, Katarina Novák, Carl Gustaf Hjort och Lena Maier 
Söderberg. Enhälligt. 

Rättssekreterare: Peter Edin 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 65/18 
2018-10-24 Mål nr A 57/17 

KÄRANDE 
Seko, Service- och kommunikationsfacket, Box 1105, 111 81 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristen Annett Olofsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 
Box 1155, 111 81 Stockholm 

SVARANDE 
1. Sveriges Byggindustrier, Box 5054, 102 42 Stockholm
2. Peab Asfalt AB, 556098-8122, Box 1282, 262 24 Ängelholm
Ombud: jur.kand. Lisa Ericsson, Advokatfirman Törngren Magnell KB,
Västra Trädgårdsgatan 8, 111 53 Stockholm

SAKEN 
allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott 

Bakgrund 

Mellan Sveriges Byggindustrier (BI) och Seko, Service- och kommunika- 
tionsfacket (förbundet) gäller kollektivavtal, väg- och banavtalet (kollektiv- 
avtalet). Peab Asfalt AB (bolaget) är genom medlemskap i BI bundet av 
kollektivavtalet. 

I kap. 3 § 39 i kollektivavtalet finns en bestämmelse om lönegranskning, 
som sedan den 1 maj 2016 har följande lydelse. 

Lönegranskning 

Lokal facklig organisation äger rätt att på arbetsplats fortlöpande 
granska löneförhållanden och därvid rätt att ta del av avlöningslis- 
tor. Lokala parter har att på dessa grunder överenskomma om hur 
granskningsarbete lämpligen bör genomföras. 

Under år 2016 begärde förbundets fackliga förtroendemän hos bolaget att få 
ta del av avlöningslistor med uppgifter om namn, personnummer och aktu- 
ella löneuppgifter för anställda hos bolaget, avseende både medlemmar i 
förbundet och arbetstagare som var oorganiserade eller medlemmar i en 
annan arbetstagarorganisation (s.k. utanförstående arbetstagare). Bolaget 
erbjöd sig att överlämna efterfrågad information avseende förbundets med- 
lemmar, men enbart avidentifierade löneuppgifter för övriga arbetstagare. 

oktober 18 s 39

AD 2018 nr 65



 

 
 
 

Tvist har uppkommit om bolaget brutit mot kollektivavtalet genom att inte 
låta förbundet ta del av begärda avlöningslistor med löneuppgifter som kan 
knytas till identifierbara arbetstagare, såvitt avser de utanförstående arbets- 
tagarna. Parterna är oense i frågan om det skulle ha varit i strid med person- 
uppgiftslagen att till förbundet lämna ut de omtvistade uppgifterna, vilket är 
arbetsgivarparternas ståndpunkt och vilket förbundet bestritt. 

 
Parterna har tvisteförhandlat utan att kunna enas. 

 

Yrkanden och inställning 
 

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till förbun- 
det betala allmänt skadestånd med 200 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntela- 
gen från dagen för delgivning av stämning, den 25 april 2017, till dess betal- 
ning sker. 

 
Arbetsgivarparterna har bestritt käromålet. De har inte vitsordat något 
belopp som skäligt i sig, men vitsordat sättet att beräkna räntan. För det fall 
Arbetsdomstolen skulle finna att bolaget brutit mot kollektivavtalet och där- 
med är skadeståndsskyldigt har arbetsgivarparterna yrkat att skadeståndet 
ska jämkas till noll. 

 
Förbundet har motsatt sig jämkning. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

 
 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

Tvisten gäller om bolaget år 2016 bröt mot lönegranskningsbestämmelsen i 
kap. 3 § 39 i kollektivavtalet genom att inte låta förbundets förtroendevalda 
hos bolaget få del av begärda avlöningslistor med löneuppgifter som kunde 
knytas till identifierbara utanförstående arbetstagare. 

 
Parterna är överens om att Arbetsdomstolen i målet ska utgå från att löne- 
granskningsbestämmelsen innebär en skyldighet för arbetsgivaren att till 
den lokala fackliga organisationen lämna ut identifierbara löneuppgifter  
avseende även utanförstående arbetstagare. Det som i målet är tvistigt är 
om det skulle ha varit i strid med den tidigare gällande 
personuppgiftslagen att till organisationen lämna ut de omtvistade 
uppgifterna. Om Arbetsdom- stolen skulle finna att ett utlämnade skulle  
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ha varit i strid med personupp- giftslagen är parterna överens om att 
bolaget inte är skadeståndsskyldigt för kollektivavtalsbrott. 

 
Personuppgiftslagen och parternas ståndpunkter 

 
Parterna är ense om att ett utlämnande av de begärda löneuppgifterna till 
den lokala fackliga organisationen skulle ha inneburit behandling av person- 
uppgifter enligt den vid tidpunkten, år 2016, gällande personuppgiftslagen. 
Personuppgiftslagen genomförde det s.k. dataskyddsdirektivet (direktiv 
95/46/EG). Personuppgiftslagen upphörde att gälla den 25 maj 2018, då 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av person- 
uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), EU:s dataskyddsförord- 
ning, i stället började tillämpas. 

 
För att en behandling av personuppgifter skulle ha varit tillåten enligt per- 
sonuppgiftslagen gällde att de grundläggande kraven i 9 § personuppgiftsla- 
gen skulle vara uppfyllda samt, enligt 10 §, att den registrerade lämnat sitt 
samtycke till behandlingen. Om samtycke inte fanns skulle behandlingen 
vara nödvändig för något av de syften som anges i punkterna a-f) i paragra- 
fen. Något samtycke från de registrerades sida i aktuellt fall har inte påståtts 
föreligga. 

