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1. AD 2019 nr 8 
 
Fallet, som handlar om beräkning av anställningstid vid turordning och 
efter verksamhetsövergång, refereras ingående på vita blad. 
 
2. AD 2019 nr 9 
 
Fallet, som handlar om chefs behörighet att träffa bindande avtal, 
refereras ingående på vita blad. 
 
3. AD 2019 nr 10 
 
Fallet, som handlar om kollektivavtalstolkning och kollektivavtalsbrott, 
refereras ingående på vita blad. 
 
4. AD 2019 nr 11 
 
Tredskodom 
 
5. AD 2019 nr 12 

 
Fallet, som handlar om uppsägningstid för verkställande direktör – 
vitesförbud, refereras ingående på vita blad. 
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Ombud: advokaten Anders Karlsson, Advokatfirman Axelsson & 
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2. Logent Ports & Terminals AB, 556785-6322, Hammarby Kaj 14, 
120 30 Stockholm 
Ombud: chefsjuristen Jan Bergman, Transportföretagen, Box 384, 
102 49 Stockholm 

 
SAKEN 
brott mot turordningsreglerna 

 
 

Bakgrund 
 

Logent Ports & Terminals AB (Logent) är ett logistikföretag med verksam- 
het bl.a. i Göteborgs hamn. Logent är medlem i Sveriges Hamnar och där- 
med bundet av bl.a. kollektivavtal som ingås mellan Sveriges Hamnar och 
Svenska Transportarbetareförbundet (Transport). Svenska Hamnarbetarför- 
bundets (förbundet) medlemmar Misko Brajic och Stefan Spjuth har syssel- 
satts i arbete som avses med detta kollektivavtal, det s.k. hamn- och stuveri- 
avtalet. Bolaget är inte bundet av kollektivavtal i förhållande till förbundet. 

 
Före den 1 februari 2010 bedrev Göteborgs Hamn AB (GHAB) all verksam- 
het i hamnen. Den dagen delades verksamheten upp i tre skilda bolag, där- 
ibland Gothenburg Car Terminal AB (GCT). Den 4 april 2011 ändrades 
företagsnamnet från Gothenburg Car Terminal AB till Logent Ports & Ter- 
minals AB (Logent). Det är ostridigt att övergången från GHAB till GCT, 
den 1 februari 2010, var en sådan övergång där 6 b § anställningsskyddsla- 
gen är tillämplig. 

 
Logent har även bedrivit verksamhet i Stockholms hamn. Moderbolaget 
Logent AB köpte den 1 maj 2010 aktierna i ett av de där verksamma stuve- 
ribolagen som då namnändrades till Stuv AB. Stuv AB blev således en del 
av Logentkoncernen den 1 maj 2010. Den 1 januari 2013 övergick verksam- 
heten i Stuv AB till Logent. Det är ostridigt att även denna övergång var en 
sådan där 6 b § anställningsskyddslagen är tillämplig. 
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Den 2 januari 2017 blev Misko Brajic och Stefan Spjuth uppsagda på grund 
av arbetsbrist från sina tillsvidareanställningar hos Logent i Göteborg med 
två månaders uppsägningstid. 

 
I hamn- och stuveriavtalet finns följande bestämmelse. 

 
§ 3 Anställning av arbetstagare, arbetskårens indelning m.m. 

----- 
 

Mom. 4 Behovsanställning 

Arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens om anställning för viss 
tid när behov av extra arbetskraft föreligger. Denna behovsanställning ger 
inte arbetstagaren företrädesrätt till ny anställning enligt lagen om anställ- 
ningsskydd. Undantag gäller om en arbetstagare kvalificerat sig för före- 
trädesrätt i en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren och under företrä- 
desrättsperioden anställs vid behov av extra arbetskraft. Då kvalificerar 
behovsanställningen till ny företrädesrätt om övriga förutsättningar i 
lagen om anställningsskydd är uppfyllda. Den som fått företrädesrätt på 
angivet sätt, förlorar sin företrädesrätt om han avböjer ett skäligt anställ- 
ningserbjudande eller sammanlagt tre erbjudanden om behovsanställning. 
Den lokala fackföreningen har möjlighet att begära förhandling om tills- 
vidareanställning om arbetstagaren mera regelbundet anställs för viss tid. 

 
Andelen arbetade timmar i branschen utförda av behovsanställda bör inte 
överskrida 20 % av totalt arbetade timmar per kalenderår. Lokala avvikel- 
ser kan förekomma på grund av verksamhetens art och behov. 

 
Arbetsgivare skall, i de fall behov föreligger av en tillsvidareanställning, i 
första hand beakta lämpliga kandidater bland de behovsanställda. 

 

Tvisten 

Parterna tvistar om Logent har gjort sig skyldigt till turordningsbrott när 
Misko Brajic och Stefan Spjuth sades upp på grund av arbetsbrist från sina 
tillsvidareanställningar hos Logent. De är därvid oense om Misko Brajic och 
Stefan Spjuth skulle ha tillgodoräknats anställningstid hos tidigare arbetsgi- 
vare i verksamhet som sedermera övergått till Logent. 

 
Tvisten har inte kunnat lösas vid förhandlingar mellan parterna. 

 

Yrkanden och inställning 
 

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta Logent att till var och 
en av Misko Brajic och Stefan Spjuth utge allmänt skadestånd med 
50 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av 
stämning till dess betalning sker. 
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Förbundet har vidare yrkat att Arbetsdomstolen ska inhämta förhandsavgö- 
rande från EU-domstolen med följande frågeställningar. 
1. Är en tillämpning av lagen om anställningsskydd som innebär att en 

behovsanställd arbetstagare, som är anställd under de timmar han/hon 
arbetar under en viss dag, inte får tillgodogöra sig tidigare anställnings- 
tid vid en verksamhetsöverlåtelse från en arbetsgivare till en annan om 
han/hon inte är anställd under den dag då överlåtelsen äger rum, förenlig 
med rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning 
av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter 
vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verk- 
samheter (överlåtelsedirektivet) och rådets direktiv 1999/70/EG av den 
28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete (visstidsdirektivet)? 

2. Är en tillämpning av lagen om anställningsskydd som innebär att en 
behovsanställd arbetstagare inte får tillgodogöra sig tidigare anställ- 
ningstid om han/hon visserligen är anställd i den överlåtna verksamheten 
dagen för överlåtelsen men inte anställd över datumgränsen för överlå- 
telse, förenlig med överlåtelsedirektivet och visstidsdirektivet? 

 
Arbetsgivarparterna har bestritt yrkandena. Arbetsgivarparterna har inte 
vitsordat några belopp avseende allmänt skadestånd men har vitsordat ränte- 
yrkandet som skäligt i och för sig. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

 
 

Domskäl 
 

Bakgrund och tvisten 
 

Misko Brajic och Stefan Spjuth var tillsvidareanställda hos Logent i Göte- 
borg när de den 2 januari 2017 sades upp på grund av arbetsbrist. Misko 
Brajic hade tidigare varit behovsanställd som s.k. blixt i Göteborgs hamn i 
bolaget GHAB, vars verksamhet den 1 februari 2010 övergått till GCT 
(sedermera namnändrat till Logent). Stefan Spjuth hade tidigare varit viss- 
tidsanställd i vart fall under perioden den 13 augusti–14 december 2012 i 
Stockholms hamn i bolaget Stuv AB, vars verksamhet den 1 januari 2013 
övergått till Logent. När Misko Brajic och Stefan Spjuth sades upp fick de i 
turordningshänseende inte tillgodoräkna sig anställningstid, som de före 
verksamhetsövergångarna hade haft i sina tidigare anställningar i verksam- 
het som övergått från GHAB respektive Stuv AB till Logent. 

 
Parterna är oense om Logent har gjort sig skyldigt till turordningsbrott när 
Misko Brajic och Stefan Spjuth sades upp på grund av arbetsbrist från sina 
tillsvidareanställningar hos Logent. De är därvid oense om Misko Brajic och 
Stefan Spjuth ska få tillgodoräkna sig anställningstid hos tidigare arbetsgi- 
vare i verksamhet som sedermera övergått till Logent. 
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Utredningen 
 

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har på förbundets 
begäran hållits vittnesförhör med f.d. resursplaneraren i Göteborgs hamn 
Bodil Fagerman och avdelningsombudsmannen Erik Helgesson. På bolagets 
begäran har hållits vittnesförhör med f.d. personaldirektören och förhand- 
lingschefen vid Göteborgs Hamn AB Peter Svanberg, platschefen i Logent 
Reine Johansson, affärsutvecklingsansvarig vid bolaget Mikael Myntti och 
verkställande direktören i Sveriges Hamnar Joakim Ärlund. Parterna har 
också åberopat viss skriftlig bevisning. 

Svenska Transportarbetareförbundet har i enlighet med 5 kap. 1 § andra 
stycket arbetstvistlagen beretts tillfälle att yttra sig i målet. 

 
Rättsliga utgångspunkter 

 
Anställningsskyddslagen 

 
Enligt 22 § anställningsskyddslagen gäller, såvitt här är ifråga, som huvud- 
regel vid uppsägning på grund av arbetsbrist att arbetstagare med längre 
anställningstid har företräde till fortsatt arbete framför den med kortare 
anställningstid. 

 
Enligt 3 § anställningsskyddslagen gäller särskilda regler när anställningstid 
ska beräknas vid tillämpning av turordningsreglerna i 22 § anställnings- 
skyddslagen enligt följande. 

 
1. En arbetstagare som byter anställning genom att övergå från en 

arbetsgivare till en annan får i den senare anställningen tillgodoräkna 
sig också tiden i den förra, om arbetsgivarna vid tidpunkten för över- 
gången tillhör samma koncern. 

2. En arbetstagare som byter anställning i samband med att ett företag, 
en verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från en arbets- 
givare till en annan genom en sådan övergång som omfattas av 6 b § 
får tillgodoräkna sig tiden hos den förra arbetsgivaren när anställ- 
ningstid ska beräknas hos den senare. Detta gäller även vid byte av 
anställning i samband med konkurs. 

3. Om det sker flera sådana byten av anställning som avses i 1–2, får 
arbetstagaren räkna samman anställningstiderna hos alla arbetsgi- 
varna. 

Äldrelagen 

Bestämmelser om beräkning av anställningstid fanns redan i lagen 
(1971:199) om anställningsskydd för vissa arbetstagare, den s.k. äldrelagen, 
som föregick 1974 års anställningsskyddslag. Där stadgades att vid beräk- 
ning av uppsägningstid skulle medräknas anställningstid hos företag inom 
koncern som arbetsgivaren tillhörde. Om företag hade överlåtits, skulle 
enligt samma bestämmelse anställningstid räknas med hos förutvarande  
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ägare av företaget eller hos företag i koncern som förutvarande ägare till- 
hörde. I förarbetena till den lagen uttalades att det inte fordrades att anställ- 
ningstiden hos koncernföretagen varit sammanhängande (prop. 1971:107 
s. 142). Det fanns således inte något krav på att arbetstagaren skulle ha varit 
anställd i ett koncernföretag vid någon särskild tidpunkt. 

1974 års anställningsskyddslag 

Även enligt det utredningsförslag av den s.k. Åmanska utredningen, på vil- 
ket 1974 års anställningsskyddslag byggde (SOU 1973:7 Trygghet i anställ- 
ningen), föreslogs att om en arbetstagare övergick till anställning hos annan 
arbetsgivare inom samma koncern, fick han eller hon vid beräkning av 
anställningstid enligt lagen åberopa även sin anställning hos den tidigare 
arbetsgivaren. Detta skulle enligt förslaget också gälla när det förelåg sådan 
intressegemenskap mellan arbetsgivarna, som kunde likställas med ett kon- 
cernförhållande. Utredningen uttalade bl.a. (s. 171) att avsikten var att 
fånga upp alla de fall då förändringen – sedd från arbetstagarens synpunkt – 
inte i någon nämnvärd mån hade påverkat förhållandena inom företaget. 
Utred- ningen uttalade bl.a. vidare att stadgandet gällde även om endast en 
del av rörelsen berördes. 

Vid remissbehandlingen av 1973 års utredningsförslag godtogs förslaget i 
fråga om verkan av företagsöverlåtelse i allmänhet av remissinstanserna. 
Flertalet arbetstagarorganisationer uttryckte sin tillfredsställelse över försla- 
get att en arbetstagare som byter anställning skulle få tillgodoräkna sig den 
sammanlagda anställningstiden hos de olika arbetsgivarna såväl när dessa 
tillhörde samma koncern som när det förelåg intressegemenskap som kunde 
jämställas med koncernförhållanden. Flera remissinstanser påpekade dock 
att uttrycket intressegemenskap var alltför obestämt och att en vidsträckt 
tolkning kunde få orimliga konsekvenser. När det gällde det fallet att en för- 
ändring skett på arbetsgivarsidan, utan arbetstagarens medverkan, ansåg de 
flesta remissinstanser att arbetstagaren borde få tillgodoräkna sig anställ- 
ningstid i den utsträckning som utredningen hade föreslagit. Några remissin- 
stanser ansåg dock regeln svårtolkad. 

Den lösning som slutligen valdes vid departementsbehandlingen var emel- 
lertid en annan än utredningens. I propositionen (prop. 1973:129 s. 136 f.) 
uttalade departementschefen bl.a. följande. 

För min del anser jag det angeläget att förhindra att de rättigheter som 
arbetstagaren har tjänat in i en anställning går förlorade genom att det utan 
arbetstagarens medverkan sker en förändring på arbetsgivarsidan. För detta 
ändamål behövs en regel motsvarande den som finns i 1971 års lag om 
anställningsskydd om att vid överlåtelse av företag anställningstid hos förut- 
varande ägare eller hos företag i koncern som förutvarande ägare tillhörde 
skall medräknas. Regeln bör emellertid omfatta inte bara det fallet att företa- 
get – eller del av detta – överlåts utan också andra förändringar på arbetsgi- 
varsidan. Som exempel kan nämnas att företaget arrenderas ut eller att det 
utgör apportegendom vid bolagsbildning, att det uppgår i annat företag 
genom fusion eller att det går över till annan arbetsgivare genom arv osv. 
Alla sådana förändringar bör vara utan betydelse för beräkningen av anställ- 
ningstid. 
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Vad därefter gäller det fallet att arbetstagaren själv tar initiativ till byte av 
anställning, är det självklart att ny kvalifikationstid normalt skall börja löpa 
efter anställningsbytet. Denna regel bör dock inte vara undantagslös. I första 
hand är det påkallat att, på samma sätt som har skett i 1971 års lag, göra 
undantag för det fall att arbetstagaren har varit anställd hos ett företag i en 
koncern och sedan får anställning hos ett annat företag inom samma kon- 
cern. Arbetstagaren bör i sådant fall kunna tillgodoräkna sig hela den tid 
under vilken han har varit anställd inom koncernen. 

 
När det gällde utredningens förslag om att tillgodoräkna sammanlagd 
anställningstid vid s.k. intressegemenskap, ansåg departementschefen att 
man borde nöja sig med en s.k. koncernregel. 

 
I specialmotiveringen (a. prop. s. 234) till bestämmelsen om tillgodoräk- 
nande av anställningstid i 1974 års anställningsskyddslag uttalades bl.a. föl- 
jande. För att en arbetstagare ska få tillgodoräkna sig sammanlagd anställ- 
ningstid hos olika koncernföretag krävs inte att arbetsuppgifterna hos företa- 
gen ska ha varit likartade. Inte heller fordras det att anställningstiden har 
varit sammanhängande. Arbetstagaren får således tillgodoräkna sig sam- 
manlagd anställningstid inte bara när han har gått över direkt från ett företag 
till ett annat inom samma koncern utan också när det mellan två koncernan- 
ställningar ligger en anställning i ett utomstående företag. 

 
När det gällde fallet med övergång av verksamhet uttalades följande i speci- 
almotiveringen. Bestämmelsen i andra punkten av paragrafen tar sikte på det 
fallet att det utan arbetstagarens medverkan har skett en förändring på 
arbetsgivarsidan. Med det avses i första hand överlåtelse av rörelsen. 
Arbetstagaren får tillgodoräkna sig den sammanlagda anställningstiden före 
och efter förändringen på arbetsgivarsidan. Om övergång har skett flera 
gånger, får anställningstid hos samtliga arbetsgivare medräknas 
(a. prop. s. 235). 

 
Enligt den regel som därefter kom att införas i 4 § lagen (1974:12) om 
anställningsskydd gällde följande. Vid bestämmande av anställningstid 
enligt den lagen skulle tid under vilken arbetstagaren hade varit anställd hos 
annat företag inom koncern, som arbetstagaren tillhörde, räknas med. Om 
företag eller del av företag övergått till ny arbetsgivare, skulle vid bestäm- 
mande av anställningstid hos den nye arbetsgivaren räknas med tid under 
vilken arbetstagaren hade varit anställd hos förutvarande arbetsgivare eller 
hos företag inom koncern som förutvarande arbetsgivare tillhört. 

 
Det fanns således inte något krav på att arbetstagaren skulle ha varit anställd 
vid någon särskild tidpunkt för att få räkna med anställningstid hos tidigare 
arbetsgivare. 
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1982 års anställningsskyddslag 
 

I den departementspromemoria som föregick den nuvarande anställnings- 
skyddslagen från 1982 diskuterades emellertid frågan vid vilken tidpunkt 
koncernförhållandet skulle föreligga för att tillgodoräkning av äldre anställ- 
ningstid skulle få ske (Ds A 1981:6 s 221 f.). Där uttalades bl.a. följande. 
Den mest näraliggande och enklaste lösningen synes vara att låta det avgö- 
rande bli tidpunkten för arbetstagarens övergång från den ene arbetsgivaren 
till den andra. En sådan lösning ligger väl i linje med det allmänna syftet 
med 4 §, dvs. att en arbetstagare inte ska få en försämring av sina rättigheter 
till följd av förändringar i partsförhållandet i anställningsavtalet när föränd- 
ringen inte motsvaras av någon faktisk förändring av betydelse. Härtill 
kom- mer att reglerna i 4 § bör kunna medverka till rörlighet på 
arbetsmarknaden. Det avgörande med den utgångspunkten är att 
arbetstagaren inte ska, vid övergången från en arbetsgivare till en annan, 
hindras av att övergången kan medföra ”förlust” av anställningstid hos den 
förre arbetsgivaren. Med en regel av den angivna innebörden blir den 
kanske främsta följden att föränd- ringar i koncernförhållandena under den 
senare av arbetstagarens båda anställningstider saknar betydelse. Om ett 
koncernförhållande under denna senare tid upplöstes, påverkas inte den 
anställningstid som arbetstagaren sammanlagt får tillgodoräkna sig. Inte 
heller skulle arbetstagaren plötsligt 
”tjäna” anställningstid genom att ett fristående företag, hos vilket arbetsta- 
garen tidigare var anställd, inträder i den koncern inom vilken arbetstagaren 
är anställd under den senare anställningstiden. Med den här beskrivna regeln 
skulle en arbetstagare som arbetar inom en koncern och som tillfälligt är 
anställd utanför koncernen eller som t.ex. är ledig under några år för studier 
inte ta med sig tid från sin första anställning inom koncernen till en senare 
anställning hos ett annat företag inom koncernen. 

 
Departementspromemorian utmynnade i ett förslag till följande bestäm- 
melse om beräkning av anställningstid. En arbetstagare, som byter anställ- 
ning genom att övergå från en arbetsgivare till en annan, får i den senare 
anställningen tillgodoräkna sig också tiden i den förra, om arbetsgivarna vid 
tidpunkten för övergången tillhör samma koncern. En arbetstagare, som 
byter anställning i samband med att ett företag eller en del av ett företag 
övergår från en arbetsgivare till en annan, får tillgodoräkna sig tiden hos den 
förre arbetsgivaren när anställningstid ska beräknas hos den senare. Om det 
sker flera sådana byten av anställningar, får arbetstagaren räkna samman 
anställningstiderna hos alla arbetsgivarna. 

 
I den efterföljande propositionen uttalades härefter bl.a. följande 
(prop. 1981/82:71 s. 96 f.). En arbetstagare bör inte i sammanhang som 
detta tillfogas en försämring av sin rättsliga situation till följd av en föränd- 
ring på arbetsgivarsidan, som arbetstagaren inte har något inflytande över, 
eller när det sker en förändring i partsförhållandet i anställningsavtalet som 
är av formell natur eller som i varje fall inte har någon egentlig praktisk 
betydelse. 
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När det gällde vid vilken tidpunkt som det ska ha förelegat ett koncernför- 
hållande för att arbetstagare skulle ha rätt att tillgodoräkna sig anställnings- 
tid i ett annat företag uttalade departementschefen bl.a. följande. De flesta 
skäl talar väl för att den avgörande tidpunkten då ett koncernförhållande ska 
ha förelegat mellan företagen är tiden för arbetstagarens övergång från det 
ena till det andra företaget. Det hade varit av värde om man vid en omarbet- 
ning av reglerna också hade kunnat, åtminstone under vissa villkor, tillgo- 
dose arbetstagare som går över från ett koncernföretag till ett annat med en 
mellanliggande period av ledighet eller anställning på annat håll. Det skulle 
dock komplicera reglerna ganska avsevärt och följaktligen skulle en väsent- 
lig fördel med omarbetningen förloras, nämligen att lagregeln skulle bli 
enkel och administrativt lätthanterlig. – Något sådant förslag lades därmed 
inte fram. 

 
I specialmotiveringen till 3 § anställningsskyddslagen, dit motsvarande 
bestämmelser från 4 § flyttades, uttalades bl.a. följande (a. prop. s. 115). I 
första punkten anges uttryckligen att koncernförhållandet ska föreligga vid 
tidpunkten för arbetstagarens övergång från det ena till det andra företaget 
för att äldre anställningstid ska få tillgodoräknas. Lagtexten i den andra 
punkten har formulerats om i syfte att klargöra att anställningstid kan tillgo- 
doräknas endast i anställning hos den arbetsgivare som övertagit företaget 
eller en del av detta. 

 
Begreppet i samband med infördes således i 3 § första stycket 2 utan när- 
mare motivering i förarbetena. 

 
6 b § anställningsskyddslagen 

 
När 6 b § anställningsskyddslagen om övergång av verksamhet infördes, 
gjordes vissa ändringar av reglerna om beräkning av anställningstid i 3 §. En 
arbetstagare, som byter anställning i samband med att ett företag, en verk- 
samhet eller en del av verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan 
genom en sådan övergång om omfattas av 6 b § får tillgodoräkna sig tid hos 
den förre arbetsgivaren när anställningstid ska beräknas hos den senare. Av 
förarbetena (prop. 1994/95:102 s. 80) framgår att det genom hänvisningen 
till 6 b § har markerats att övergångsbegreppet ska vara detsamma som 
enligt den paragrafen. 

 
Av 6 b § anställningsskyddslagen följer att vid övergång av ett företag, en 
verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan, 
övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal 
och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på 
den nya arbetsgivaren. En förutsättning för att de anställda ska gå över till den 
nya arbetsgivaren är att deras anställningar gäller vid tidpunkten för över- 
gången. Om en arbetstagares anställning har upphört före övergången, över- 
går således inte anställningen till den nya arbetsgivaren, såvida upphörandet 
inte strider mot det s.k. uppsägningsförbudet vid övergång av verksamhet. Så 
kan vara fallet till exempel om arbetstagaren haft en tidsbegränsad anställning 
som upphört eller om arbetstagarens anställning upphört på grund av arbets- 
brist innan övergången aktualiserades (jfr t.ex. AD 2014 nr 91). 
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Bestämmelsen infördes för att uppfylla kraven i överlåtelsedirektivet. Tolk- 
ningen och tillämpningen av bestämmelserna i 6 b § anställningsskyddsla- 
gen ska ske i enlighet med överlåtelsedirektivet och EU-domstolens praxis. 
Enligt artikel 3.1 i överlåtelsedirektivet ska överlåtarens rättigheter och 
skyldigheter på grund av ett anställningsavtal eller ett anställningsförhål- 
lande, som gäller vid tidpunkten för överlåtelsen, till följd av en sådan över- 
låtelse övergå på förvärvaren. Direktivet syftar således till att skydda arbets- 
tagarnas rättigheter vid byte av arbetsgivare och göra det möjligt för dem att 
fortsätta sin anställning hos den nye arbetsgivaren på samma villkor som 
hos överlåtaren (jfr t.ex. AD 2014 nr 69). 

Verksamheterna i Göteborgs hamn och i Stockholms hamn 
 

Verksamheten i Göteborgs hamn drevs tidigare i kommunal regi genom 
Göteborgs hamn AB (GHAB). Verksamheten delades från och med 
den 1 februari 2010 upp i tre olika kommunala aktiebolag. Det var Skandia 
CT AB, Älvsborg Ro/Ro AB och Gothenburg Car Terminal AB (GCT, 
sedermera Logent). Anställningsavtalen för dem som var anställda hos 
GHAB överfördes till de tre olika bolagen. Arbetstagarna var redan tidigare 
indelade för arbete i tre geografiskt skilda hamnar, nämligen Skandia-ham- 
nen, Ro/Ro-terminalen (Älvsborgshamnen) och bilterminalen, som är den 
hamn Logent i dag bedriver verksamhet i. Överföringen av anställningsavta- 
len skedde med utgångspunkt i var i verksamheten hos GHAB som den 
anställde tidigare huvudsakligen hade utfört sitt arbete. 

Samtliga arbetstagare, som var registrerade som blixtar för år 2010, överför- 
des administrativt till Skandia CT AB. Skandia CT AB administrerade blix- 
tar och betalade löner för 2010. 

Logent AB förvärvade alla aktier i Gothenburg Car Terminal AB (GCT) den 
4 april 2011. GCT namnändrades samma dag till Logent Ports Termi- 
nals AB (Logent). 

Logent har även bedrivit verksamhet i Stockholms hamn. Moderbolaget 
Logent AB köpte den 1 maj 2010 aktierna i ett av de där verksamma stuve- 
ribolagen som därefter namnändrades till Stuv AB. Stuv AB blev således en 
del av Logentkoncernen den 1 maj 2010. Den 1 januari 2013 övergick verk- 
samheten från Stuv AB till Logent. 

Det är ostridigt att verksamhetsövergångarna den 1 februari 2010 och den 
1 januari 2013 var sådana att 6 b § anställningsskyddslagen är tillämplig. 

Byte av anställning i samband med verksamhetövergång 
 

För att arbetstagarna efter verksamhetsövergångarna ska få medräkna 
anställningstid hos tidigare arbetsgivare enligt 3 § första stycket 2, de s.k. 
verksamhetsövergångsfallen, krävs, som redogjorts för ovan, att de bytt 
anställning i samband med en verksamhetsövergång enligt 6 b § anställ- 
ningsskyddslagen. 

Fråga är då vad som avses med begreppet ”i samband med”. Förbundets 
inställning synes vara att anställningen inte har behövt bestå precis vid tid- 
punkten för övergången för att anställningstid hos överlåtaren ska få räknas 
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med i nu aktuellt avseende. Arbetsgivarsidan har anfört bl.a. följande. En 
behovsanställning kan möjligen ”gå över” i samband med en verksamhetsö- 
vergång, om anställningen pågår över datumgränsen. Överlåtelsen måste 
förutsättas ske vid en fix tidpunkt, annars skulle det uppstå kaos avseende 
vilka skyldigheter olika bolag har. Om inget klockslag anges i överlåtelseav- 
talet, måste utgångspunkten vara att övergången sker just när dygnet går 
över. 

Som redogjorts för tidigare i denna dom, infördes begreppet ”i samband 
med” i detta sammanhang första gången genom införandet av 1982 års 
anställningsskyddslag. Begreppet kommenterades inte i förarbetena. I förar- 
betena fördes däremot en diskussion om att införa en bestämd tidpunkt för 
när anställningstid hos tidigare arbetsgivare skulle få medräknas vid de s.k. 
koncernfallen. För verksamhetsövergångsfallen fördes en diskussion om 
uppehållet mellan den tidigare och den senare arbetsgivaren berodde på 
arbetsgivaren eller arbetstagaren. I 6 b § anställningsskyddslagen, som 
infördes för att införliva överlåtelsedirektivet, används begreppet vid tid- 
punkten för. Den formuleringen knyter an till det övergångsbegrepp som 
EU-direktivet har. 

När det gäller reglerna om beräkning av anställningstid enligt anställnings- 
skyddslagen har lagstiftaren således valt olika begrepp för de två fall där 
anställningstid hos tidigare arbetsgivare får räknas med. I koncernfallen 
används begreppet vid tidpunkten för (arbetstagarens övergång) och i verk- 
samhetsövergångsfallen används begreppet i samband med. När det gäller 
övergången av rättigheter och skyldigheter enligt 6 b § har lagstiftaren med 
hänvisning till överlåtelsedirektivet valt begreppet vid tidpunkten för. 

Vad som ovan anförts leder, enligt Arbetsdomstolens mening, till slutsatsen 
att, för att beräkna anställningstid enligt 3 § anställningsskyddslagen i verk- 
samhetsövergångsfallet, det inte krävs att arbetstagaren bytt anställning just 
vid tidpunkten för övergången av verksamheten. Förutsättningen är i stället 
att han eller hon bytt anställning i samband med en sådan verksamhetsöver- 
gång, vilket synes vara något annat än att anställningsbytet sker vid tidpunk- 
ten för övergången av verksamheten. 

Frågan är då hur begreppet ”i samband med” ska tolkas. 

I normalt språkbruk har begreppet i samband med betydelsen ”vid”. En 
annan betydelse i detta sammanhang skulle kunna vara ”till följd av” – ”på 
grund av” – i detta fall övergång av verksamhet. Något orsakssamband indi- 
keras dock inte av uttrycket. I förarbetena till den nuvarande anställnings- 
skyddslagen fördes ett resonemang om att en arbetstagare inte borde tillfo- 
gas en försämring av sin rättsliga situation till följd av en förändring på 
arbetsgivarsidan, som arbetstagaren inte har något inflytande över. Med 
utgångspunkt i ett sådant resonemang skulle man kunna hävda att, om det 
beror på arbetstagaren själv att denne inte kom att byta anställning från 
överlåtaren till förvärvaren, får det gå ut över arbetstagaren. Om 
arbetstagaren själv valt att göra något annat vid den tid övergången sker, 
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skulle han eller hon inte i en senare anställning hos förvärvaren kunna hävda 
anställningstid hos överlåtaren. Detta förefaller dock vara ett svårare sätt att 
hantera uttryckssättet än att, som man också kan göra, bedöma uttryckssättet 
som att det är fråga om ett tidsmässigt samband. Någon vägledning i förar- 
betena för hur nära verksamhetsövergången i tiden en arbetstagare i så fall 
skulle ha varit anställd, finns inte heller. Detta resonemang utmynnar i slut- 
satsen att det, enligt Arbetsdomstolens mening, förfaller bäst förenligt med 
lagtexten och mest ändamålsenligt att tolka begreppet i samband med som 
att det är fråga om ett tidsmässigt samband. 

Arbetsdomstolen övergår härmed till att pröva om Misko Brajic och Stefan 
Spjuth bytt anställning i samband med de aktuella verksamhetsövergång- 
arna. 

Har Misko Brajic bytt anställning i samband med verksamhetsövergången? 
 

Verksamhetsövergången från GHAB till GCT (Logent) skedde den 1 febru- 
ari 2010. Av utredningen framgår följande om Misko Brajics anställningar i 
dessa bolag. 

Misko Brajic hade registreringsbevis för arbete som blixt hos GHAB vid 
tidpunkten för verksamhetsövergången Han arbetade för GHAB lördagen 
den 30 januari 2010. Enligt arbetsgivarsidan arbetade Misko Brajic totalt 
16 arbetspass för GHAB under januari 2010, men av dessa var det endast tre 
arbetspass (den 13, 15 och 18 januari) som han arbetade i den del av ham- 
nens verksamhet som övergick till GCT. Parterna är överens om att Misko 
Brajic inte arbetade söndagen den 31 januari 2010, men att han måndagen 
den 1 februari 2010 arbetade ett antal timmar med början kl. 16.30 med 
GCT som arbetsgivare. 

Enligt Arbetsdomstolens mening innebär detta mönster av återkommande 
behovsanställningar i så nära anslutning till verksamhetsövergången från 
GHAB till GCT (Logent) som det varit fråga om, att Misko Brajic får anses 
ha bytt anställning från GHAB till GCT i samband med verksamhetsöver- 
gången. Han har därmed enligt 3 § första stycket 2 anställningsskyddslagen 
haft rätt att tillgodoräkna sig anställningstid hos överlåtaren – GHAB. 

 
Vad arbetsgivarsidan anfört i fråga om att det endast ska beaktas sådana 
dagar då Misko Brajic varit anställd i sådan del av verksamhet som övergått 
just till bolaget, vinner inte stöd av lag eller förarbeten. 

Har Stefan Spjuth bytt anställning i samband med verksamhetsövergången? 
 

Verksamhetsövergången från Stuv AB till Logent skedde den 1 januari 
2013. Av utredningen framgår följande om Misko Brajics anställningar i 
dessa bolag. 
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Parterna är överens om att Stefan Spjuth hade en visstidsanställning hos 
Stuv AB som löpte under perioden den 13 augusti–14 december 2012. För- 
bundet har påstått att Stefan Spjuth hade en pågående behovsanställning hos 
Stuv AB den 1 januari 2013, trots att han inte arbetade just den dagen, när 
verksamheten i Stuv AB övergick till Logent. Detta har arbetsgivarsidan 
bestritt och gjort gällande att han efter den 14 december 2012 inte arbetade i 
den aktuella verksamheten förrän han anmälde sig för ett pass hos Logent 
som utfördes den 26 februari 2013. Detta har inte motsagts av förbundet, 
som i stället har redovisat ett visst antal dagar per månad, som Stefan Spjuth 
skulle ha varit behovsanställd hos Stuv AB och Logent under perioden juni 
2010–juni 2013. Denna redovisning bygger på beräkningar som förbundet 
har gjort med utgångspunkt i åberopade lönespecifikationer. Av en av dessa 
lönespecifikationer framgår att Stefan Spjuth för perioden den 1–28 februari 
2013 erhöll timlön för tre timmar. Det framgår inte för vilken dag denna 
timlön betalades. Av en lönespecifikation för perioden den 1–31 mars 2013 
framgår att Stefan Spjuth fick lön för tre och en halv timmas arbete. Inte 
heller av denna lönespecifikation framgår vilken dag han skulle ha arbetat. 