 
Förbundet har i första hand gjort gällande att ett utlämnande av de tvistiga 
löneuppgifterna till förbundets förtroendevalda har varit nödvändigt för att 
bolaget skulle kunna fullgöra sin skyldighet enligt granskningsbestämmel- 
sen i kollektivavtalet som, enligt förbundet, är en sådan rättslig skyldighet 
som avses i 10 § b) personuppgiftslagen. Förbundet har i andra hand gjort 
gällande att behandlingen skulle ha varit tillåten efter en intresseavvägning 
enligt 10 § f) personuppgiftslagen. Enligt arbetsgivarparterna var ett utläm- 
nande av uppgifterna inte tillåtet enligt någon av de av förbundet åberopade 
bestämmelserna. Det har inte gjorts gällande att någon utanförstående 
arbetstagare motsatt sig ett utlämnande av uppgifterna för kontroll om rätt 
lön utbetalts. 

 
Parterna har utgått från att ett utlämnande av de identifierbara personuppgif- 
terna skulle ha varit en behandling av dem som hade omfattats av de s.k. 
hanteringsreglerna i personuppgiftslagen, bl.a. 9 och 10 §§ och inte den s.k. 
missbruksregeln i 5 a § i den lagen. Det är upplyst att de aktuella personupp- 
gifterna skulle hämtas från bolagets datoriserade löneregister och det får 
antas att bolaget, mot bakgrund av bestämmelsen om lönegranskning, till de  
registrerade lämnat i lagen föreskriven information om den behandling av 
personuppgifter som bolaget kunde komma att göra. 

 
Arbetsdomstolen väljer att inleda med att pröva om ett utlämnande av upp- 
gifterna i fråga skulle ha varit tillåtet enligt 10 § f) personuppgiftslagen. 
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Hade ett utlämnande av de begärda löneuppgifterna varit tillåtet enligt 
10 § f) personuppgiftslagen? 

 
10 § f) personuppgiftslagen 

 
Personuppgifter fick enligt 10 § f) personuppgiftslagen behandlas utan sam- 
tycke av den registrerade om behandlingen var nödvändig för att ett ända- 
mål som rörde ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige, eller 
hos sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnades ut, skulle kunna 
tillgodoses. Det krävdes då att detta intresse vägde tyngre än den registrera- 
des intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. 

 
I aktuellt fall var det fråga om tillåtligheten av en behandling av personupp- 
gifter hos bolaget genom utlämnande av personuppgifter till tredje man, dvs. 
förbundet. 

 
Ändamål för ett berättigat intresse? 

 
En första fråga är om behandlingen var nödvändig för att ett ändamål som 
rörde ett berättigat intresse hos förbundet skulle kunna tillgodoses. Ändamå- 
let har varit lönegranskning enligt kollektivavtalets lönegranskningsbestäm- 
melse, dvs. kontroll av att rätt lön enligt löneavtalet betalades. Arbetsdom- 
stolen börjar med frågan om berättigat intresse för att därefter pröva om 
nödvändighetskriteriet var uppfyllt. 

 
Arbetsdomstolen har i AD 2010 nr 87 anfört bl.a. följande. Som en grund- 
läggande princip gäller att ett kollektivavtal binder inte bara den avtalsslu- 
tande arbetsgivar- och arbetstagarorganisationen utan även organisationens 
medlemmar. Detta framgår av 26 § första stycket medbestämmandelagen. 
Däremot har kollektivavtalet inte någon direkt på lag grundad rättsverkan 
beträffande rättsförhållandet mellan en kollektivavtalsbunden arbetsgivare 
och en hos arbetsgivaren anställd arbetstagare som inte tillhör den avtalsslu- 
tande arbetstagarorganisationen. I svensk rätt gäller också som en allmän 
princip att den utanförstående arbetstagaren inte själv kan grunda någon rätt 
direkt på kollektivavtalet. En annan sak är att anställningsavtalet även för 
utanförstående arbetstagare kan hämta och i praktiken i allmänhet också 
hämtar sitt innehåll helt eller delvis från det kollektivavtal som arbetsgiva- 
ren är bunden av. På den svenska arbetsmarknaden gäller alltså i praktiken 
att en kollektivavtalsbunden arbetsgivare i allmänhet tillämpar kollektivav- 
talet inom dess sakliga giltighetsområde på samma sätt för arbetstagare som 
står utanför den kollektivavtalsslutande arbetstagarorganisationen som för 
organisationens medlemmar. Det synsätt som ligger bakom denna avtalstil- 
lämpning är så fast grundat att det finns anledning att anta att kollektivavta- 
let i allmänhet också innebär att arbetsgivaren är rättsligt förpliktad i förhål- 
lande till arbetstagarorganisationen att tillämpa kollektivavtalets 
bestämmel- ser om anställningsvillkor även i fråga om utanförstående 
arbetstagare (se AD 1977 nr 49). Det råder mot den nu angivna bakgrunden 
inget tvivel om att den fackliga organisationen har ett intresse av att 
arbetsgivaren fullt ut följer avtalet även i förhållande till utanförstående  
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arbetstagare och inte, för att ta ett exempel, betalar lägre löner till dessa än 
till organisationens med- lemmar. 

 
Arbetsgivarparterna har inte gjort gällande annat än att bolaget har haft en 
skyldighet att tillämpa kollektivavtalet även på arbetstagare som inte är 
medlemmar i förbundet. Förbundet måste mot denna bakgrund anses ha haft 
ett berättigat intresse av att kunna bevaka avtalstillämpningen även i fråga 
om sådana arbetstagare som står utanför organisationen, något som arbetsgi- 
varparterna inte heller invänt emot. 

 
Var det nödvändigt för förbundet att få del av identifierbara löneuppgifter 
avseende de utanförstående arbetstagarna? 

 
Frågan är då om det var nödvändigt för förbundet att få del av identifierbara 
löneuppgifter avseende de utanförstående arbetstagarna för att kontrollen 
skulle kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Parterna har i denna 
fråga motsatta ståndpunkter. 

 
Enligt arbetsgivarparterna var nödvändighetskriteriet inte uppfyllt. De har 
anfört bl.a. följande. Enligt löneöverenskommelsen är inplaceringen i en av 
löneklasserna det avgörande för vilken lön en arbetstagare får. Löneklassen 
bestäms i sin tur utifrån branschvana och yrkeskunskaper. Eftersom arbets- 
tagare som har erforderlig branschvana vanligtvis uppfyller även kravet på 
att kunna utföra flera av de i avtalet uppräknade arbetsuppgifterna, är den 
mest relevanta uppgiften för förbundet att ta del av – utom själva löneupp- 
giften som sådan – löneklassen. Även arbetstagarens yrkeskunskaper och tid 
i yrket kan vara relevanta uppgifter, men däremot inte uppgifter om namn, 
personnummer eller anställningsnummer. Sammantaget är det möjligt för 
förbundet att kontrollera bolagets efterlevnad av löneavtalet utifrån avidenti- 
fierade uppgifter så länge löneklass alternativt tid i yrket och yrkeskun- 
skaper framgår. 

 
Förbundet har anfört att det varit nödvändigt för förbundets lokala företrä- 
dare att få del av identifierbara löneuppgifter. Utan att veta vilken individ 
som de olika löneuppgifterna avser, kan förbundet inte kontrollera om en 
arbetstagare får rätt lön enligt löneöverenskommelsen, dvs. i första hand om 
han eller hon är placerad i rätt löneklass. 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Prövningen av frågan om det var nödvändigt för förbundet att få del av löne- 
uppgifterna så att det framgick vem löneuppgiften avsåg måste, enligt 
Arbetsdomstolens mening, göras mot bakgrund av den för bolaget gällande 
löneöverenskommelsen, eftersom det var bolagets tillämpning av den som 
förbundet ville kontrollera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

oktober 18 s 43

AD 2018 nr 65



 

Enligt löneöverenskommelsen bestäms lönen av i vilken av fem löneklasser 
en viss arbetstagare ska placeras, vilket i sin tur avgörs med beaktande av 
hans eller hennes branschvana och yrkeskunskaper enligt vissa i avtalet när- 
mare angivna kriterier. Med branschvana avses antal säsonger som belägg- 
ningsarbetare. Ju högre löneklass desto fler av i avtalet angivna yrkeskun- 
skaper ska arbetstagaren behärska. Yrkeskunskaperna som är uppräknade är 
justeringsarbete, klistringsarbete, vältförare, rakare, maskinist, plattskötare, 
stensättnings- och plattsättningsarbete samt hantlangare vid handläggning. 

 
Arbetsdomstolen kan inte dela arbetsgivarparternas ståndpunkt att förbundet 
bör kunna utgå från antingen att löneklassinplaceringen är den rätta och att 
kontrollen därmed enbart avser att undersöka om lönebeloppet är det rätta 
eller att arbetsgivarens uppgifter om branschvana och yrkeskunskaper är de 
korrekta och att kontrollen därmed avser huruvida arbetstagaren placerats i 
rätt löneklass. Enligt Arbetsdomstolens mening finns det ett berättigat 
intresse för förbundets företrädare att få del av identifierbara löneuppgifter. 
Utan sådana kan förbundet inte undersöka om även uppgifter om bransch- 
vana och yrkeskunskaper är korrekta. Arbetsdomstolen har således svårt att 
se hur förbundets förtroendevalda skulle ha kunnat kontrollera att enskilda 
arbetstagare placerats i rätt löneklass, utan att få uppgift om vem, vilken 
individ, lönen avsåg. Den efterfrågade personuppgiftsbehandlingen får där- 
med anses ha varit nödvändig i personuppgiftslagens mening för att tillgo- 
dose förbundets berättigade intresse av att kontrollera bolagets efterlevnad 
av löneöverenskommelsen. 

 
Intresseavvägning 

 
Den sista frågan att bedöma är om förbundets berättigade intresse av att 
kontrollera bolagets efterlevnad av löneöverenskommelsen vägde tyngre än 
de utanförstående arbetstagarnas intresse av skydd mot kränkning av den 
personliga integriteten. 

 
Arbetsdomstolen har i det tidigare nämnda avgörandet anfört bl.a. följande. 
Vid en prövning enligt 10 § f) personuppgiftslagen ska intresseavvägningen 
göras efter en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda 
fallet varvid uppgifternas karaktär är en omständighet. Bedömningen av vad 
som är en kränkning av den enskildes integritet bör dock inte göras 
schablonartat med beaktande enbart av uppgifternas karaktär. Vid bedöm- 
ningen måste även vägas in t.ex. det sammanhang där uppgifterna förekom- 
mer, syftet med behandlingen, den spridning uppgifterna har fått eller riske- 
rar att få samt vad behandlingen kan leda till (jfr prop. 2005/2006:173 s. 
27). 