Genom utredningen finner Arbetsdomstolen inte visat att Stefan Spjuth 
skulle ha utfört något arbete i den aktuella verksamheten från den 14 decem- 
ber 2012 till den 26 februari 2013. Arbetsdomstolen gör den bedömningen 
att det inte är visat att Stefan Spjuth hade en pågående behovsanställning i 
verksamheten vid verksamhetsövergången. Arbetsdomstolen kan konstatera 
att det varit fråga om ett uppehåll mellan Stefan Spjuths anställningar i verk- 
samheten på över två månader. 

I detta fall anser Arbetsdomstolen att det var så långt tidsmässigt uppehåll 
mellan Stefan Spjuths anställning hos Stuv AB, och till dess att han hade en 
anställning hos Logent, att han inte kan anses ha bytt anställning i samband 
med verksamhetsövergången. Han har därmed, enligt 3 § första 
stycket 2 anställningsskyddslagen, inte haft rätt att tillgodoräkna sig anställ- 
ningstid hos överlåtaren – Logent. 

Har Stefan Spjuth bytt anställning från Stuv AB till Logent på sätt som avses 
i 3 § första stycket 1 anställningsskyddslagen? 

 
Ovan gjord bedömning innebär att Stefan Spjuth inte heller bytt anställning 
på sätt som ger honom rätt att med stöd av 3 § första stycket 1 anställnings- 
skyddslagen tillgodoräkna sig anställningstid hos Stuv AB. 

Ska Stefan Spjuths behovsanställningar hos Stuv AB likställas med tillsvida- 
reanställningar i detta fall? 

 
Arbetsdomstolen har ovan kommit fram till att Stefan Spjuth inte hade en 
behovsanställning i samband med verksamhetsövergången från Stuv AB till 
Logent. Förbundet synes emellertid ha gjort gällande att Stefan Spjuths tidi- 
gare behovsanställningar hos Stuv AB ska likställas med att han var tillsvi- 
dareanställd hos Stuv AB vid verksamhetsövergången till Logent. Förbundet 
har anfört att de aktuella behovsanställningarna som regleras i 
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§ 3 mom. 4 hamn- och stuveriavtalet, på grund av sin särskilda karaktär, är 
att jämställa med tillsvidareanställningar vid beräkning av turordning. Detta 
har arbetsgivarparterna bestritt. 

Av utredningen framgår att Stuv AB och Logent sedan lång tid har tillämpat 
ett system med behovsanställningar – intermittenta anställningar – vid verk- 
samheterna i Göteborgs hamn och i Stockholms hamn. Anställningsformen 
är reglerad i kollektivavtal, hamn- och stuveriavtalet mellan Sveriges Ham- 
nar och Transport. 

Begreppet intermittent anställning återfinns varken i anställningsskyddsla- 
gen eller i annan arbetsrättslig lagstiftning. Kännetecknande för intermittent 
anställning är att arbetstagaren endast arbetar vissa dagar i en vecka eller 
under vissa perioder och då endast på kallelse av arbetsgivaren. Det utmär- 
kande är att det rör sig om ett nytt anställningsförhållande vid varje arbets- 
tillfälle. Av betydelse för bedömningen av parternas inbördes förhållande är 
om arbetstagaren har rätt att tacka nej till ett erbjudande om arbete (se 
t.ex. AD 2008 nr 81 och däri angivna rättsfall). I förarbetena till 1974 års 
anställningsskyddslag anges, i samband med behandling av frågor om per- 
mittering, såsom exempel på intermittent arbete sådant arbete som förekom- 
mer i stuveribranschen (se prop. 1973:129 s. 153). Även vid behandlingen 
av varselreglerna återfinns uttrycket intermittent arbete med en beskrivning 
som arbete som ”till sin natur icke är sammanhängande” (a. prop. s. 270). 

Tvisten rör arbete i hamnar med fartyg som anlöper och avgår och där beho- 
vet av arbetskraft varierar. Registreringsbevis upprättas för de arbetstagare 
som arbetar intermittent, de behovsanställda, och undertecknas av både 
arbetsgivaren och arbetstagaren. I registreringsbeviset anges bl.a. vilken 
ersättning som betalas, de villkor som gäller enligt kollektivavtal och den 
befattning eller de arbetsuppgifter som avses. Personen i fråga har rätt att 
tacka nej till ett erbjudande om arbete. När en person fått ett registreringsbe- 
vis kan han eller hon anmäla sig som tillgänglig för arbete. Uttagning för 
arbete sker enligt ett turordningssystem som styrs av terminalernas arbets- 
kraftsbehov, efterfrågade kompetenser samt viss prioriteringsordning bland 
dessa behovsanställda. En uttagen arbetstagare kan inte välja var han eller 
hon ska arbeta. Den behovsanställde anställs i allmänhet per dag även om 
det förekommer att arbetsgivaren vid ett och samma tillfälle bokar arbetsta- 
garen för flera dagar. Upprepad utevaro från anmält och tilldelat arbete kan 
komma att leda till att arbetstagaren stängs av eller stryks från listan. Ute- 
varo leder dock inte till några ”arbetsrättsliga åtgärder”. Semesterersättning 
betalas i samband med löneutbetalning för varje månad. En behovsanställd, 
som på rund av sjukdom tackar nej till ett erbjudande om arbete, får inte 
sjuklön från arbetsgivaren. En behovsanställd behöver inte begära ledigt, 
oavsett längd eller orsak, utan kan helt enkelt låta bli att anmäla intresse för 
arbete. Arbetsgivaren har inte rehabiliteringsansvar för de behovsanställda. 
En behovsanställd har inte företrädesrätt till ny anställning. En kollektivav- 
talspension för tillsvidareanställda kan tillämpas även för behovsanställda. 
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Det är alltså här fråga om ett arbete som återkommer med viss regelbunden- 
het, men som huvudsakligen beslutas inför varje arbetstillfälle. Dessa är inte 
heller tidsmässigt sammanhängande. Arbetstagarna kan tacka nej till erbju- 
det arbete. Det som framkommit om anställningsformen, benämnd blixt 
respektive extring, innebär, enligt Arbetsdomstolens mening, att ett nytt 
anställningsförhållande uppstår vid varje tillfälle ett erbjudet arbete antas av 
arbetstagaren (jfr AD 2008 nr 81 och AD 1981 nr 122). Stefan Spjuths 
behovsanställningar var således av intermittent natur. Arbetsdomstolen kan 
inte dela förbundets ståndpunkt att det skulle vara fråga om en särskild form 
av behovsanställning som har en sådan kontinuitet och koppling till arbets- 
givaren att den som sådan kan jämställas med en tillsvidareanställning. 

Såvitt avser Stefan Spjuth är dessutom utrett att han, närmast före verksam- 
hetsövergången, hade en längre visstidsanställning och inte några behovsan- 
ställningar hos Stuv AB. 

Stefan Spjuth kan alltså inte heller på denna grund anses ha haft rätt att till- 
godoräkna sig anställningstid hos Stuv AB vid fastställande av hans plats i 
turordningen vid den aktuella uppsägningen. 

Har Stefan Spjuth haft rätt att tillgodoräkna sig anställningstid hos Stuv AB 
tid på grund av praxis hos Logent eller i branschen? 

 
Förbundet har gjort gällande följande. Såväl inom Logent som i branschen 
har det funnits en praxis som innebär att de som var anställda som blixtar 
och extringar, vid beräkning av anställningstid för fastställande av turord- 
ning, fått tillgodoräkna sig den anställningstid de haft i det överlåtande bola- 
get, även om de inte var uttagna i arbete just den dag som verksamhets- 
övergången skedde. Denna branschpraxis har influtit i Stefan Spjuths 
enskilda anställningsavtal. Arbetsgivarparterna har bestritt att det finns 
någon sådan praxis. 

Förbundet har här hänvisat till en driftsinskränkning hos Logent år 2013 
samt två driftsinskränkningar under år 2014, dels hos Gothenburg Ro/Ro 
Terminal i Göteborgs hamn, dels i Sundsvalls hamn. 

Ombudsmannen Erik Helgesson har uppgett bl.a. följande. I ett fall i 
Sundsvalls hamn fick tidigare behovsanställda tillgodoräkna sig hela anställ- 
ningstiden, när det senare blev aktuellt att fastställa turordningen vid upp- 
sägning. I GHAB år 2009 fick alla tillgodoräkna sig blixttid. Detsamma til- 
lämpades även efter privatiseringen i Göteborgs hamn. 

Mikael Myntti, dåvarande platschef i Göteborgs hamn, deltog i förhandling 
den 18 december 2013, som gällde övertalighet bland stuveripersonalen. 
Han har uppgett bl.a. följande. Tillsammans med de fackliga representan- 
terna blev de förhandlande parterna överens om en turordningslista. Logent 
erbjöd alla sex personer på listan två månaders uppsägningstid. Arbetsgiva- 
rens utgångspunkt var att anställningstiden skulle räknas från och med det 
att de blivit anställda hos Logent. Enligt arbetsgivarsidans mening skulle det 

februari 19 s 14

AD 2019 nr 8



 

 
dock inte påverka turordningen, om de uppsagda arbetstagarna fick tillgodo- 
räkna sig tid som behovsanställda. Syftet med uppgörelsen var att lösa den 
då uppkomna situationen. 

Förhandlingschefen och verkställande direktören i Sveriges Hamnar, Joakim 
Ärlund, har uppgett följande. Han kan inte bekräfta att det finns en sådan 
praxis i branschen som förbundet påstår. Sveriges hamnar avråder medlems- 
företagen från att tillgodoräkna tid som behovsanställd eftersom det riskerar 
att leda till rättsliga problem senare. Det är dock varje medlemsföretag som 
själv bestämmer om tid som behovsanställd ska tillgodoräknas den 
anställde. Det har ingen koppling till kollektivavtalsparterna. 

Mot arbetsgivarparternas bestridande finner Arbetsdomstolen inte styrkt att 
det funnits en sådan praxis hos Logent eller i branschen som förbundet har 
påstått. Redan till följd härav kan Stefan Spjuths anställningstider som 
behovsanställd hos Stuv AB inte tas med i beräkningen av hans anställ- 
ningstid vid fastställande av hans turordning vid den aktuella uppsägningen. 

Ska Arbetsdomstolen inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen? 
 

I artikel 267 EUF, Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, (före 
detta artikel 234 FEG) anges bland annat att Europeiska unionens domstol 
ska vara behörig att meddela förhandsavgöranden om bland annat tolk- 
ningen av rättsakter som beslutas av unionens institutioner. 

När en sådan fråga uppkommer vid en domstol i en medlemsstat får den 
domstolen, om den anser att ett beslut i frågan är nödvändigt för att döma i 
saken, begära att EU-domstolen meddelar ett förhandsavgörande. Om frå- 
gan uppkommer i ett ärende vid en domstol i en medlemsstat, mot vars 
avgöranden det inte finns något rättsmedel enligt nationell lagstiftning, ska 
den nationella domstolen föra frågan vidare till EU-domstolen. 

En förutsättning för att Arbetsdomstolen ska inhämta förhandsavgörande är 
således att det är nödvändigt för domstolen att tolka EU-rätt för att döma i 
saken. 

Förbundet har gjort gällande att, för att Arbetsdomstolen ska kunna döma i 
saken, det är nödvändigt att Arbetsdomstolen begär förhandsavgörande av 
EU-domstolen angående tolkningen av överlåtelsedirektivet och visstidsdi- 
rektivet. Arbetsgivarparterna har motsatt sig detta och anfört bl.a. följande. 
Frågan om ett anställningsavtal förelåg vid tidpunkten för övergången är 
inget som Arbetsdomstolen kan eller behöver fråga EU-domstolen om utan 
det är en bedömning som Arbetsdomstolen ska göra mot bakgrund av de 
omständigheter och den bevisning som parterna i målet åberopar. Förbundet 
har inte ens gjort gällande att Logents agerande är i strid mot lagen om dis- 
kriminering av deltids- och visstidsanställda. Det förefaller redan på grund 
härav uteslutet att inhämta förhandsavgörande gällande frågan om Logents 
agerande är i strid med visstidsdirektivet. 
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Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 
 

Arbetsdomstolen har kommit fram till att Misko Brajic, men inte Stefan 
Spjuth, har bytt anställning i samband med övergång av verksamhet och att 
Logent därmed skulle ha beaktat anställningstid hos överlåtaren beträffande 
Misko Brajic men inte beträffande Stefan Spjuth. Arbetsdomstolen har 
också kommit fram till att Stefan Spjuths anställning hos överlåtaren inte 
ska likställas med tillsvidareanställning i turordningshänseende. Domstolen 
har vidare funnit att det inte förelegat någon praxis hos Logent eller i bran- 
schen om att räkna med anställningstid hos överlåtaren, som förbundet 
påstått. 

Vad som är anställningsavtal och anställningstid enligt svensk rätt är inte en 
fråga som Arbetsdomstolen har att underställa EU-domstolens prövning. 
Den svenska lagbestämmelsen om tillgodoräknande av anställningstid vid 
verksamhetsövergång är, enligt den tolkning som Arbetsdomstolen gjort, 
generösare för arbetstagaren än vad som kan följa av Sveriges skyldigheter 
enligt överlåtelsedirektivet. Som arbetsgivarparterna påpekat görs i målet 
inte gällande att bolaget skulle ha brutit mot några bestämmelser som föran- 
leder en tolkning av visstidsdirektivet. Förbundets begäran om att Arbets- 
domstolen ska inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen ska därmed 
avslås. 

Turordningsbrott? 
 

Arbetsdomstolen har kommit fram till att Logent skulle ha beaktat anställ- 
ningstid hos överlåtaren beträffande Misko Brajic men inte beträffande 
Stefan Spjuth. Vid denna bedömning föreligger inte tvist om turordnings- 
brott såvitt avser Stefan Spjuth. 

Förbundet har påstått att om Misko Brajic hade tillgodoräknats alla de dagar 
som han enligt förbundet haft rätt till, skulle han totalt sett ha tillgodoräk- 
nats en anställningstid om 1 184 dagar. I så fall skulle han, enligt förbundet, 
ha placerats någonstans omkring den 5 oktober 2013 i den av arbetsgivaren 
upprättade turordningslistan, efter Kennie Lindén Karlsson men före 
Andreas Lindgren. 

Förbundet har till stöd för sitt påstående åberopat tidrapporter för Misko 
Brajic. Enligt förbundet har man gjort en uppskattning av de timmar Misko 
Brajic arbetat genom att dela det totala antalet arbetade timmar enligt tidrap- 
porterna med åtta timmar. Förbundet har förklarat att det av tidrapporterna 
framgår att av varje decembers månads utbetalning framgår de ackumule- 
rade timmar arbetstagaren har arbetat avseende de närmast föregående tolv 
månaderna dvs. december året innan till och med november utbetalningså- 
ret. 

Av de åberopade tidrapporterna framgår enligt förbundet följande. Vid utbe- 
talning den 25 januari 2010 uppgick ackumulerade timmar för december 
2009 till 108. Vid utbetalningen i december 2009 uppgick ackumulerade 
timmar (för december 2008–november 2009) till 771. Vid utbetalningen i 
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december 2008 uppgick ackumulerade timmar (för december 2007–novem- 
ber 2008) till 1 444,5. Vid utbetalningen i december 2007 uppgick ackumu- 
lerade timmar (för december 2006–november 2007) till 985. 

Enligt förbundets beräkningar skulle 985 timmar motsvara 123 dagar, 
1 444,5 timmar motsvara 180 dagar, 771 timmar motsvara 96 dagar och 
108 timmar motsvara 13 dagar, dvs. totalt 412 dagar. Om Misko Brajics 
hade tillgodoräknats alla de dagar som han enligt förbundet haft rätt till, 
skulle han enligt förbundets mening ha tillgodoräknats en anställningstid om 
1 184 dagar. Enligt förbundet skulle han då ha placerats i turordningslistan 
någonstans omkring den 5 oktober 2013; det vill säga efter Kennie Lindén 
Karlsson men före Andreas Lindgren. Han skulle därmed enligt förbundets 
uppfattning inte ha blivit uppsagd. 

Arbetsgivarsidan har förklarat att förbundets påstående om hur mycket 
Misko Brajic arbetat i GHAB under tiden den 1 december 2006–den 
31 december 2009 varken kan vitsordas eller bestridas. 

Arbetsdomstolen, som inte finner anledning att i ifrågasätta förbundets upp- 
gifter, gör bedömningen att förbundets påståenden om arbetade timmar och 
beräkningen av hur många dagar dessa motsvarar, ska läggas till grund för 
bedömningen. Detta innebär att ytterligare 412 dagar ska tillgodoräknas 
Misko Brajic från den överlåtande verksamheten. 

Arbetsgivarparterna har gjort gällande att om Arbetsdomstolen skulle finna 
att anställningstid från GHAB ska tillgodoräknas Misko Brajic, ska även 
andra på turordningslistan tillgodoräknas sådan tid, varför det ändå vore 
mycket möjligt att Misko Brajic skulle ha kommit i fråga för uppsägning. 