 
Att en arbetsgivare till den lokala fackliga organisationen lämnar ut löne- 
uppgifter avseende utanförstående arbetstagare får anses innebära ett visst 
ingrepp i deras personliga integritet. Som Arbetsdomstolen har funnit i det 
ovannämnda rättsfallet, måste utanförstående arbetstagares löneuppgifter 
anses ha ett visst skyddsvärde, samtidigt som de likväl inte var att beteckna 
som känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen. 
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I aktuellt fall är det fråga om en skyldighet för arbetsgivaren att på begäran 
fortlöpande tillhandahålla löneuppgifter på individnivå för lönegranskning. 
Av vittnesförhören med förbundets fackliga förtroendemän hos bolaget 
framgår att lönegranskning hos bolaget normalt skedde en gång per år, en 
uppgift som inte har ifrågasatts. Vid bedömningen av skyddsvärdet bör 
beaktas att löneöverenskommelsens kriterier för inplacering i de olika löne- 
klasserna huvudsakligen är av objektiv natur. Av de ovan nämnda vittnes- 
förhören framgår även att det är av störst intresse för förbundet att granska 
lönen för de arbetstagare som är placerade i löneklasserna 1–4, då inplace- 
ring i löneklass 5 innebär full betalning enligt löneöverenskommelsen. 

 
Andreas Forsberg, facklig förtroendeman hos bolaget, har berättat att han 
fick granskningsunderlaget av bolaget via mejl och att han efter genomförd 
granskning brukade radera den bifogade filen. Även Torsten Centerdahl, 
också han facklig förtroendeman hos bolaget, har uppgett att han brukade 
plocka bort uppgifterna från företagets dator som han använder, men att 
möjligen inte mejlet raderades. Han har vidare berättat att det är enbart han 
som i regionen har mandat att lönegranska och som tar del av uppgifterna. 
Av utredningen har det inte framkommit att individuella löneuppgifter i 
något fall skulle ha spritts till nackdel för någon arbetstagare. 

 
Arbetsdomstolen finner mot denna bakgrund inte skäl att ifrågasätta vad för- 
bundet anfört om att det endast är en mycket begränsad grupp personer 
inom förbundet som vid granskningen får tillgång till uppgifterna och att 
dessa inte används för något annat ändamål än att kontrollera efterlevnaden 
av löneöverenskommelsen samt att uppgifterna som lämnats ut regelmässigt 
raderas efter genomförd granskning. 

 
Vid en sammantagen bedömning finner Arbetsdomstolen att förbundets 
intresse av att kunna genomföra lönegranskningen även avseende utanför- 
stående arbetstagare, som domstolen funnit vara ett berättigat intresse, väger 
tyngre än de utanförstående arbetstagarnas intresse av skydd för den person- 
liga integriteten. 
Arbetsdomstolen har vid sin bedömning även beaktat artikel 8 i Europakon- 
ventionen – om rätt till skydd för privat- och familjeliv – och den proport- 
ionalitetsprövning som följer av artikel 8.2. 

 
Vid den ovan gjorda bedömningen finns det inte anledning att beröra frågan 
om det förelegat en branschpraxis på sätt förbundet har gjort gällande. 

 
Slutsatsen av det anförda är att det, enligt Arbetsdomstolens mening, inte 
skulle ha varit i strid med personuppgiftslagen om bolaget hade låtit förbun- 
det få del av de begärda avlöningslistorna med löneuppgifter som kunde 
knytas till identifierbara utanförstående arbetstagare. Med utgångspunkt i att 
parterna enats om att domstolens prövning i detta mål ska utgå från att den 
berörda bestämmelsen i kollektivavtalet innebär en skyldighet att lämna ut  
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identifierbara löneuppgifter även avseende utanförstående arbetstagare, föl- 
jer att bolaget genom att inte lämna ut de omtvistade uppgifterna har brutit 
mot lönegranskningsbestämmelsen. 

Allmänt skadestånd 

Genom att bryta mot lönegranskningsbestämmelsen i kollektivavtalet har 
bolaget ådragit sig skyldighet att betala allmänt skadestånd till förbundet för 
kollektivavtalsbrott. Arbetsgivarparterna har anfört att det allmänna skade- 
ståndet bör jämkas till noll, med hänsyn till det osäkra rättsläget samt att 
bolaget ansett sig hindrat av tvingande lag att lämna ut de begärda uppgif- 
terna. 

Arbetsdomstolen, som inte anser att det finns skäl att jämka skadeståndet, 
finner att skäligt skadeståndsbelopp är 50 000 kr. 

Rättegångskostnader 

Vid ovan angiven utgång får arbetsgivarparterna, enligt huvudregeln i  
18 kap. 1 § rättegångsbalken, anses som förlorande parter. De är därmed 
skyldiga att ersätta förbundets rättegångskostnader. Arbetsdomstolen gör 
bedömningen att de ska ersätta förbundet med hälften vardera (se 5 kap. 2 § 
tredje stycket arbetstvistlagen). 

Förbundet har yrkat ersättning för rättegångskostnader med sammanlagt 
379 366 kr. Den yrkade ersättningen har vitsordats av arbetsgivarparterna. 
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Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen förpliktar Peab Asfalt AB att till Seko, Service- och 
kommunikationsfacket, betala allmänt skadestånd med 50 000 kr, med ränta 
enligt 6 § räntelagen på beloppet från den 25 april 2017 till dess betalning 
sker. 

 
2. Arbetsdomstolen förpliktar Sveriges Byggindustrier och Peab Asfalt AB 
att med hälften vardera ersätta Seko, Service- och kommunikationsfacket, 
för dess rättegångskostnader med 379 366 kr, varav 347 331 kr avser 
ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet 
från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Kurt Eriksson, Bengt 
Huldt, Cathrin Dalmo, Gerald Lindberg och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Pontus Bromander 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 66/18 
2018-10-24 Mål nr B 1/18 
Stockholm 

KLAGANDE 
Mat-Expressen i Kalmar AB, 556858-2364, Trångsundsvägen 8, 
392 39 Kalmar 
Ombud: advokaten Per Dejke, Kalmar Advokatbyrå AB, Box 117, 
391 21 Kalmar 

MOTPART 
Jonas Kornberg, 850128-2936, Övraby 112, 385 50 Söderåkra 
Ombud och rättshjälpsbiträde: advokaten Daniel Möller, Visioner 
Advokatbyrå AB, Box 2, 382 21 Nybro 

SAKEN 
skadestånd på grund av avskedande 

ÖVERKLAGAD DOM 
Kalmar tingsrätts dom den 4 december 2017 i mål nr T 815-16 

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här). 

Mat-Expressen i Kalmar AB (bolaget) har yrkat att Arbetsdomstolen, med 
ändring av tingsrättens dom, ska ogilla Jonas Kornbergs vid tingsrätten 
förda talan och befria bolaget från skyldigheten att betala ersättning för 
Jonas Kornbergs rättshjälpskostnad vid tingsrätten samt förplikta Jonas 
Kornberg att till bolaget betala ersättning för bolagets rättegångskostnader 
vid tingsrätten med där yrkat belopp. 

Jonas Kornberg har motsatt sig ändring av tingsrättens dom. 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 

Jonas Kornberg har, för det fall bolaget skulle få bifall till sin talan i Arbets- 
domstolen, yrkat att Arbetsdomstolen, enligt 5 kap. 2 § arbetstvistlagen, ska 
förordna att vardera parten ska stå sin kostnad såväl vid tingsrätten som i 
Arbetsdomstolen. 

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har ljud- och bild- 
upptagningarna av den muntliga bevisningen vid tingsrätten spelats upp. 
Bolaget har åberopat samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten. Som 
grund för och till utveckling av sin talan i Arbetsdomstolen har parterna i 
allt väsentligt anfört detsamma som antecknats i tingsrättens dom. 
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Domskäl 
 

Tvisten 
 

Jonas Kornberg var tillsvidareanställd hos bolaget. Han arbetade bl.a. med 
att med köra livsmedelsleveranser till bolagets kunder. Jonas Kornberg har 
inte utfört något arbete för bolagets räkning efter den 10 juli 2015. 

 
Följande är ostridigt eller framgår av utredningen. 

 
Inför sommaren 2015 förde parterna diskussioner om att Jonas Kornberg 
skulle avstå från att ta ut semesterledighet under den sommaren. Vid ett möte 
torsdagen den 9 juli 2015 ville dock bolagets ställföreträdare Ahmet Tasin att 
Jonas Kornberg skulle ta semester från och med vecka 30 och fyra veckor 
framåt. Jonas Kornberg önskade för egen del semester från och med 
vecka 29, dvs. med början måndagen den 13 juli 2015, och fyra veckor 
framåt. Ahmet Tasin motsatte sig att Jonas Kornberg skulle vara ledig 
vecka 29. Någon överenskommelse om att Jonas Kornberg skulle vara 
semesterledig från och med vecka 29 träffades inte. 

 
Måndagen den 13 juli 2015 kom Jonas Kornberg inte till sitt arbete. Samma 
dag skickade bolaget ett brev till Jonas Kornberg med ”rubriken” Varning. I 
brevet klargjordes skyldigheten att respektera överenskommelser om semester- 
förläggning. Jonas Kornberg upplystes också om att brott mot arbetstidsöver- 
enskommelser ytterst kan leda till ett skiljande från anställningen. 

 
Fredagen den 17 juli 2015 mottog Jonas Kornberg ytterligare ett brev från 
bolaget daterat den 14 juli samma år. Av brevet framgick att bolaget – till 
följd av att Jonas Kornberg inte följt gjorda överenskommelser om arbets- 
tidsförläggning – betraktade det som att han sagt upp sig från sin anställ- 
ning. Bolaget bekräftade i brevet att uppsägningen accepterades. 

 
Den 24 juli 2015 betalade bolaget slutlön och semesterersättning till Jonas 
Kornberg. 

 
Den 7 augusti 2015 (dvs. fredagen i vecka 32) besökte Jonas Kornberg 
bolaget för att fråga vilken tid han skulle börja arbeta den 10 augusti 2015. 
Jonas Kornberg fick då besked om att han inte var önskvärd på arbets- 
platsen. 

 
Tvisten i Arbetsdomstolen avser inledningsvis om bolaget har avskedat eller 
sagt upp Jonas Kornberg, eller om han själv har avslutat anställningen. För 
det fall Arbetsdomstolen skulle komma fram till att bolaget skilt Jonas 
Kornberg från anställningen ska domstolen pröva om bolaget haft laga skäl 
för ett avskedande eller saklig grund för uppsägning. Under sådana förhål- 
landen ska domstolen även ta ställning till om Jonas Kornberg är berättigad 
till allmänt skadestånd för att bolaget inte följt vissa formaliaregler. 
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Har Jonas Kornberg själv avslutat sin anställning eller har bolaget 
avskedat eller sagt upp honom? 