Enligt Arbetsdomstolens mening har det inte framkommit något i utred- 
ningen som visar att även andra arbetstagares placering i turordningslistan 
skulle påverka Misko Brajics placering. Arbetsgivarsidan har inte, vid denna 
bedömning, invänt mot en placering i turordningslistan för Misko Brajic den 
5 oktober 2013. Sammantaget leder detta till slutsatsen att bolaget har gjort 
sig skyldigt till turordningsbrott såvitt avser Misko Brajic. 

 
Skadestånd 

 
För turordningsbrottet ska bolaget betala allmänt skadestånd till Misko 
Brajic. Arbetsdomstolen bestämmer skadeståndets storlek till yrkat belopp. 

Sammanfattning och rättegångskostnader 
 

Med ovan gjorda bedömning ska förbundets talan avslås såvitt avser 
yrkande om skadestånd till Stefan Spjuth men bifallas såvitt avser skade- 
stånd till Misko Brajic. 

Arbetsdomstolen gör bedömningen att parterna vunnit och förlorat i sådan 
omfattning att rättegångskostnaderna, med stöd av 18 kap. 4 § rättegångs- 
balken, bör kvittas. 
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Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen avslår Svenska Hamnarbetarförbundets yrkande om att 
inhämta förhandsavgörande av EU-domstolen. 

2. Arbetsdomstolen avslår Svenska Hamnarbetarförbundets talan om skade- 
stånd till Stefan Spjuth. 

3. Arbetsdomstolen förpliktar Logent Ports & Terminals AB att till Misko 
Brajic betala 50 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 3 maj 2017 
till dess betalning sker. 

4. Vardera parten ska stå sin rättegångskostnad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Karin Renman, Peter Syrén, Kerstin G Andersson, Charlott 
Richardson, Ken Johnsson, Carina Lindberg och Annette Carnhede. 
Enhälligt. 

Sekreterare: Pontus Bromander 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 9/19 
2019-02-13 Mål nr A 5/18 
Stockholm 

KÄRANDE 
Svenska Hamnarbetarförbundet, Sydatlanten 15, 418 34 Göteborg 
Ombud: advokaten Andreas Karlsson, Advokatfirman Axelsson & Karlsson, 
Box 3388, 103 68 Stockholm 

SVARANDE 
1. Sveriges Hamnar, Box 5384, 102 49 Stockholm
2. APM Terminals Gothenburg AB, 556785-6306, Box 2125,
403 13 Göteborg
Ombud för 1 och 2: arbetsrättsjuristen Henrik Olander, Transportföretagen
TF AB, Box 186, 202 21 Malmö

SAKEN 
uppsägningslön 

Bakgrund 

Mellan parterna gäller inte kollektivavtal. 

Jens Simonsson, Andreas Allgulin, Nathalie Karlsson, Johan Rossvik och 
Pär Lexert (arbetstagarna) är medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet 
(förbundet). De har varit anställda hos APM Terminals Gothenburg AB 
(APM eller bolaget) och sysselsattes då i arbete som omfattas av kollektiv- 
avtal som APM är bundet av, nämligen hamn- och stuveriavtalet mellan 
Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet. 

De fem arbetstagarna var tidigare anställda hos Gothenburg Roro Terminal 
AB (GRT). Efter att GRT varslat bl.a. de fem arbetstagarna om uppsägning 
på grund av arbetsbrist visstidsanställdes de hos APM, med början i oktober 
2014. De ingick därefter avtal om tillsvidareanställning hos APM, med bör- 
jan i mars 2015. Arbetstagarna blev under juli och augusti 2017 uppsagda av 
APM på grund av arbetsbrist och deras uppsägningstid beräknades utifrån 
den anställningstid var och en hade hos APM. 

Tvist har uppstått mellan parterna om arbetstagarna vid beräkningen av 
deras respektive uppsägningstid har haft rätt att tillgodoräkna sig sin anställ- 
ningstid hos GRT och därmed rätt till ytterligare uppsägningstid och upp- 
sägningslön. Mellan parterna är tvistigt om APM och arbetstagarna träffat 
en för bolaget bindande överenskommelse om rätt för arbetstagarna att hos 
APM få tillgodoräkna sig sin anställningstid hos GRT. 

Parterna har tvisteförhandlat utan att kunna enas. 
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Yrkanden och inställning 
 

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta APM att 
 

– till Jens Simonsson betala 45 632 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 
2 357 kr från den 25 november 2017, på 2 357 kr från den 25 december 
2017 och på 40 918 kr från den 25 januari 2018, allt till dess betalning sker, 

 
– till Andreas Allgulin betala 66 828 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 
8 439 kr från den 25 oktober 2017, på 16 879 kr från den 25 november 
2017, på 16 604 kr från den 25 december 2017, på 16 604 kr från den 
25 januari 2018 och på 8 302 kr från den 25 februari 2018, allt till dess 
betalning sker, 

 
– till Nathalie Karlsson betala 145 843 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen 
på 43 692 kr från den 25 oktober 2017, på 40 881 kr från den 25 november 
2017, på 41 065 kr från den 25 december 2017 och på 20 205 kr från den 
25 januari 2018, allt till dess betalning sker, 

 
– till Johan Rossvik betala 100 405 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 
20 702 kr från den 25 oktober 2017, på 18 190 kr från den 25 november 
2017, på 28 123 kr från den 25 december 2017 och på 33 390 kr från den 
25 januari 2018, allt till dess betalning sker, samt 

 
– till Pär Lexert betala 21 564 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 
3 766 kr från den 25 oktober 2017, på 11 086 kr från den 25 november 
2017, på 6 712 kr från den 25 december 2017, allt till dess betalning sker. 

 
Arbetsgivarparterna har bestritt förbundets samtliga yrkanden, men har vits- 
ordat de yrkade beloppen och sättet att beräkna ränta. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

 
 

Domskäl 
 

Bakgrund och tvisten 
 

Jens Simonsson, Andreas Allgulin, Nathalie Karlsson, Johan Rossvik och 
Pär Lexert visstidsanställdes hos APM med början i oktober 2014. De fick 
då tjänstledigt från GRT, där de var tillsvidareanställda. Därefter erbjöds de, 
och accepterade, tillsvidareanställning hos APM med början i mars 2015. 
Under juli och augusti 2017 blev de fem arbetstagarna uppsagda av APM på 
grund av arbetsbrist. Vars och ens uppsägningstid beräknades utifrån 
anställningstiden hos APM. 
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Mellan parterna är tvistigt om arbetstagarna vid beräkning av uppsägningsti- 
den har haft rätt att tillgodoräkna sig sin anställningstid hos GRT och där- 
med rätt till ytterligare uppsägningstid och uppsägningslön. 

 
Enligt förbundet har APM, genom Peter Svensson, och arbetstagarna i bör- 
jan av år 2015 träffat en muntlig överenskommelse om att var och en av 
dem, om de accepterade erbjudandet om tillsvidareanställning hos APM, 
skulle få tillgodoräkna sig sin anställningstid hos GRT i den nya anställ- 
ningen. Detta har arbetsgivarparterna bestritt. 

 
För det fall det är visat att en sådan överenskommelse träffats är det tvistigt 
om överenskommelsen är bindande för APM. 

 
Har Peter Svensson lämnat besked till arbetstagarna om att de skulle få till- 
godoräkna sig sin anställningstid hos GRT vid tillsvidareanställning hos 
APM? 

 
Förbundet har gjort gällande följande. I början av år 2015 erbjöds arbetsta- 
garna tillsvidareanställning hos APM. Det var viktigt för dem att vid en 
sådan anställning få tillgodoräkna sig sin tidigare anställningstid hos GRT. I 
slutet av februari 2015 framförde några av arbetstagarna detta krav till 
arbetsledaren, som lovade att ta med sig frågan. Han hänvisade även till sin 
chef Peter Svensson. Några av arbetstagarna tog kontakt med Peter 
Svensson, som lovade att återkomma med besked. Ett par dagar senare kom 
Peter Svensson att sammanträffa med Jens Simonsson, Johan Rossvik och 
Anders Bergeus i en trappa på Rivö Torg, vilket är ett inomhuscentrum på 
arbetsplatsen. Peter Svensson uppgav då, på direkt fråga, att arbetstagarna 
skulle få tillgodoräkna sig sin anställningstid hos GRT vid tillsvidareanställ- 
ning hos APM. Redan samma dag vidareförmedlade de tre arbetstagarna 
denna utfästelse till övriga berörda arbetstagare. Kort därefter ingick flera 
arbetstagare från GRT, bl.a. de fem som tvisten avser, avtal med APM om 
tillsvidareanställning. Överenskommelsen om tillgodoräknande av anställ- 
ningstid antecknades inte i deras skriftliga anställningsavtal. 

 
Enligt arbetsgivarparterna lämnade Peter Svensson inte något sådant besked 
till arbetstagarna som förbundet påstått. Till stöd för att så inte var fallet har 
de anfört bl.a. följande. När arbetstagarna skrev under anställningsavtalen 
om tillsvidareanställning hos APM, sa ingen av dem att det var en förutsätt- 
ning för att de skulle tacka ja att de fick tillgodoräkna sig anställningstiden 
hos GRT. Av arbetstagarnas anställningsavtal framgår inte heller att bolaget 
lovat dem detta och det finns vidare inte någon sådan notering i vare sig 
APM:s HR-system eller fysiska arkiv för personaldokument. Första gången 
APM fick höra talas om att arbetstagarna ansåg sig ha en överenskommelse 
med bolaget om att få tillgodoräkna sig anställningstiden hos GRT, var i 
samband med MBL-förhandlingarna i januari 2017 om uppsägningar på 
grund av arbetsbrist. 
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Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 
 

De fem arbetstagarna och Anders Bergeus, som också var hos APM viss- 
tidsanställd arbetstagare från GRT, har samstämmigt berättat att någon eller 
några av arbetstagarna till både arbetsledaren och Peter Svensson framförde 
att de för att acceptera erbjudandet om tillsvidareanställning hos APM 
ställde som villkor att få tillgodoräkna sig anställningstiden hos GRT och att 
Peter Svensson lovade återkomma i frågan. Jens Simonsson, Johan Rossvik 
och Anders Bergeus har all tre berättat att de kort tid därefter träffade Peter 
Svensson i trappan på Rivö Torg och att denne då uppgav att de GRT- 
anställda skulle få tillgodoräkna sig sin anställningstid. De har berättat att 
Peter Svensson uttryckte sig i ordalag som ”det är lugnt, ni får tillgodoräkna 
er”, ”det är klart” och ”ni får ta med er tiden”. 

 
Peter Svensson har i huvudsak bekräftat arbetstagarnas uppgifter. Han har 
berättat bl.a. följande. Han är inte längre anställd hos APM. Vid den aktu- 
ella tiden var han Senior Operation Execution Manager, dvs. andra linjens 
chef. I januari/februari 2015 kom frågan upp om att tillsvidareanställa ett 
tiotal visstidsanställda som var lediga från sina anställningar hos GRT. Två 
av arbetsledarna kom till honom med frågan om de GRT-anställda kunde få 
behålla sin anställningstid hos GRT i sina nya anställningar hos APM. Han 
tog frågan vidare till sin chef, Mats Nyblom, som ingick i ledningsgruppen. 
Efter någon tid – en, två eller sju dagar – återkom Mats Nyblom med beske- 
det att arbetstagarna skulle få tillgodoräkna sig anställningstiden. Han upp- 
fattade att beslutet hade tagits i ledningsgruppen. Han förde beskedet vidare 
till tre eller fyra av arbetstagarna när de möttes spontant utanför uppehålls- 
rummet i trapphuset på Rivö Torg. 

 
Andreas Allgulin, Nathalie Karlsson och Pär Lexert har berättat att de 
genom sina arbetskamrater nåddes av beskedet om att de GRT-anställda 
skulle få tillgodoräkna sig sin anställningstid hos GRT. 

 
Arbetstagarnas uppgifter och de uppgifter Peter Svensson lämnat är inbör- 
des förenliga och ger stöd för det händelseförlopp som förbundet har påstått. 
Till detta kommer att Peter Svensson i ett mejl till HR-chefen Sophia 
Tuveson den 27 mars 2017 förklarat att han hade gett de GRT-anställda 
muntligt besked att de skulle få tillgodoräkna sig sin anställningstid. Sam- 
mantaget finner Arbetsdomstolen visat att Peter Svensson i februari 2015 
meddelade Jens Simonsson, Johan Rossvik och Anders Bergeus att de GRT-
anställda arbetstagarna skulle få tillgodoräkna sig sin anställningstid hos 
GRT om de accepterade erbjudandet om tillsvidareanställning hos APM och 
att detta besked – denna utfästelse – kom att vidarebefordras till övriga 
berörda arbetstagare. Det arbetsgivarparterna anfört om att utfästelsen inte 
återfinns i arbetstagarnas skriftliga anställningsavtal eller på annat sätt i HR- 
systemet förändrar inte bedömningen. 

 
Parternas ståndpunkter i frågan om det träffats en för bolaget bindande 
överenskommelse 
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Parterna synes vara överens om att Peter Svensson inte hade behörighet att 
på egen hand ingå den aktuella överenskommelsen, dvs. att arbetstagarna – 
för det fall de accepterade erbjudandet om tillsvidareanställning – skulle hos 
APM få tillgodoräkna sig sin anställningstid hos GRT. Enligt förbundet har 
dock Mats Nyblom, som var direkt underställd bolagets vd, lämnat besked 
till Peter Svensson att arbetstagarna skulle få tillgodoräkna sig anställnings- 
tiden och gjort detta efter att frågan behandlats i ledningsgruppen, i vilken 
Mats Nyblom ingick. Arbetsgivarparterna har bestritt förbundets påstående. 

 
Förbundet har i andra hand gjort gällande att en giltig överenskommelse om 
tillgodoräknande av anställningstid under alla omständigheter träffats, då 
arbetstagarna har haft befogad anledning att anta att Peter Svensson var 
behörig att ingå en sådan. Arbetsgivarparterna är av motsatt ståndpunkt. 

 
I sista hand rör tvisten om en överenskommelse om tillgodoräknande av 
anställningstid är i strid med 2 § anställningsskyddslagen och om den aktu- 
ella överenskommelsen därmed på den grunden skulle vara ogiltig i sin hel- 
het. 

 
Accepterades arbetstagarnas krav av ledningsgruppen och lämnade Mats 
Nyblom besked om detta till Peter Svensson? 

 
Peter Svensson har, som redan redovisats, berättat att han tog upp frågan om 
tillgodoräknande av anställningstid för de GRT-anställda med Mats 
Nyblom, att denne lämnade ett positivt svar vid ett senare tillfälle och att 
han då uppfattade att frågan hade behandlats i ledningsgruppen. Detta talar 
för att Mats Nyblom lämnat ett sådant besked. Samtidigt har det framkom- 
mit att Peter Svensson i samband med att tvisten inleddes var osäker på om 
det var Mats Nyblom eller någon på HR-avdelningen som han hade haft 
kontakt med i frågan. I ett mejl till Sophia Tuveson den 27 mars 2017 har 
han skrivit att han hade haft frågan uppe med HR, ”om jag inte missminner 
mig med Eva”. Enligt vad Peter Svensson berättat ska dock Mats Nyblom 
därefter ha bekräftat i ett telefonsamtal dem emellan att det var Mats 
Nyblom som lämnade beskedet i fråga till Peter Svensson, vilket övertygat 
honom om att det var så det hade gått till. Hans första minnesbild att det var 
HR-avdelningen som gav beskedet var alltså felaktig. 

 
Mats Nyblom har uppgett bl.a. följande. Han arbetar inte längre hos APM. 
Vid den aktuella tidpunkten var han Head of Operation vid APM med 
ansvar för planering och drift av produktionen, med bolagets vd som 
närm- aste chef. Han ingick i ledningsgruppen. Peter Svensson var en av 
hans underställda. Hans minnesbilder av den aktuella tiden är begränsade. 
Han kan inte med säkerhet säga att frågan om att låta de GRT-anställda ta 
med sig sin anställningstid hos GRT vid anställning hos APM 
diskuterades, men han vill ändå minnas att en sådan diskussion fördes i 
ledningsgruppen eller i förhandlingsdelegationen. Några månader före 
huvudförhandlingen i nu aktuellt mål talade han per telefon med Peter 
Svensson – som han har mycket stort förtroende för och som inte skulle 
fara med osanning – och denne sa då att han meddelat Peter Svensson att 
de GRT-anställda skulle få tillgodoräkna sig tiden hos GRT. 
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Enligt Arbetsdomstolens mening framstår det som att, i tiden före telefon- 
samtalet mellan Peter Svensson och Mats Nyblom, varken Peter Svensson 
eller Mats Nyblom var säker på att de hade haft kontakt med varandra i frå- 
gan innan Peter Svensson lämnade beskedet till arbetstagarna. Vid det tele- 
fonsamtal som de hade före huvudförhandlingen anser sig dock var och en 
av dem ha fått klart besked av den andre om vad som tidigare sagts mellan 
dem. 

 
Arbetsdomstolen ifrågasätter inte att såväl Peter Svensson som Mats 
Nyblom har redogjort efter bästa förmåga för sina minnesbilder, men deras 
uppgifter är förenade med sådan osäkerhet att det inte därigenom kan anses 
utrett att Mats Nyblom gett Peter Svensson beskedet att arbetstagarna skulle 
få tillgodoräkna sig sin anställningstid hos GRT. 