 
En uppsägning är en rättshandling av stor betydelse. Det är därför naturligt 
att sådana rättshandlingar vanligen görs i skriftlig form. I 8 § anställnings- 
skyddslagen förskrivs att en arbetsgivares uppsägning ska vara skriftlig. 
Detta är dock endast en ordningsföreskrift. Även muntliga uppsägningar 
från arbetsgivaren är giltiga på den privata sektorn. Någon motsvarande 
bestämmelse finns inte i anställningsskyddslagen såvitt avser en arbetstaga- 
res uppsägning. Även om det normala således torde vara att en uppsägning 
sker skriftligen kan en muntlig uppsägning ha giltig verkan på den privata 
sidan. En uppsägning kan också ske genom konkludent handlande. Avgö- 
rande för att yttranden eller handlanden ska uppfattas som en uppsägning är 
att dessa ger uttryck för och av motparten uppfattas som att anställningen 
ska upphöra. I rättspraxis har framhållits att det ligger i linje med anställ- 
ningsskyddslagens huvudsyfte att ett anställningsförhållande inte ska anses 
upplöst på grund av åtgärder från arbetstagarens sida såvida det inte blir helt 
klarlagt att arbetstagaren verkligen avser att lämna sin anställning eller att 
arbetsgivaren genom åtgärder från arbetstagarens sida haft grundad anled- 
ning anta att arbetstagaren hade sådana avsikter (se t.ex. AD 2016 nr 63, AD 
2011 nr 71, AD 2006 nr 44, och AD 1976 nr 93). 

 
En situation, som flera gånger varit föremål för Arbetsdomstolens bedömning, 
är att arbetstagaren uteblir från arbetet utan att arbetsgivaren får veta vad det 
beror på. För denna situation har domstolen framhållit att man normalt måste 
räkna med att anställningen består under någon tid trots att arbetstagaren inte 
kommer till arbetet, eftersom det kan finnas många olika förklaringar till att 
arbetstagaren uteblir. Domstolen har framhållit att man därför i normalfallet 
måste räkna med att anställningen upphör först efter det att omkring ett par 
veckor förflutit utan att arbetsgivaren fått reda på om arbetstagaren avser att 
återkomma i arbete (se t.ex. AD 2016 nr 63, AD 1999 nr 108, AD 1991 nr 85 
och AD 1980 nr 140). 

 
Bolaget har gjort gällande att Jonas Kornbergs anställning upphört någon 
gång under perioden den 13 juli till den 7 augusti 2015 till följd av hans eget 
sammantagna agerande. 

 
Jonas Kornberg har tillbakavisat att han skulle ha avslutat anställningen själv 
och i stället gjort gällande att bolaget skilt honom från anställningen. 

 
Tingsrätten har i denna del funnit att Jonas Kornberg inte sagt upp sig från 
sin anställning hos bolaget vare sig uttryckligen eller genom konkludent 
handlande. Enligt tingsrätten får i stället bolaget anses ha avslutat anställ- 
ningen. 

 
I likhet med tingsrätten finner Arbetsdomstolen att omständigheterna inte 
varit sådana att Jonas Kornberg ska anses ha avslutat anställningen. Enligt 
Arbetsdomstolens mening får bolaget i stället anses ha avslutat anställningen 
den 17 juli 2015 genom att brevledes bekräfta att bolaget accepterade Johan 
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Kornbergs uppsägning. Bolagets efterföljande agerande talar också entydigt 
för att det brevet utgjorde ett skiljande från anställningen. Liksom tingsrätten 
finner Arbetsdomstolen att det är fråga om ett avskedande eftersom bolaget 
avslutat Jonas Kornbergs anställning utan iakttagande av uppsägningstid. 

 
Har det funnits laga grund för avskedande? 

 
Enligt 18 § anställningsskyddslagen får en arbetstagare avskedas om han 
eller hon grovt har åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren. 
Därmed avses sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande som inte 
rimligen ska behöva tålas i något anställningsförhållande. 

 
Olovlig frånvaro kan, om arbetstagaren uteblir från arbetsplatsen och utan 
godtagbar anledning avhåller sig från arbete under en inte obetydlig tid, vara 
grund för avskedande. Att så är fallet framgår redan av förarbetena till 
1974 års anställningsskyddslag (se prop. 1973:129 s. 239 f.), som fortfarande 
är vägledande. Arbetsdomstolen har som regel sett särskilt allvarligt på fall 
där en arbetstagare som fått avslag på en begäran om ledighet ändå uteblir (se 
t.ex. AD 2016 nr 63, AD 2016 nr 24, AD 2006 nr 13 och AD 2002 nr 35). 
Den olovliga frånvaron kan då närmast ses som en arbetsvägran eller order- 
vägran. I linje med vad som har uttalats i förarbetena rörande liknande fall 
kan dock omständigheterna i det enskilda fallet ha varit sådana att arbets- 
tagaren har haft ett skäl för sitt handlande som det kan vara rimligt att ta 
hänsyn till (prop. 1973:129 s. 124). 

 
Som tingsrätten framhållit är det, enligt 11 § semesterlagen, arbetsgivaren 
som bestämmer semesterns förläggning, om inte något annat har avtalats. 
Bolaget kan, enligt Arbetsdomstolens mening, inte genom vad som före- 
kommit mellan parterna anses ha bestämt att Jonas Kornberg skulle ha 
semester från och med vecka 30. 

 
Jonas Kornberg valde att utebli från arbetet den 13 juli 2015 trots att han var 
medveten om att bolaget inte godtog att han påbörjade sin semester nämnda 
dag. Han kom sedan att vara frånvarande från arbetet utan att höra av sig till 
arbetsgivaren förrän den 7 augusti 2015. I sammanhanget framstår Jonas 
Kornbergs passivitet som anmärkningsvärd – särskilt med beaktande av de 
två brev som han mottog från bolaget. Att bolaget med kort varsel kan ha 
frångått en tidigare överenskommelse om att Jonas Kornberg skulle arbeta 
under sommaren rättfärdigar inte hans olovliga frånvaro från och med 
vecka 29. Arbetsdomstolen gör alltså i denna del en annan bedömning än 
den tingsrätten gjort. 

 
Jonas Kornberg var, trots varningen, olovligt frånvarande i fem dagar och 
kunde förväntas vara det i ytterligare flera veckor. Arbetsdomstolen finner 
att Jonas Kornbergs olovliga frånvaro från och med vecka 29 varit sådan att 
den måste bedömas som ett så grovt åsidosättande av hans åligganden mot 
bolaget att det funnits laga grund för avskedande den 17 juli 2015. Till följd 
av denna bedömning har Jonas Kornberg inte rätt till vare sig allmänt 
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skadestånd eller ersättning för lön för brott mot 18 § anställningsskydds- 
lagen. Hans talan ska alltså avslås och tingsrättens domslut ändras i enlighet 
härmed. 

 
Ska bolaget betala allmänt skadestånd till Jonas Kornberg med anledning 
av brott mot 19 och 30 §§ anställningsskyddslagen? 

 
Fråga om då om bolaget ska betala allmänt skadestånd till Jonas Kornberg 
för att inte ha iakttagit reglerna i 30 och 19 §§ anställningsskyddslagen. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Det är ostridigt att bolaget inte på sätt som anges i 30 § anställningsskydds- 
lagen underrättat Jonas Kornberg om att bolaget avsåg att avskeda honom. 
Det är också ostridigt att han inte fått något skriftligt besked om avskedande 
med sådant innehåll som anges i 19 § anställningsskyddslagen. Det brev 
som Jonas Kornberg mottog den 17 juli 2015 hade visserligen skriftlig form 
men i brevet angavs inte på föreskrivet sätt vad han skulle iaktta för det fall 
han ville göra gällande att avskedandet var ogiltigt eller yrka skadestånd 
med anledning av avskedandet. 

 
Av Arbetsdomstolens praxis framgår att om en arbetsgivare åläggs att betala 
allmänt skadestånd till en arbetstagare för att arbetstagaren har avskedats, 
utan sådan grund som krävs enligt 18 § anställningsskyddslagen, ska ytter- 
ligare allmänt skadestånd för brott mot vissa formaliaföreskrifter inte dömas 
ut, om det är utrett att arbetsgivaren vid sitt agerande trott sig ha haft rätt i 
sin uppfattning att anställningsavtalet upphört på annat sätt än genom att 
arbetsgivaren avslutat anställningsförhållandet (se AD 2016 nr 63, AD 2015 
nr 68, AD 2015 nr 26 och AD 2014 nr 13). 

 
I detta fall har Arbetsdomstolen kommit fram till att Jonas Kornberg grovt 
har åsidosatt sina åligganden enligt anställningsavtalet och att det därför 
funnits laga grund för avskedandet. Han har därför inte erhållit något 
allmänt skadestånd på den grunden att bolaget felaktigt skulle ha avslutat 
hans anställning. Enligt Arbetsdomstolens mening har bolaget inte haft fog 
för sin uppfattning att det var Jonas Kornberg som avslutade anställnings- 
förhållandet. Vid dessa förhållanden kan bolaget inte undgå skadestånds- 
ansvar för brott mot formaliaföreskrifterna. Yrkade belopp är skäliga. 
Tingsrättens dom i denna del ska således fastställas. 

 
Rättegångskostnader 

 
Den bedömning som Arbetsdomstolen har gjort innebär att Jonas Kornberg 
förlorat yrkandena om skadestånd för brott mot 18 § alternativt 7 § anställnings- 
skyddslagen. Däremot har Jonas Kornberg vunnit framgång i fråga om yrkan- 
dena om allmänt skadestånd för brott mot formaliaföreskrifterna i 19 och 30 §§ 
anställningsskyddslagen. Vid en sammantagen bedömning finner Arbetsdom- 
stolen dock att den del som Jonas Kornberg har vunnit inte är av sådan 
omfattning att det bör påverka fördelningen av rättegångskostnaderna. 
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Jonas Kornberg har emellertid yrkat att vardera part ska svara för sin rätte- 
gångskostnad såväl vid tingsrätten som i Arbetsdomstolen enligt 5 kap. 2 § 
första stycket arbetstvistlagen, då han haft skälig anledning att få saken 
prövad. 

 
Den särskilda kvittningsbestämmelsen i 5 kap. 2 § första stycket arbetstvist- 
lagen utgör ett undantag från huvudregeln i 18 kap. 1 § rättegångsbalken om 
att förlorande part ska ersätta motparten dennes rättegångskostnad. Nämnda 
kvittningsbestämmelse föreskriver att domstolen i arbetstvister kan förordna 
att vardera parten ska bära sin kostnad, om den part som förlorat målet hade 
skälig anledning att få tvisten prövad. Avsikten med regeln är att den ska 
kunna tillämpas både när rättsfrågorna och bevisfrågorna varit osäkra (se 
t.ex. AD 1981 nr 46). Skälig anledning att få tvisten prövad kan vara att 
båda parter, när de utgörs av organisationer, har ett gemensamt intresse av 
en auktoritativ tolkning av rättsläget, oavsett hur utgången kan komma att 
bli. Det kan också vara fråga om att utgången varit en följd av omständig- 
heter som tidigare varit obekanta för den part som förlorat målet eller att 
rättsläget varit svårbedömt. Av Arbetsdomstolens praxis framgår att det är 
relativt ovanligt att omständigheterna är sådana att kvittning enligt den nu 
nämnda bestämmelsen medges i andra mål än kollektivavtalstvister. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening finns det i förevarande fall inte anledning 
att frångå huvudregeln om att den som förlorat ska betala motpartens rätte- 
gångskostnader. Jonas Kornberg ska därför som förlorande part ersätta 
bolagets rättegångskostnader vid tingsrätten och i Arbetsdomstolen, såvitt 
kostnaden skäligen varit påkallad för att tillvarata bolagets rätt. 