 
Frågan är då om det besked Peter Svensson lämnade till arbetstagarna ändå 
hade grund i ett beslut hos ledningen, i form av bolagets ledningsgrupp. 

 
Arbetsgivarparterna har åberopat protokoll från de två ledningsgruppsmöten 
som hölls i februari 2015, dvs. vid den tidpunkt förbundet har gjort gällande 
att frågan skulle ha behandlats av ledningsgruppen. Av dessa framgår inget 
om att frågan om tillgodoräknande av anställningstid för de GRT-anställda 
skulle ha behandlats i ledningsgruppen, än mindre att något beslut i frågan 
fattats. Mats Nybloms minnesbild av att frågan diskuterats i ledningsgrup- 
pen framstår som mycket osäker. Sophia Tuveson, som då var bolagets HR- 
chef, har uppgett att frågan enligt hennes mening inte var uppe i lednings- 
gruppen ens för diskussion. 

 
Utredningen ger således inte stöd för att frågan om tillgodoräknade av 
anställningstid för de GRT-anställda tagits upp eller avgjorts i ledningsgrup- 
pen. Enligt Arbetsdomstolens mening är det därmed inte visat att lednings- 
gruppen accepterat kravet eller fattat beslut om att de GRT-anställda skulle 
få tillgodoräkna sig sin anställningstid hos GRT vid en tillsvidareanställning 
hos APM. Domstolen har inte heller funnit visat att Mats Nyblom lämnat ett 
sådant besked till Peter Svensson. Peter Svensson hade alltså inget uppdrag 
från ledningen att lämna den utfästelse till arbetstagarna som Arbetsdomsto- 
len funnit visat att han gjorde. 

 

Har det ändå träffats en för bolaget bindande överenskommelse? 
 

Det är alltså inte visat att Peter Svensson hade något uppdrag från behörig 
företrädare för bolaget att ingå överenskommelsen. Frågan är då om APM 
ändå är bundet av överenskommelsen. 

 
Förbundet har anfört bl.a. följande. Peter Svensson var den enda represen- 
tanten från bolaget som förhandlade med arbetstagarna i frågan och hans 
agerande överensstämde med vad som var brukligt på arbetsplatsen. Den 
arbetsledare som arbetstagarna först vände sig till i frågan om tillgodogör- 
ande av anställningstid hänvisade till sin chef, som var Peter Svensson. 
Peter Svensson sa inte något till arbetstagarna om att en överenskommelse  
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av önskat slag var beroende av att någon annan hos bolaget godkände den- 
samma. Peter Svensson återkom med besked i frågan först efter några dagar, 
vilket innebar att arbetstagarna i vart fall uppfattade att, om det behövdes 
någon annans godkännande, så hade ett sådant lämnats. 

 
Enligt arbetsgivarparterna har arbetstagarna inte haft befogad anledning att 
anta att Peter Svensson hade behörighet att ingå överenskommelsen med 
dem på bolagets vägnar och de har insett eller i vart fall bort inse att så inte 
var fallet. De har anfört bl.a. följande. Peter Svensson hade som Senior 
Operation Execution Manager inte mandat att själv ingå överenskommelsen 
i fråga eller om anställningsvillkor hos bolaget och det är inte heller sed- 
vänja i branschen att så skulle vara fallet. Även sättet på vilket förbundet 
menar att överenskommelsen ingicks talar för att arbetstagarna insett eller 
bort inse att Peter Svensson inte var behörig att ingå överenskommelsen. 
Överenskommelsen innebar avvikande anställningsvillkor och skulle 
påverka andra arbetstagares plats i turordningen samt ha betydande ekono- 
misk påverkan för bolaget och borde rimligen ha ingåtts skriftligen. 

 
De omständigheter som förbundet har åberopat får anses innefatta ett påstå- 
ende om att det funnits en på fullmakt grundad behörighet för Peter 
Svensson att ingå överenskommelsen i fråga. 

 
Som Arbetsdomstolen uppfattat förbundets talan har det dock inte gjorts 
gällande att Peter Svensson på grund av sin ställning i bolaget, dvs. som 
andra linjens chef och därmed chef över arbetstagarnas arbetsledare, skulle 
ha haft rätt att för bolagets räkning ingå den omtvistade överenskommelsen 
med arbetstagarna i fråga. Det har alltså inte gjorts gällande att Peter 
Svensson på grund av ställningsfullmakt, enligt 10 § andra stycket avtalsla- 
gen, varit behörig att företräda APM i detta avseende. I vart fall är det, 
enligt Arbetsdomstolens mening, inte visat att Peter Svensson haft en sådan 
ställning som enligt sedvänja i branschen skulle innebära att så var fallet. 

 
En toleransfullmakt anses uppkomma genom att huvudmannen under avse- 
värd tid eller vid upprepade tillfällen låter en person utföra rättshandlingar 
för sin räkning utan att ingripa mot detta. Huvudmannen anses då genom sitt 
agerande, eller sin underlåtenhet att agera, ha godtagit att bli bunden, se t.ex. 
NJA 2013 s. 659. Högsta domstolen har i samma avgörande även uttalat att 
den som skapar en befogad tillit hos någon annan, om att han företräds av en 
behörig person i en viss avtalssituation, kan bli bunden av personens hand- 
lande och att det avgörande är de yttre förhållanden som härrör från huvud- 
mannen och som tredje mannen har kunnat iaktta (så kallad tillitsfullmakt). 
Vid bedömningen av om tredje man har kunnat hysa en befogad tillit i fråga 
om att det fanns en behörighet, får hänsyn tas till bl.a. vilket slags avtal det 
rör sig om, vilken verksamhet det gäller, hur vanligt förekommande avtals- 
typen är och vilka åtaganden avtalet innebär. 
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I AD 1977 nr 62 har Arbetsdomstolen ansett att behörighet har funnits för 
en ombudsman att sluta kollektivavtal på en arbetstagarorganisations väg- 
nar, då motparten haft ”fullgod anledning att anta” att han var behörig till 
detta, bl.a. eftersom han tidigare vid åtskilliga tillfällen träffat bindande 
överenskommelser för organisationen, och då denna inte vidtagit någon 
åtgärd för att undanröja intrycket av behörighet. 

 
Arbetsdomstolen har i AD 2003 nr 105 funnit att ett anställningsförhållande 
uppkommit då en museiintendent, som ansvarade för en rekrytering men 
som inte hade rätt att ingå bindande anställningsavtal på museets vägnar, 
hade agerat på ett sätt som gett sökanden fog för uppfattningen att han blivit 
anställd. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning i frågan om det trots allt finns en 
för bolaget bindande överenskommelse. 

 
Förbundet har inte åberopat några omständigheter till stöd för att APM 
under lång tid eller vid upprepade tillfällen låtit Peter Svensson – eller andra 
chefer i hans position – utföra rättshandlingar av aktuellt slag för bolagets 
räkning utan att ingripa mot detta. Det är i vart fall inte utrett att Peter 
Svensson eller andra mellanchefer hos APM tidigare skulle ha ingått avtal 
av den aktuella typen utan att bolaget ingripit mot detta. Någon så kallad 
toleransfullmakt har alltså inte funnits. 

 
Utredningen ger varken stöd för att Peter Svensson var behörig att träffa 
anställningsavtalet för bolagets räkning eller att han hade bolagets uppdrag 
att förhandla villkoren för dessa eller att på annat sätt agera som mellanhand 
för bolaget när anställningsavtalen ingicks. 

 
Frågan är då om arbetstagarna haft befogad anledning att förlita sig på att 
Peter Svensson var behörig att ingå överenskommelsen i fråga. 

 
Jens Simonsson har berättat bl.a. följande. Eftersom det inte var första 
gången arbetstagarna varslades var det helt avgörande för deras val – om de 
skulle acceptera erbjudandet om tillsvidareanställning eller inte – att de 
skulle få ta med sig sin anställningstid hos GRT. De framförde detta till 
arbetsledaren, som hänvisade till Peter Svensson. De pratade med Peter 
Svensson, som inte tyckte att det var några konstigheter, men som sa att det 
måste förankras. De var fortsatt ”på” Peter Svensson i frågan tills denne gav 
besked. Hade APM varit tydligt med att de inte fick tillgodoräkna sig sin tid 
så hade han gått tillbaka till GRT. Hade arbetsgivaren hänvisat till någon 
annan än Peter Svensson så hade de vänt sig till honom eller henne. 

 

Eftersom Peter Svensson skulle återkomma med besked och gjorde det hade 
de ingen anledning att tro att han inte var behörig. 
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De övriga fyra arbetstagarna har uttryckt sig på liknade sätt i frågan om vik- 
ten för dem att få med sig anställningstiden från GRT. I fråga om Peter 
Svenssons rätt att ingå överenskommelsen har de uttalat sig på följande sätt. 
Andreas Allgulin har berättat att han själv inte hade någon kontakt med 
Peter Svensson, men att denne till andra skulle ha uppgett att han inte hade 
mandat att besluta i frågan utan skulle ta den vidare uppåt till någon högre 
chef, samt att han därefter av någon arbetskamrat fick reda på att Peter 
Svensson lämnat beskedet och att saken därmed var klar. Nathalie Karlsson 
har uppgett att Peter Svensson var en högre uppsatt chef i APM och hade 
behörighet att lämna aktuell utfästelse och att det skulle ha varit konstigt om 
en chef i hans ställning skulle ljuga om något sådant, samt att om han inte 
fick fatta ett sådant beslut själv så hade han åtminstone blivit satt att imple- 
mentera det. Johan Rossvik och Pär Lexert har i allmänna ordalag uppgett 
att Peter Svensson var chef och bestämde det mesta, att han som terminal- 
chef hade ett ganska stort beslutsområde och att Peter Svensson sa att han 
skulle kolla upp saken, men inte hur. 

 
Det är tydligt att de berörda arbetstagarna – som har nöjt sig med att få ett 
muntligt besked om att de hos APM skulle få tillgodoräkna sig sin anställ- 
ningstid hos GRT – har litat på att Peter Svensson var behörig att för bola- 
gets räkning lämna ett sådant besked och ingå en sådan överenskommelse 
med arbetstagarna. 

 
I frågan om arbetstagarnas tillit varit befogad gör Arbetsdomstolen följande 
överväganden. 

 
Enligt vad Eva Wictor Olofsson och Sophia Tuveson har berättat, var det 
närmaste chef eller mellanchef som i första hand talade med arbetstagarna 
om frågor rörande anställningen och cheferna som i sin tur kontaktade HR- 
avdelningen. Enligt Sophia Tuveson var det vida känt att Peter Svensson 
inte hade någon rätt att förhandla anställningsvillkor. Hon har också påpekat 
att det inte fanns något att förhandla om, eftersom villkoren följde av kollek- 
tivavtal. 

 
När en arbetstagare hänvisas till sin närmaste chef eller chefens chef i näs- 
tan alla frågor som rör relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare kan 
det ge arbetstagaren intryck av att chefen är behörig att lämna för arbetsgi- 
varen bindande besked, även om han eller hon i viktigare frågor fungerar 
som mellanhand och den verkliga beslutanderätten ligger högre upp i orga- 
nisationen. Den arbetsgivare som organiserar sig så kan få bära risken för att 
rollfördelningen kan föranleda arbetstagarna att hysa tillit till att mellanche- 
fer är behöriga att företräda arbetsgivaren även i viktigare angelägenheter. I 
detta fall har det förhållandet att Peter Svensson åtagit sig att återkomma 
med besked varit särskilt ägnat att ge arbetstagarna intryck av att han, när 
beskedet lämnades, var behörig att framföra arbetsgivarens ståndpunkt i frå- 
gan. Det är inte heller utrett att någon hos APM skulle ha meddelat arbetsta- 
garna att de inte fick ta med sig sin anställningstid hos GRT. 

 
Å andra sidan bör följande beaktas. 
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Ett anställningsavtal är av stor betydelse för såväl arbetstagaren som för 
arbetsgivaren, vilket ger anledning till viss noggrannhet vid avtalets ingå- 
ende. 

 
Det är oklart vad arbetstagarna avsåg med villkoret att de skulle hos APM få 
tillgodoräkna sig sin anställningstid hos GRT. Förbundet har i stämningsan- 
sökan gjort gällande att arbetstagarna förutom att de fått för kort uppsäg- 
ningstid även fått en betydligt sämre placering i turordningslistan och sämre 
förutsättningar för företrädesrätt till återanställning, även om detta inte 
omfattas av tvisten. Det framstår som tydligt att arbetstagarna, för sin del, 
har avsett att de i alla avseenden skulle få tillgodoräkna sig sin GRT-tid hos 
APM, dvs. att deras sammanlagda anställningstid i förekommande fall 
skulle påverka t.ex. tidigare hos APM anställda arbetstagare och deras plats 
i turordningen. Peter Svensson har uppgett att han inte kände till hur lång 
anställningstid arbetstagarna hade hos GRT och att frågan om hur turord- 
ningen skulle lösas inte hade diskuterats. 

 
Det är klarlagt att det var av största vikt för arbetstagarna att de fick ta med 
sig sin anställningstid hos GRT till APM. Flera av arbetstagarna har uppgett 
att om de fått motsatt besked skulle de inte ingått något avtal om tillsvidare- 
anställning med APM. Trots detta har de utan närmare diskussion med Peter 
Svensson om vad kravet på tillgodoräknade av anställningstid innebar, utan 
att de behövde redovisa hur långa anställningstider de hade hos GRT och 
utan att närmare fråga om hur beslutet var förankrat godtagit hans besked i 
frågan. Beskedet lämnades dessutom muntligen och närmast i förbigående 
vid ett hastigt sammanträffande med enbart några av de berörda arbetsta- 
garna. Dessa omständigheter talar med styrka för att det funnits anledning 
för arbetstagarna att känna beaktansvärd osäkerhet i frågan om Peter 
Svensson hade rätt att ingå överenskommelsen. 

 
Det är därutöver ostridigt att ingen av arbetstagarna nämnde villkoret eller 
Peter Svenssons besked i frågan vid undertecknandet av sitt skriftliga an- 
ställningsavtal. 

 
Vid en samlad bedömning är Arbetsdomstolens slutsats att arbetstagarna 
inte kunnat hysa befogad tillit till att Peter Svensson hade rätt att ingå över- 
enskommelsen i fråga. Någon avtalsbundenhet för APM har därför inte upp- 
kommit. 

 
Sammanfattande bedömning 

 
Arbetsdomstolens bedömning innebär att det inte har funnits något för APM 
bindande åtagande att låta de tidigare GRT-anställda tillgodoräkna sig sin 
anställningstid hos GRT vid beräkningen av deras uppsägningstid hos APM. 
Förbundets talan ska därmed avslås. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

februari 19 s 28

AD 2019 nr 9



 

Rättegångskostnader 
 

Förbundet har förlorat målet och ska därför ersätta arbetsgivarparterna för 
deras rättegångskostnader. Förbundet har vitsordat yrkade resekostnader och 
överlämnat skäligheten av övriga yrkade rättegångskostnader till Arbets- 
domstolens bedömning. Arbetsdomstolen finner de yrkade ersättningsbelop- 
pen – i vilka mervärdesskatt inte ingår – skäliga. 

 

Domslut 
 

1. Svenska Hamnarbetarförbundets talan avslås. 
 

2. Svenska Hamnarbetarförbundet ska ersätta Sveriges Hamnar och APM 
Terminals Gothenburg AB för deras rättegångskostnader med 280 697 kr, 
varav 240 000 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, Peter Syrén, Christer Måhl, Karl Olof 
Stenqvist, Johanna Torstensson, Gerald Lindberg och Annette Carnhede. 
Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Jonas Eklund 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 10/19 
2019-02-13 Mål nr A 24/18 
Stockholm 

KÄRANDE 
Svenska Målareförbundet, Box 1113, 111 81 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristen Henric Ask, LO-TCO Rättsskydd AB, Box 1155, 
111 81 Stockholm 

SVARANDE 
1. Måleriföretagen i Sverige, Box 16286, 103 25 Stockholm
2. Lödde Måleri AB, 556786-8996, Transportvägen 12,
246 42 Löddeköpinge
Ombud för båda: advokaten Annika Elmér, EmpLaw Advokater AB,
Humlegårdsgatan 4, 114 46 Stockholm

SAKEN 
allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott 

Bakgrund 

Mellan Måleriföretagen i Sverige (Måleriföretagen) och Svenska Målareför- 
bundet (förbundet) gäller kollektivavtal (måleriavtalet). Lödde Måleri AB 
(bolaget) är medlem i Måleriföretagen. Teddy Thomsen och Tonny Hansson 
var anställda hos bolaget vid tiden för de aktuella händelserna. Tonny 
Hansson är fortfarande anställd där. De är båda medlemmar i förbundet. 

Myresjöhus AB har bedrivit nyproduktion av hus på arbetsplatserna 
Saltviksvägen i Löddeköpinge och Flädergatan i Eslöv. Bolaget har såsom 
entreprenör åt Myresjöhus AB låtit Teddy Thomsen och Tonny Hansson 
utföra måleriarbete i husen; Teddy Thomsen på Saltviksvägen den 7–9 mars 
2017 och Tonny Hansson på Flädergatan den 15 februari–21 mars 2017. 
Vid var och en av arbetsplatserna har det under dessa perioder funnits en 
personalbod – även kallad byggbod. 