 
Bolaget har vid tingsrätten yrkat ersättning med sammanlagt 120 000 kr, 
varav 110 000 kr för ombudsarvode och 10 000 kr för eget arbete och 
inställelser, exklusive mervärdesskatt. Vidare har bolaget i Arbetsdomstolen 
yrkat ersättning med sammanlagt 73 148 kr, varav 65 000 kr för ombuds- 
arvode och 8 148 kr för egen inställelse och utlägg, exklusive mervärdes- 
skatt. 

 
Med hänsyn till målets omfattning och art finner Arbetsdomstolen att 
bolaget är skäligen tillgodosett med en ersättning för ombudsarvode om 
87 500 kr vid tingsrätten och 40 000 kr i Arbetsdomstolen. Kostnaderna för 
eget arbete och inställelse samt utlägg är skäliga. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen ändrar punkten 1 i tingsrättens domslut på så sätt 
 

- att Mat-Expressen i Kalmar AB till Jonas Kornberg ska betala allmänt 
skadestånd med 10 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 
8 april 2016 till dess betalning sker, samt 

 
- att Jonas Kornbergs yrkanden i övrigt avslås. 
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2. Arbetsdomstolen ändrar punkten 3 i tingsrättens domslut på så sätt 
 

- att Mat-Expressen i Kalmar AB befrias från skyldigheten att utge 
ersättning för Jonas Kornbergs rättshjälpskostnad vid tingsrätten, samt 

 
- att Jonas Kornberg förpliktas att ersätta Mat-Expressen i Kalmar AB för 
dess rättegångskostnad vid tingsrätten med 97 500 kr, varav 87 500 kr avser 
ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda 
beloppet från den 4 december 2017 till dess betalning sker. 

 
3. Arbetsdomstolen fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Daniel 
Möller för det biträde han lämnat Jonas Kornberg i Arbetsdomstolen till 
37 918 kr, varav 16 308 kr för arbete, 7 470 kr för tidsspillan, 6 556 kr för 
utlägg och 7 584 kr för mervärdesskatt. 

 
4. Jonas Kornberg ska ersätta Mat-Expressen i Kalmar AB för dess rätte- 
gångskostnad i Arbetsdomstolen med 48 148 kr, varav 40 000 kr avser 
ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på beloppet från dagen för 
denna dom till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Karin Renman, Claes-Göran Sundberg, Christer Måhl, Charlott 
Richardson, Göran Söderlöf, Gerald Lindberg och Carl-Gustaf Hjort. 
Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Hannah Edström 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 67/18 
2018-10-31 Mål nr A 113/18 
Stockholm 

KÄRANDE 
Saco-S genom Sveriges universitetslärare och forskare SULF, 
Ferkens gränd 4, 111 30 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristen Annika Wahlström, adress som ovan. 

SVARANDE 
Staten genom Örebro universitet, 701 82 Örebro 
Ombud: arbetsrättsjuristerna Lars Åström och Josephine Trinder, 
Arbetsgivarverket, Box 3267, 103 65 Stockholm 

SAKEN 
ogiltigförklaring av uppsägning m.m. 

Mellan parterna gäller kollektivavtal. 

Christina Öberg är medlem i Sveriges universitetslärare och forskare, SULF. 
Hon har varit tillsvidareanställd som professor vid Örebro universitet. Den 
20 juni 2018 sades hon upp från sin anställning av personliga skäl. Tvist upp- 
stod mellan parterna om uppsägningen var sakligt grundad. 

Saco-S genom Sveriges universitetslärare och forskare (förbundet) har väckt 
talan mot staten genom Örebro universitet (staten) och, såsom talan slutligt 
bestämts, yrkat att Arbetsdomstolen ska 
– förklara uppsägningen av Christina Öberg ogiltig, samt
– förplikta staten att till Christina Öberg betala allmänt skadestånd med

75 000 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning
av stämning (den 30 augusti 2018) till dess betalning sker.

Enligt förbundet var uppsägningen inte sakligt grundad, då staten inte full- 
gjort sin omplaceringsskyldighet. 

Staten har medgett käromålet. Parterna är överens om att vardera part ska stå 
sin egen rättegångskostnad. 

Domskäl 

Staten har medgett förbundets talan som den slutligt bestämts. Käromålet ska 
därför bifallas. Vardera part ska stå sin rättegångskostnad. 
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Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen förklarar uppsägningen av Christina Öberg ogiltig. 
 

2. Arbetsdomstolen förpliktar staten, genom Örebro universitet, att till 
Christina Öberg betala allmänt skadestånd med 75 000 kronor, med ränta 
enligt 6 § räntelagen från den 30 augusti 2018 till dess betalning sker. 

 
3. Vardera part ska stå sin rättegångskostnad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson 

Rättssekreterare: Sofia Rasmusson 
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