Tvisten gäller om bolaget i enlighet med § 9 i arbetsmiljöavtalet har anvisat 
Teddy Thomsen och Tonny Hansson att använda den personalbod som 
fanns på respektive arbetsplats som måltids- och klädrum med tvättmöjlig- 
heter (personalutrymme) i arbetsmiljöavtalets mening. Annat har inte 
påståtts än att personalbodarna i och för sig uppfyllde kraven på personal- 
utrymme enligt arbetsmiljöavtalet. Om domstolen skulle finna att bolaget 
inte har gjort detta och därmed brutit mot kollektivavtalet, råder tvist om 
skadestånd ska utgå och i så fall med vilket belopp. 
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Till måleriavtalet i dess lydelse till och med den 30 april 2017 fanns bifogat 
ett arbetsmiljöavtal. Det sistnämnda avtalet innehöll bl.a. följande bestäm- 
melser. 

 
§ 1 Gemensamma utgångspunkter, mål och inriktning 

Arbetsmiljölagen förutsätter att arbetsgivare och arbetstagare samverkar 
för att uppnå en bra arbetsmiljö. Måleribranschens företag har många 
gemensamma arbetsmiljöfrågor beroende på bl.a. produktionsteknik, 
arbetsorganisation och skiftande arbetsplatser. Olika yrkesgrupper samt 
flera arbetsgivare är ofta verksamma på arbetsplatserna, vilket leder till 
samordningsproblem. 

 
Utvecklingen inom måleribranschen med ny utrustning, nya metoder, nya 
material och nya konstruktioner innebär ständigt nya arbetsmiljöförutsätt- 
ningar. 

 
Parternas gemensamma syfte med detta avtal är att medverka till att 
minska sjukfrånvaro, arbetsolyckor, arbetssjukdomsfall och arbetsrelate- 
rade sjuk- eller aktivitetsersättningar. Detta kan åstadkommas genom en 
helhetssyn på arbetsmiljöfrågorna, som en integrerad del av företagets 
produktionsprocess. 

 
Parterna är genom detta avtal överens om att samarbetet i företagen 
mellan arbetsgivaren och de anställda skall utvecklas och stärkas. 
Samverkan sker i företagets skyddsorganisation enligt 6 kap i Arbets- 
miljölagen. Företagets skyddsorganisation skall samarbeta med företagets 
MB-organisation. 

 
Parterna noterar att ansvaret för arbetsmiljöfrågorna definieras i gällande 
lagstiftning på området. 

 
§ 2 Samverkan mellan de centrala parterna 

Parterna är ense om att det centrala arbetsmiljörådet arbetar utifrån 
inriktningen i § 1. 

 
Arbetsmiljörådets huvuduppgift är att handlägga arbetsmiljöfrågor av 
branschgemensam övergripande natur. 

 
I arbetsmiljörådet skall beslut om partsgemensamma arbetsgrupper i 
särskilda frågor kunna fattas. 

 
I arbetsmiljörådet ingår två representanter från vardera parten. Beslut 
skall tas i enighet. 

 
§ 3 Samverkan i företagen 

Det övergripande arbetsmiljö-, anpassnings- och rehabiliteringsansvaret i 
det enskilda företaget ligger på företagsledningsnivå om inte annat följer 
av lagenligt beslut om delegation. 

 
Utgångspunkt för samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare i dessa 
frågor är företagets skyddsorganisation. Skyddsombud utses bland de 
anställda vid företaget av lokal facklig organisation. Där skyddsombud 
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saknas utgörs arbetstagarnas representation av det regionala skyddsom- 
budet. Respektive skyddsombud har rätt att verka inom hela företagets 
verksamhetsområde. Samarbete skall även ske med företagets MB- 
organisation. Skyddsronder skall genomföras gemensamt. 

 
… 

 
§ 9 Personalutrymmen 

1. Det åligger arbetsgivaren att anvisa måltids- och klädrum med tvätt- 
möjligheter enligt nedanstående alternativ. Omklädningsrum ska vara 
skilda för män och kvinnor om de behöver använda rummen samtidigt. 
Arbetsgivaren skall också tillhandhålla hygienartiklar som t ex tvål, 
rengöringsmedel, skyddskräm och handdukar. 

 
1. Bodar – exempelvis vid byggarbetsplatser. 

 
2. Fasta personalutrymmen – för större fastigheter – eller gemensamma 
för flera hus. 

 
3. Tillfälliga personalutrymmen – exempelvis tvättstuga som inreds just 
för det aktuella arbetet. 

 
4. Husvagnsmodellen. 

Protokollsanteckning: 

Beträffande utformningen av ovanstående fyra alternativ hänvisas till 
parternas gemensamma broschyr ”Äta, tvätta sig och byta om”. 

 
… 

 
§ 10 Tvister 

Tvist om tolkning eller tillämpning av detta avtal handläggs i enlighet 
med § 14 i måleriavtalet. 

 
 
 

Yrkanden 
 

Förbundet har yrkat att Lödde Måleri AB ska betala allmänt skadestånd med 
100 000 kr till förbundet och med 25 000 kr till var och en av Teddy 
Thomsen och Tonny Hansson. På beloppen har yrkats ränta enligt 6 § ränte- 
lagen från dagen för delgivning av stämning till dess betalning sker. 
Stämningen delgavs bolaget den 22 februari 2018. 

 
Arbetsgivarparterna har bestritt förbundets yrkanden. Inga belopp har vitsor- 
dats men däremot har sättet att beräkna ränta vitsordats. Arbetsgivarparterna 
har vidare, för det fall Arbetsdomstolen skulle finna att bolaget brutit mot 
kollektivavtalet, yrkat att skadeståndet ska jämkas till noll. 

 
Förbundet har bestritt jämkning. 
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Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. 

 
 
 

 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

Tvisten rör i första hand om bolaget har uppfyllt sin skyldighet enligt § 9 i 
arbetsmiljöavtalet att anvisa Teddy Thomsen och Tonny Hansson perso- 
nalutrymmen vid de aktuella arbetsplatserna på Saltviksvägen respektive 
Flädergatan i februari och mars 2017. Om domstolen skulle finna att bolaget 
inte har gjort detta och därmed brutit mot kollektivavtalet, råder tvist om 
skadestånd ska utgå och i så fall med vilket belopp. 

 
Har bolaget anvisat Teddy Thomsen och Tonny Hansson personalutrymmen 
vid de aktuella arbetsplatserna? 

 
Av § 9 i arbetsmiljöavtalet framgår att det åligger arbetsgivare att anvisa 
måltids- och klädrum (personalutrymme). 

 
Förbundet har påstått att Teddy Thomsen och Tonny Hansson inte har blivit 
anvisade personalutrymmen innan de påbörjade de aktuella målnings- 
arbetena. 

 
Arbetsgivarparterna har gjort gällande att bolaget har anvisat Teddy 
Thomsen och Tonny Hansson att använda den personalbod, som fanns utan- 
för respektive arbetsplats, som personalutrymmen. Arbetsgivarparterna har 
vidare gjort gällande att det har funnits en rutin, i vart fall vid uppförande av 
sådana Myresjöhus som det här var fråga om, att nyckeln till personalboden 
låg gömd på ett särskilt ställe och att både Teddy Thomsen och Tonny 
Hansson kände till denna rutin och gömstället. 

 
Det är ostridigt att det har funnits en personalbod vid båda aktuella arbets- 
platser. Annat har inte gjorts gällande än att bodarna i och för sig uppfyllde 
de krav som ställs på personalutrymmen enligt arbetsmiljöavtalet. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening är det klart att huvudförpliktelsen i den 
aktuella bestämmelsens begrepp ”anvisa”, är att se till att det finns perso- 
nalutrymmen tillgängliga som arbetstagarna också kan använda. I detta får 
anses ligga ett ansvar för att på lämpligt sätt anordna, och i den utsträckning 
det är behövligt, upplysa om vilka personalutrymmen som finns och hur 
arbetstagaren får tillträde till dessa. I bestämmelsen kan inte sägas ligga ett 
formkrav där arbetsgivaren vid alla tillfällen uttryckligen måste informera 
om var personalutrymmen finns och hur arbetstagarna får tillträde till dessa. 
Det kan finnas tillfällen när det är självklart för arbetstagarna vad som är 
personalutrymmen och hur tillträde till dessa sker. 
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Förbundet har till stöd för sin talan att personalutrymmen inte anvisats 
åberopat i huvudsak de uppgifter som har lämnats av Teddy Thomsen och 
Tonny Hansson samt av förbundsombudsmannen Thomas Westman, som 
var den som från förbundets sida åkte ut och inspekterade arbetsplatserna, 
när Teddy Thomsen och Tonny Hansson var där. 

 
Teddy Thomsen, som enligt vad som är upplyst anställdes hos bolaget år 
2013, har uppgett att rutinen vid bolaget var att målarna själva ordnade med 
sina personalutrymmen och att det före incidenten på Saltviksvägen aldrig 
hade hänt att bolaget anvisat honom ett personalutrymme. Teddy Thomsen 
har som ett exempel nämnt att han själv hade ordnat så att han fick äta lunch 
inne i en färgbutiks lokaler. 

 
Tonny Hansson, som enligt egen uppgift anställdes vid bolaget för åtta och 
ett halvt år sedan, har uppgett att det oftast finns personalbodar på plats vid 
större arbeten men att man vid mindre arbeten ibland blir tilldelad ett perso- 
nalutrymme och ibland måste ordna det själv. Han har även uppgett att han 
vid det första arbetet på ett Myresjöhus blev anvisad en bod, som han fick 
nycklar till, men att det fanns andra tillfällen då det inte funnits någon bod 
och då han fått lösa det själv. Tonny Hansson har vidare uppgett att om han 
kände en snickare så visste han att man kunde använda dennes bod men att 
om det kom en ny snickare var det inte alltid klart att han fick använda 
boden. Han fick då ringa in och kontrollera om han därefter fick använda 
boden. 

 
Enligt arbetsgivarsidan är det byggentreprenören som vanligen tillhandahål- 
ler byggbodar som kan utnyttjas av respektive yrkeskategori. I de undan- 
tagsfall, där byggentreprenören inte har tillhandahållit personalbod, har 
bolaget gjort det. 

 
Bolagets verkställande direktör, Robert Nilsson, har uppgett följande. Vid 
arbeten på Myresjöhus är det alltid ett krav i offerten att kunden ska tillhan- 
dahålla personalutrymmen. Bolaget kontrollerar alltid i förväg att det finns 
personalutrymmen. Det är ett krav inom bolaget att det ska hållas ett start- 
möte inför varje projekt och att det är vid detta möte som arbetstagarna blir 
anvisade sitt personalutrymme av arbetsledaren. Med hänsyn till det stora 
antalet projekt per år vore det fel av honom att säga bestämt att startmöte 
har förekommit på alla arbetsplatser. 

 
Teddy Thomsen har uppgett bl.a. följande om arbetsplatsen på 
Saltviksvägen. När han kom till arbetsplatsen i ett hus på Saltviksvägen i 
Löddeköpinge den 7 mars så arbetade redan en annan målare där. I stora 
rummet stod ett bord, två stolar och en mikrovågsugn och på golvet låg en 
plastpåse. Teddy Thomsen frågade den andre målaren om plastpåsen och 
fick svaret att ”det är där jag byter om”. Det var bolagets bord, stolar och 
mikrovågsugn, som brukade flyttas runt mellan olika arbetsplatser. Teddy 
Thomsen kände igen dem och dessutom fanns det klistermärken med orden 
”Lödde Måleri” på föremålen. Det stod en personalbod utanför huset men 
varken Teddy Thomsen eller den andre målaren hade nyckel till boden. De 
var inte heller informerade om att de fick lov att använda den. Teddy 
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Thomsen ringde till ombudsmannen Thomas Westman och frågade om det 
var ok som situationen var på arbetsplatsen. Thomas Westman kom förbi 
följande dag och kontaktade då Roger Nemeth. Teddy Thomsen blev där- 
efter bortplockad från objektet på Saltviksvägen men han fortsatte att vara 
anställd hos bolaget. Teddy Thomsen har inte fått nyckeln till byggboden på 
Saltviksvägen. Roger Nemeth var inte på arbetsplatsen på Saltviksvägen den 
7 mars. 

 
Tonny Hansson har uppgett bl.a. följande om arbetsplatsen på Flädergatan. 
Han minns inte om han anvisades personalutrymme dagen innan han 
började arbetet på Flädergatan. Han kan inte heller minnas om han anvisa- 
des personalutrymme när han var på plats på Flädergatan. Det fanns dock en 
personalbod vid arbetsplatsen på Flädergatan. Det har funnits byggbod på 
alla Myresjöhusbyggen, som han arbetat på, förutom ett. Alla gånger utom 
en, var det byggherren som satte dit personalbodarna. Den här gången var 
det en för honom ny byggherre, som uppförde Myresjöhuset och han visste 
inte vilken ordning denne hade beträffande personalboden. Han sökte efter 
nyckeln på de ställen där nyckeln brukade gömmas men hittade den inte. 
Boden var öppen när snickarna var där men låstes när de försvann. Han 
utgick då från att det var deras bod. När han inte längre hade tillgång till 
personalboden fick han sitta och äta inne i huset på sin egen medhavda stol. 
Han hade även med sig en mikrovågsugn så att han skulle kunna laga mat 
om snickarna var borta. I mitten av mars kontaktades han av Thomas 
Westman som kom ut till Flädergatan. Denne undrade varför de satt och åt 
inne på objektet och Tonny Hansson sade att det var för att snickarna inte 
var där. Tonny Hansson blev sedan kontaktad av Roger Nemeth, som kom 
till arbetsplatsen. Roger Nemeth ringde snickaren och fick klarlagt att det 
var denne som hade nyckeln till personalboden. Nästa dag fick Tonny 
Hansson tillgång till personalboden. Han fick också veta var nyckeln till 
boden fanns gömd, vilket han inte hade fått information om tidigare. Det tog 
tre till fem dagar innan han fick tillgång till bodnyckeln. 

 
Thomas Westman har vid sitt förhör i allt väsentligt bekräftat de uppgifter 
som Teddy Thomsen och Tonny Hansson har lämnat i berörda delar. 

 
Arbetsgivarparterna har till stöd för talan i denna del åberopat bl.a. förhör 
dels med Robert Nilsson, dels med arbetsledaren Roger Nemeth som var 
den som hade ansvaret för de aktuella arbetsplatserna. 

 
Robert Nilsson har uppgett att han själv inte var inblandad i de aktuella 
händelserna men att Roger Nemeth har sagt till honom att denne anvisade 
Teddy Thomsen och Tonny Hansson personalbodarna. 

 
Roger Nemeth har uppgett bl.a. följande. Bolaget har 400–500 projekt per 
år. Han är arbetsledare för en tredjedel av dessa arbeten. Det är han som 
ansvarar för att det finns personalutrymmen för de målare som han arbets- 
leder. Han informerar dem om dessa. När det gäller arbeten på Myresjöhus 
åker han alltid ut till varje sådan arbetsplats. En vecka innan ett arbete ska 
börja åker han ut till arbetsplatsen och kontrollerar bl.a. att det finns perso- 
nalutrymmen. Det är i regel så att nycklar till personalbodar alltid ligger 
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gömda på ett visst ställe. Bolaget har kommit överens om detta med 
byggentreprenörerna. – Han åkte till Saltviksvägen den 7 mars varvid Teddy 
Thomsen fick nycklar till huset, muntlig anvisning om personalutrymmet 
samt ritningar och uppgift om vad han skulle göra för arbete på huset. 
Tonny Hansson kände till rutinerna vid arbeten på Myresjöhus. – Vad gäller 
Flädergatan så var Roger Nemeth där med Tonny Hansson. Han gick 
igenom samma procedur som han alltid brukar med arbeten på Myresjöhus. 
Han informerade Tonny Hansson om var personalbodens nyckel, som snick- 
arna hade hand om, fanns gömd. – När Thomas Westman kontaktade honom 
angående Saltviksvägen åkte han direkt dit ut och tog fram personal- 
bodsnyckeln, som låg gömd där den brukade ligga. Han anvisade därefter på 
nytt Teddy Thomsen att använda personalboden. Proceduren var densamma 
vid Flädergatan, förutom att där hade en av snickarna fått med sig nyckeln 
hem av misstag. Han har inte ställt i ordning något personalutrymme inne på 
de två aktuella arbetsplatserna. Det var husets ägare som ställt stolar och 
bord i huset på Saltviksvägen. Det har hänt att målarna ibland sätter sig på 
andra ställen än de bolaget har anvisat. Det har också hänt att målarna fått 
ordna sina personalutrymmen själva. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Vid en avvägning av de olika ovan redovisade berättelserna kan till att börja 
med konstateras, att Robert Nilsson vare sig enligt egen eller andras uppgif- 
ter själv har varit inblandad eller delaktig i de aktuella händelserna på ett 
sådant sätt att han kan lämna uppgifter av betydelse för bedömningen av vad 
som faktiskt har hänt i just dessa fall. 

 
Roger Nemeth har uppgett att han den 7 mars var på Saltviksvägen och att 
Teddy Thomsen då fick muntlig anvisning om personalutrymmet. Mot detta 
står Teddy Thomsens tydliga uppgifter att Roger Nemeth inte kom till 
arbetsplatsen den dagen och inte heller informerade honom om att han fick 
använda den personalbod som fanns på arbetsplatsen eller var nyckeln till 
den fanns. 

 
När det gäller arbetsplatsen på Flädergatan så har Roger Nemeth uppgett att 
han var där med Tonny Hansson och informerade denne om var personalbo- 
dens nyckel fanns gömd. Tonny Hansson har inte kunnat minnas om han 
anvisades personalutrymmet men har däremot uppgett att han förgäves sökte 
efter nyckeln på den plats där han visste att den brukade vara gömd. 

 
Med tanke på den stora mängd projekt som Roger Nemeth synes ha haft 
hand om – han har själv uppgett att det förekom mellan 400 och 500 projekt 
per år och att han var arbetsledare för en tredjedel av dessa – kan det mot 
Teddy Thomsens klara uttalande inte uteslutas att Roger Nemeth minns fel. 

 
Redan det faktum att Teddy Thomsen sett behov av att kontakta Thomas 
Westman angående förhållandena på arbetsplatsen på Saltviksvägen, liksom 
att Tonny Hansson rent faktiskt inte utnyttjade förefintlig personalbod när 
Thomas Westman kom ut till hans arbetsplats på Flädergatan, talar i sig för 
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att ingen av dem hade blivit informerad om att använda respektive personal- 
bod. I samma riktning talar att Tonny Hansson hade med sig en egen 
mikrovågsugn och en egen stol som han kunde sitta på när han skulle äta. 

 
I linje med det ovan anförda finner Arbetsdomstolen att Teddy Thomsens 
och Thomas Westmans uppgifter ska läggas till grund för bedömningen i 
målet. Det är därmed klarlagt att Teddy Thomsen inte uttryckligen informe- 
rades om att han skulle använda den personalbod som stod utanför arbets- 
platsen och att han inte heller informerades om var nyckeln var gömd. 

 
Trots att Tonny Hansson inte kunnat minnas om han informerades om 
personalutrymmen före arbetets början eller när han befann sig på arbets- 
platsen, finner Arbetsdomstolen med hänsyn till omständigheterna på 
arbetsplatsen utrett, att han i vart fall inte uttryckligen informerades om hur 
han skulle få tillträde till personalboden. 

 
Det är, som ovan nämnts, ostridigt att det fanns godtagbara personalbodar 
på båda arbetsplatserna. Arbetsdomstolen konstaterar att bolaget därmed 
fullgjort sin huvudförpliktelse att säkerställa att det fanns personalutrymmen 
på de aktuella arbetsplatserna. Av Roger Nemeths uppgifter och agerande 
synes framgå att det för honom närmast varit självklart att de personalbodar, 
som stod utanför varje arbetsplats, också skulle användas av arbetstagarna. 
Detta har emellertid arbetstagarna uppenbarligen inte förstått. Bolaget har 
därmed brustit i den tydlighet som kunnat krävas. Bolaget borde ha informe- 
rat arbetstagarna dels om att de skulle använda de personalbodar, som fanns 
uppställda, dels om var nycklarna till bodarna fanns. Genom att inte göra 
detta har bolaget, enligt Arbetsdomstolens mening, brustit i sin information 
till arbetstagarna om att de skulle använda dessa bodar och om var nyck- 
larna till bodarna fanns. 

 
Det nyss sagda leder till slutsatsen att varken Teddy Thomsen eller Tonny 
Hansson har blivit anvisade personalutrymme i arbetsmiljöavtalets mening. 
Bolaget har därför bolaget brutit mot § 9 i det i måleriavtalet intagna arbets- 
miljöavtalet. 

 
Ska bolaget betala skadestånd? 

 
Genom att underlåta att anvisa Teddy Thomsen och Tonny Hansson perso- 
nalutrymmen har bolaget brutit mot kollektivavtalet och därmed i och för 
sig ådragit sig skyldighet att betala allmänt skadestånd till såväl arbets- 
tagarna som förbundet. 

 
Arbetsgivarparterna har gjort gällande att skadeståndet ska jämkas i första 
hand till noll av följande skäl. Bolaget har inte haft för avsikt att åsidosätta 
arbetstagarnas intressen i detta sammanhang, vilket utvisas av att bolaget 
har säkerställt tillgång till personalutrymmen i form av en personalbod på 
respektive arbetsplats. Vidare har Teddy Thomsen och Tonny Hansson 
själva haft ett visst ansvar för sin arbetsmiljö samt en skyldighet enligt sina 
anställningsavtal och den allmänna arbetsrättsliga lojalitetsplikten att 
kontakta arbetsgivaren om de inte fick tillgång till personalutrymmena. De 
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har trots detta på eget initiativ valt att använda ett annat utrymme på arbets- 
platsen i stället för personalboden, trots att frågan enligt arbetsmiljöavtalet i 
första hand ska lösas genom lokal samverkan. Så snart bolaget har fått vet- 
skap om att Teddy Thomsen och Tonny Hansson inte utnyttjade de plane- 
rade personalutrymmena, har bolaget rättat till avvikelserna. 

 
Förbundet har bestritt att det föreligger skäl för jämkning. 

Arbetsdomstolen gör följande överväganden. 

Det allmänna skadeståndets uppgift är att, där det är behövligt, effektivt 
avhålla från avsteg från vad lag och avtal innehåller. En viktig princip har 
angetts vara att det inte i något fall ska te sig lönsamt för en arbetsgivare att 
sätta arbetstagarnas rätt åt sidan från vad lag och avtal innehåller. Det har 
även slagits fast att en arbetsgivare som uppsåtligen bryter mot sina förplik- 
telser ska kunna ådömas betydande skadeståndsbelopp (se bl.a. 
prop. 1975/76:105 bil. 1 s. 302 f.). Skadeståndsbedömningen ska i övrigt på 
sedvanligt sätt ske efter en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i 
målet (se AD 2009 nr 54). 

 
Som Arbetsdomstolen ovan uttalat är huvudförpliktelsen i den aktuella 
bestämmelsen att se till att det finns personalutrymmen tillgängliga som 
arbetstagarna också kan använda och att i detta får anses ligga ett ansvar för 
att på lämpligt sätt anordna, och i den utsträckning det är behövligt, upplysa 
om vilka personalutrymmen som finns och hur arbetstagaren får tillträde till 
dessa. Det är i dessa senare avseenden som bolaget har brustit. 

 
Arbetsgivarparterna har, som ovan angetts, i detta sammanhang lagt arbets- 
tagarna till last att de inte kontaktat bolaget och påtalat svårigheterna med 
tillgången till personalutrymmen vid de aktuella arbetsplatserna. Arbets- 
givarparterna har härvid bl.a. hänfört sig till de bestämmelser om samverkan 
mellan arbetsgivare och arbetstagare i arbetsmiljöfrågor, som återfinns i 
§§ 1–3 i arbetsmiljöavtalet. 

 
I § 1 i arbetsmiljöavtalet konstateras till att börja med att arbetsmiljölagen 
förutsätter att arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att uppnå en bra 
arbetsmiljö. I stycke tre anges vidare att parternas gemensamma syfte med 
avtalet är att medverka till att minska sjukfrånvaro, arbetsolyckor, arbets- 
sjukdomsfall och arbetsrelaterade sjuk- eller aktivitetsersättningar. I § 3 
klargörs bl.a. att det övergripande arbetsmiljöansvaret i det enskilda företa- 
get ligger på företagsledningsnivå, om inte annat följer av lagenligt beslut 
om delegation. 

 
Av avtalstexten framgår således att samverkansbestämmelserna i huvudsak 
är framåtsyftande och att det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön ligger 
på arbetsgivaren. Det framstår med hänsyn till detta som främmande att låta 
samverkansbestämmelserna få betydelse för en arbetsgivares skyldighet att 
betala skadestånd för ett redan inträffat kollektivavtalsbrott, även om detta i 
sig skulle ha avseende på arbetsmiljön, försåvitt det inte kan klarläggas att 
kollektivavtalsparterna avsett att ge kollektivavtalet en sådan innebörd. 
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Beträffande måleriavtalets historik har arbetsmiljöbestämmelser bl.a. 
behandlats vid två avtalsrörelser, åren 1995 och 2010, varvid dock även har 
upplysts att bestämmelser om både samverkan och personalutrymmen har 
funnits i kollektivavtal redan före 1995. Det har inte framkommit att kollek- 
tivavtalsparterna i något skede skulle ha avsett eller diskuterat att samver- 
kansbestämmelserna skulle kunna ha någon betydelse för möjligheten att 
döma ut skadestånd vid brott mot kollektivavtalet. Företagsrådgivaren 
Thomas Bäckman, som företrädde arbetsgivarsidan vid avtalsförhandling- 
arna 1995 och 2010, har visserligen uppgett att enligt hans uppfattning kan 
samverkansbestämmelsen i § 1 påverka nivån på ett skadestånd men det har 
inte framkommit att denna uppfattning skulle grundas på en gemensam 
partsavsikt. Jan Staaf, som förhandlade för förbundet under avtalsförhand- 
lingarna 2010, har på sin sida anfört att någon sådan uppfattning inte fram- 
förts förrän i det nu aktuella målet. 

 
Arbetsdomstolen finner med beaktande av det ovan anförda att samverkans- 
bestämmelserna i arbetsmiljöavtalet inte har direkt betydelse för bedöm- 
ningen av bolagets skadeståndsskyldighet. Skadeståndsbedömningen ska 
dock på sedvanligt sätt ske efter en helhetsbedömning av samtliga omstän- 
digheter i målet, därvid även arbetstagarnas ageranden ingår. 

 
Såvitt avser bedömningen av vilket skadestånd som bör betalas, beaktar 
Arbetsdomstolen att avtalsbestämmelserna om personalutrymmen har 
funnits under lång tid och har tillmätts stor vikt av kollektivavtalsparterna 
samt att det är av stor betydelse för den enskilde arbetstagaren att arbets- 
givaren fullgör sin skyldighet att anvisa personalutrymmen på ett fullgott 
sätt. Bolagets underlåtenhet att informera arbetstagarna om att de skulle 
använda de personalbodar, som stod uppställda på arbetsplatserna, och dess 
underlåtenhet att informera om var nycklarna fanns, har haft negativa effek- 
ter för de båda berörda arbetstagarna. Även om bolaget vid andra tillfällen 
kan ha underlåtit att anvisa personalutrymmen, finns det inte nu något som 
tyder på att underlåtenheterna har varit avsiktliga från bolagets sida. Efter 
påpekande från förbundsombudsmannen vidtog bolaget omgående åtgärder 
för att komma till rätta med dessa två situationer. 

 
Det finns enligt Arbetsdomstolens mening inte skäl att, vid bedömningen av 
vilket belopp som ska betalas, göra skillnad mellan de båda nu berörda 
arbetstagarna. 

 
Sammantaget finner Arbetsdomstolen att bolaget bör åläggas att betala 
allmänt skadestånd med 40 000 kr till förbundet och med 10 000 kr till var 
och en av Teddy Thomsen och Tonny Hansson. 

 
Rättegångskostnaderna 

 
Trots att de allmänna skadestånden bestämts till lägre belopp än vad som 
yrkats, bör förbundet ändå betraktas som fullt ut vinnande part. Arbetsgivar- 
parterna ska därvid förpliktas att ersätta förbundet för dess rättegångskostna- 
der, i den mån dessa skäligen varit påkallade för tillvaratagande av förbun- 
dets rätt. 
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Förbundet har yrkat ersättning med, rätt summerat, 238 385 kr, varav 
166 600 kr för arbete, 3 285 kr för tidsspillan, 42 471 kr för mervärdeskatt 
och 26 029 kr för kostnader för förhörspersoners inställelse vid huvudför- 
handlingen. Arbetsgivarparterna har vitsordat det sistnämnda beloppet. 
Arbetsdomstolen finner att övriga kostnader får anses skäliga. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen förpliktar Lödde Måleri AB att betala allmänt skade- 
stånd med 40 000 kr till Svenska Målareförbundet och med 10 000 kr till 
var och en av Teddy Thomsen och Tonny Hansson. På beloppen ska löpa 
ränta enligt 6 § räntelagen från den 22 februari 2018 till dess betalning sker. 

 
2. Måleriföretagen i Sverige och Lödde Måleri AB ska med hälften vardera 
ersätta Svenska Målareförbundet för rättegångskostnad med 238 385 kr, 
varav 166 600 kr avser ombudsarvode, jämte ränta på det förstnämnda 
beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning 
sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Karin Renman, Dag Ekman, Christer Måhl, Claes Frankhammar 
(skiljaktig), Gabriella Forssell (skiljaktig), Gerald Lindberg och Staffan 
Holmertz. 

 
Rättssekreterare: Pontus Bromander 
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Domsbilaga 
i mål nr A 24/18 

Ledamöterna Claes Frankhammars och Gabriella Forssells skiljaktiga 
mening 

Vid bedömningen av om bolaget har anvisat Teddy Thomsen och Tonny 
Hansson att använda de aktuella personalbodarna som personalutrymmen, 
står arbetstagarnas uppgifter mot i första hand den berättelse som har 
lämnats av Roger Nemeth. Den sistnämndes uppgifter om att han har 
anvisat personalutrymmen åt Teddy Thomsen och Tonny Hansson, vinner 
stöd av vad Robert Nilsson har uppgett om rutiner och praxis i bolaget vid 
start och genomförande av projekt. Vidare ska beaktas att såväl Teddy 
Thomsen och Tonny Hansson hade erfarenhet av bolagets rutiner samt att 
Tonny Hansson rent faktiskt utnyttjat den personalbod som fanns på plats 
utanför hans arbetsplats på Flädergatan. Vid en samlad avvägning anser vi 
att förbundet inte har styrkt att bolaget underlåtit att anvisa Teddy Thomsen 
och Tonny Hansson personalutrymmen, innan arbetena på respektive arbets- 
plats påbörjades. De förhållandena att Teddy Thomsen måhända inte till en 
början haft klart för sig var nyckeln till personalboden låg gömd, samt att en 
snickare av misstag råkat få med sig nyckeln till personalbod utanför Tonny 
Hanssons arbetsplats hem, ändrar inte denna bedömning. 

Av anförda skäl anser vi att bolaget har inte har brutit mot kollektivavtalet. 

Överröstade i denna fråga, anser vi dock att förhållandena varit sådana att de 
yrkade skadestånden ska jämkas till noll. 

I övrigt är vi ense med majoriteten. 
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ARBETSDOMSTOLEN BESLUT Beslut nr 12/19 
2019-02-20 Mål nr B 12/19 
Stockholm 

KLAGANDE 
Revisorsgruppen i Malmö AB, 556575-5286, Slottsgatan 20, 211 33 Malmö 
Ombud: advokaten Tom Johansson, Hamilton Advokatbyrå KB, Box 715, 
101 33 Stockholm 

MOTPART 
Christian Sparrholm, 780131-4076, Solgårdsvägen 12, 244 32 Kävlinge 
Ombud: advokaten Per-Ola Bergqvist och biträdande juristen Alexander 
Skargren, Foyen Advokatfirma KB, Södergatan 22, 211 34 Malmö 

SAKEN 
säkerhetsåtgärd 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Lunds tingsrätts beslut den 24 januari 2019 i mål T 108-19 

Tingsrättens beslut, se bilaga, uteslutes här. 

Bakgrund 

Revisorsgruppen i Malmö AB (Revisorsgruppen) är en revisionsbyrå i 
Malmö som ägs av Thomas Jönsson och Christian Sparrholm med hälften 
vardera. Christian Sparrholm har varit styrelseledamot och Revisors- 
gruppens verkställande direktör. Revisorsgruppen sade den 11 december 
2018 upp Christian Sparrholm med sex månaders uppsägningstid. Christian 
Sparrholm gjorde gällande att han inte hade någon uppsägningstid och den 
19 december 2018 sade han upp sig själv med omedelbar verkan. Mellan 
Revisorsgruppen och Christian Sparrholm har inte upprättats något skriftligt 
anställningsavtal och parterna har inte avtalat om någon uppsägningstid. 

Revisorsgruppen anser att Christian Sparrholms uppsägningstid löper till 
den 12 juni 2019 och att han fram till dess inte får bedriva verksamhet som 
konkurrerar med Revisorsgruppens. Christian Sparrholm menar att skälig 
uppsägningstid redan löpt ut och att han därför är oförhindrad att driva verk- 
samhet som konkurrerar med Revisorsgruppens. 

Den 9 januari 2019 framställde Revisorsgruppen enligt 15 kap. 3 § rätte- 
gångsbalken ett yrkande om att tingsrätten skulle, vid ett vite om två miljo- 
ner kronor, förbjuda Christian Sparrholm att före den 12 juni 2019 ta 
anställning hos eller inträda som delägare i ett med Revisorsgruppen kon- 
kurrerande företag eller på annat sätt direkt eller indirekt bedriva med 
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Revisorsgruppen konkurrerande verksamhet. Revisorsgruppen yrkade även 
att tingsrätten skulle bifalla yrkandet utan motpartens hörande. 

 
I beslut den 10 januari 2019 avslog tingsrätten Revisorsgruppens yrkande 
om beslut utan motpartens hörande. Arbetsdomstolen, som bedömde att det 
som Revisorsgruppen anfört inte var fråga om en sådan kvalificerad sabota- 
gerisk som krävs för att en åtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken ska 
beslutas utan att motparten beretts tillfälle att yttra sig, fastställde 
den 11 januari 2019 (mål B 5/19) tingsrättens beslut. 

 
Sedan Christian Sparrholm beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i tings- 
rätten bestred han Revisorsgruppens ansökan. 

 
Revisorsgruppen har ställt säkerhet för sin talan med 250 000 kr. Christian 
Sparrholm har inte haft något att erinra mot den ställda säkerheten. 

 
Tingsrätten avslog den 24 januari 2019 Revisorsgruppens yrkande om 
säkerhetsåtgärd. 

 
Revisorsgruppen har överklagat tingsrättens beslut. 

Arbetsdomstolen har meddelat prövningstillstånd. 

 
Yrkande och inställning m.m. 

 
Revisorsgruppen har yrkat bifall till sitt vid tingsrätten framställda yrkande 
om säkerhetsåtgärd, med justeringen att förbudet ska gälla till den 12 juni 
2019 alternativt den tidigare tidpunkt efter den 24 januari 2019 som Arbets- 
domstolen finner skälig. 

 
Christian Sparrholm har bestritt ändring och yrkat att Arbetsdomstolen ska 
avvisa Revisorsgruppens justering av yrkandet som en otillåten taleändring 
alternativt inte pröva den del av yrkandet som ändrats. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 

Parterna har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande. 

 
Revisorsgruppen 

 
Christian Sparrholm är fortfarande hälftenägare till Revisorsgruppen. Hans 
anställning som verkställande direktör där omfattas inte av anställnings- 
skyddslagen. Parterna har inte avtalat om någon uppsägningstid för 
Christian Sparrholm varför han har en skälig uppsägningstid. 

 
Det framgår av flera domar från Arbetsdomstolen att delägare i revisionsby- 
råer är skyldiga att iaktta sex månaders uppsägningstid (se t.ex. AD 2016 
nr 14). Enligt Arbetsdomstolens praxis är uppsägningstiden vid arbets- 
givares uppsägning av en verkställande direktör, när avtal om något annat 
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saknas, minst sex månader (se t.ex. AD 1989 nr 133 och AD 1991 nr 86). 
Inom kontraktsrätten gäller en princip om ömsesidighet. Om utgångspunk- 
ten är att arbetsgivaren har att iaktta en uppsägningstid om sex månader, bör 
motsvarande gälla för den verkställande direktören. Även den aktiebolags- 
rättsliga likhetsprincipen borde därvid kunna tas som intäkt för att det inte 
ska föreligga någon skillnad mellan aktieägarna i en situation när någon av 
dem ska lämna företaget. 

 
En verkställande direktör är en anställd med utpräglad förtroendeställning 
och som deltar i arbetet med att utforma bolagets strategier, affärsplaner 
m.m. Han eller hon besitter därmed typiskt sett omfattande kunskap om 
bolaget och dess företagshemligheter. Arbetsgivaren har därför ett intresse 
av att en verkställande direktör inte inom kort tid kan lämna sin anställning 
och stå fri att röja och utnyttja vad han eller hon känner till om arbetsgiva- 
rens verksamhet, exempelvis genom att bedriva konkurrerande verksamhet. 
I Svenskt Näringslivs ”Vägledning avseende ersättningar till VD och 
ledande befattningshavare” (september 2006) anges att det ”är i anställ- 
ningskontrakt ofta angivet att sex månader utgör en ömsesidig uppsägnings- 
tid men att vid uppsägning från bolagets sida utges ytterligare x månaders 
lön i form av avgångsvederlag”. 

 
Christian Sparrholm har kunnat avstå från den uppsägningstid Revisors- 
gruppen har haft att iaktta men inte från den uppsägningstid han själv varit 
förpliktad att iaktta. 

 
Mot bakgrund av ovanstående är en ömsesidig uppsägningstid om sex 
månader skälig. Christian Sparrholm ska därför anses vara anställd hos 
Revisorsgruppen till och med den 11 juni 2019. 

 
Christian Sparrholm har under uppsägningstiden en lojalitetsplikt, vilken 
inkluderar en skyldighet att inte konkurrera med Revisorsgruppen. Christian 
Sparrholm har sedan november 2018 planerat att bedriva en med Revisors- 
gruppen konkurrerande verksamhet. Han förde diskussioner med två andra 
anställda hos Revisorsgruppen om att de tillsammans skulle lämna Revisors- 
gruppen och då ta med sig ett stort antal av Revisorsgruppens kunder. Han 
har sedan försökt värva Revisorsgruppens kunder och han hade redan vid 
årsskiftet lyckats få ett tjugotal av dessa att välja honom som revisor i stället 
för Revisorsgruppen, vilket uppskattas medföra att Revisorsgruppen 
kommer att förlora nästan fem miljoner kronor per år. Därefter har han 
registrerats som revisor i ca 40 ytterligare bolag. 

 
Den konkurrerande verksamhet, som Christian Sparrholm bedriver under sin 
uppsägningstid, medför skada för Revisorsgruppen. Vid en sammanvägning 
av Christian Sparrholms intresse av att bedriva sin konkurrerande verksam- 
het med Revisorsgruppens kunder och Revisorsgruppens intresse av att inte 
lida skada, måste utan vidare anses att Revisorsgruppens intresse väger 
tyngre. Det finns inget intresse för Christian Sparrholm att under sin upp- 
sägningstid bedriva med Revisorsgruppen konkurrerande verksamhet. Det 
gäller även de uppdrag där han är personvald revisor i egen regi. Han är 
endast i mindre omfattning personvald revisor. Revisorsgruppen har erbjudit 

februari 19 s 45

AD 2019 nr 12



 

 

honom att sköta sina personvalda uppdrag hos Revisorsgruppen men han 
har inte velat acceptera detta förslag. Det är av vikt för Revisorsgruppen att 
Christian Sparrholm vid vite förbjuds att bedriva med Revisorsgruppen 
konkurrerande verksamhet under uppsägningstiden. Mot bakgrund av det 
betydande värde som står på spel och då Christian Sparrholm aktivt värvar 
kunder från Revisorsgruppen bör vitet bestämmas till två miljoner kronor. 

 
 

Christian Sparrholm 
 

Det är riktigt att han fortfarande är hälftenägare i Revisorsgruppen. Det är 
också riktigt att hans anställning som verkställande direktör där inte 
omfattas av anställningsskyddslagen och att parterna inte har avtalat om 
någon uppsägningstid för honom, varför han har en skälig uppsägningstid. 
Han har själv förklarat att han avstår från uppsägningstid från sin sida. 

 
Mot bakgrund av att uppsägningstid främst är till för att säkerställa arbets- 
tagarens rätt till ekonomiskt skydd och då det inte finns någon branschpraxis 
eller obligationsrättslig princip om ömsesidig bundenhet gällande uppsäg- 
ningstidens längd, är en skälig uppsägningstid för honom som arbetstagare i 
den nu aktuella situationen, där han själv sagt upp sin anställning, inte 
längre än den tid som redan förflutit. I realiteten har han endast varit verk- 
ställande direktör under år 2018 fram till tiden för Revisorsgruppens upp- 
sägning av honom. Revisorsgruppen har under minst en månad innan 
Revisorsgruppen sade upp honom varit medveten om att han önskade lämna 
bolaget. Det har inte funnits någon berättigad förväntan om att han skulle 
utföra arbetsuppgifter som verkställande direktör under någon uppsägnings- 
tid, varför Revisorsgruppen inte har rätt till någon viss omställningstid. 
Eftersom omständigheterna i Arbetsdomstolens dom, AD 2016 nr 14, var 
annorlunda än i nu aktuellt fall, kan ledning inte hämtas från den domen. 

 
Anställningsförhållandet mellan honom och Revisorsgruppen har upphört. 
Revisorsgruppen har inte betalat någon lön till honom för januari 2019 och 
har inte heller begärt in någon tidredovisning för fakturering i Revisors- 
gruppens namn. Detta tyder på att även Revisorsgruppen anser att anställ- 
ningsförhållandet har upphört. Eftersom anställningsförhållandet har upp- 
hört har han inte längre någon lojalitetsplikt mot Revisorsgruppen. 

 
För det fall anställningsförhållandet inte upphört, har han inte avtalat om 
lojalitetsplikt eller konkurrensklausul med Revisorsgruppen. Någon lojali- 
tetsplikt gäller därför inte heller på den grunden för honom. 

 
Han har i vart fall inte förfarit illojalt mot Revisorsgruppen. Han har inte 
agerat i syfte att få Revisorsgruppens kunder att övergå till någon av honom 
nystartad och konkurrerande verksamhet innan han sades upp av Revisors- 
gruppen. Han har inte heller efter uppsägningen försökt få kunder eller 
andra anställda i Revisorsgruppen att lämna Revisorsgruppen. Att enskilda 
kunder hos Revisorsgruppen bytt revisor till honom, efter det att de fått 
kännedom om att han lämnat Revisorsgruppen, är inte något som han 
initierat, påverkat eller uppmuntrat. 
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Thomas Jönsson och han hade i vart fall sedan sommaren 2018 haft olika 
visioner om Revisorsgruppens framtid. Redan i november 2018 meddelade 
Christian Sparrholm till Thomas Jönsson att han ville lämna Revisors- 
gruppen. Revisorsgruppen sade upp honom den 11 december 2018. Han 
fråntogs då tillgång till Revisorsgruppens server och till dess fysiska lokaler. 
Han kunde därför inte fullfölja sina åtaganden som revisor och som verk- 
ställande direktör. Eftersom han inte visste hur Revisorsgruppens kunder, 
särskild de som han var utsedd till revisor för, hade informerats, ansåg han 
sig tvungen att meddela dem att hans engagemang, bl.a. anställningen, upp- 
hört. Han lämnade därvid endast information om att engagemanget hade 
upphört och om hans nya kontaktuppgifter. En vecka efter Revisors- 
gruppens uppsägning började kunder höra av sig till honom med anledning 
av att Revisorsgruppen skickat in ändringsanmälningar till Bolagsverket i 
vilka han bytts ut som revisor i de bolag som han stod som huvudansvarig 
revisor. Han sade sedan själv upp sig den 19 december 2018. Dagen därefter 
påbörjade han arbetet med att registrera ett bolag vid namn Sparrholm 
Revision AB, vilket var en naturlig åtgärd eftersom han blivit uppsagd och 
utestängd. Han skickade e-postmeddelanden till de kunder som han haft 
kontakt med och där han fortfarande var registrerad som huvudansvarig 
revisor, varvid han meddelade dessa att han lämnat Revisorsgruppen och 
gav dessa information om var de kunde nå honom. Hans ageranden mot 
kunderna var i enlighet med rekommendation från föreningsjuristen på 
branschorganisationen FAR. Hans planer är att i framtiden driva en egen 
revisionsbyrå. Han har inte förhyrt något lokal. F-skattsedel erhölls först den 
16 januari 2019. Han har inte utfört något arbete i detta bolag som skulle 
kunna anses vara av konkurrerande karaktär med Revisorsgruppens verk- 
samhet. 

 
Yrkat vite är i vart fall för högt. Som skäligt vite vitsordas 100 000 kr. 

 

Skäl 
 

Tvisten rör om Christian Sparrholm genom ett förordnande enligt 15 kap. 
3 § rättegångsbalken vid vite ska förbjudas att under en uppsägningstid om 
upp till och med sex månader ta anställning hos eller inträda som delägare i 
ett med Revisorsgruppen konkurrerande företag eller på annat sätt direkt 
eller indirekt bedriva med Revisorsgruppen konkurrerande verksamhet. 

 
Enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken får domstolen, om någon visar sannolika 
skäl för att han mot någon annan 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 eller underlåta viss handling eller på annat sätt hindrar eller försvårar 
utövningen av sökandens rätt eller väsentligt förringar dess värde, förordna 
om lämplig åtgärd för att säkerställa sökandens rätt. Av andra stycket 
samma bestämmelse framgår att en sådan lämplig åtgärd för att säkerställa 
sökandens rätt som avses i första stycket av paragrafen, får innebära förbud 
vid vite att utöva viss verksamhet. 
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Ett exempel på anspråk som kan bli föremål för en säkerhetsåtgärd enligt 
bestämmelsen är att vid vite förbjuda en arbetstagare att under den uppsäg- 
ningstid som gäller, vara verksam i en anställning hos ett med arbetsgivaren 
konkurrerande företag eller bedriva en med arbetsgivaren konkurrerande 
verksamhet (se AD 2016 nr 14). 

 
Som Arbetsdomstolen tidigare har uttalat bryter en anställd i allmänhet på 
ett allvarligt sätt mot det lojalitetskrav som gäller i ett anställningsför- 
hållande om han eller hon under sin anställningstid bedriver en med arbets- 
givaren konkurrerande verksamhet som är ägnad att tillfoga arbetsgivaren 
en inte obetydlig skada eller som annars sker under sådana omständigheter 
att den bör uppfattas som illojal (se t.ex. AD 2016 nr 14 och där angivna 
rättsfall). Lojalitetsplikten gäller även under den del av anställningstiden 
som utgörs av den uppsägningstid som hade bort iakttas. 

Frågan är då om Revisorsgruppen gjort sannolikt att Christian Sparrholm 
har sex månaders uppsägningstid och inte en kortare tid, som redan förflutit, 
som denne har hävdat. 

Det är ostridigt att anställningsskyddslagen inte är tillämplig på Christian 
Sparrholms anställning som verkställande direktör för Revisorsgruppen. 
Christian Sparrholms anställning som verkställande direktör har ingen 
bestämd avtalstid, utan gäller tills vidare, och parterna har inte kommit 
överens om någon uppsägningstid. 

Arbetsdomstolen har tidigare bedömt vad som kan vara skälig uppsägnings- 
tid vid uppsägning från arbetsgivarens sida, då någon uppsägningstid inte 
finns avtalad. I AD 1991 nr 86 fann Arbetsdomstolen att en uppsägningstid 
om sex månader var skälig vid arbetsgivarens uppsägning av en verk- 
ställande direktör. 

 
Som Arbetsdomstolen tidigare konstaterat lämnar personer i företagsledande 
eller därmed jämförlig ställning regelmässigt sina anställningar omedelbart i 
samband med att en uppsägning sker. Om en uppsägningstid gäller är den 
verkställande direktören emellertid fortfarande anställd och har rätt till 
samma lön och löneförmåner som före uppsägningen, om inget annat 
avtalats. En uppsägningstid, vid uppsägning från arbetsgivarens sida, får 
således sällan verkan som anställningsskydd utan i stället verkan som ett 
ekonomiskt skydd under en övergångstid (se AD 2006 nr 20 och där 
angivna rättsfall). 

 
Frågan är då hur man ska se på en uppsägning från arbetstagarens sida, när 
han eller hon är en arbetstagare i företagsledande eller jämförlig ställning, 
och någon uppsägningstid för arbetstagaren inte är avtalad. 

I avsaknad av en uttrycklig överenskommelse anser Arbetsdomstolen att 
även en arbetstagare i företagsledande eller jämförlig ställning ska vara 
skyldig att iaktta en skälig uppsägningstid. 

Vid bedömningen av vad som är en skälig uppsägningstid från arbetstaga- 
rens sida bör följande beaktas. Enligt Arbetsdomstolens mening har även 
arbetsgivaren typiskt sett ett starkt intresse av viss omställningstid när t.ex. 
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dess verkställande direktör vill lämna anställningen. Det kan handla om att 
arbetsgivaren har ett behov av att den verkställande direktören ska vara 
tillgänglig för kunskapsöverföring. Det kan också handla om att försäkra sig 
om den verkställande direktörens lojalitet under en övergångs- 
tid – uppsägningstid – även om arbetstagaren lämnat anställningen i 
praktiken, t.ex. att han eller hon ska iaktta tystnadsplikt och inte kunna 
bedriva konkurrerande verksamhet förrän först efter att en viss tid förflutit. 

 
Arbetsdomstolen delar Revisorgruppens uppfattning att arbetsgivaren, i en 
situation som denna, har ett intresse av att en verkställande direktör inte 
inom kort tid kan lämna anställningsförhållandet. Arbetsdomstolen anser 
också att, i ett fall som detta, uppsägningstidens längd bör vara ömsesidig. 
Arbetsdomstolen har, som redogjorts för ovan, tidigare uttalat att en uppsäg- 
ningstid om sex månader var skälig för en verkställande direktör vid arbets- 
givarens uppsägning då något annat inte avtalats. Svenskt Näringslivs ”Väg- 
ledning avseende ersättningar till VD och ledande befattningshavare” ger 
visst stöd för att det är vanligt med sex månaders uppsägningstid vid upp- 
sägningar från verkställande direktörers sida. 

 
Med beaktande av vad som ovan anförts finner Arbetsdomstolen, på den 
utredning som finns på målets nuvarande stadium, att sex månaders uppsäg- 
ningstid i detta fall är skälig. Detta ställningstagande innebär att det är 
sannolikt att Christian Sparrholms uppsägningstid löper till och med den 
11 juni 2019. 

 
Christian Sparrholm har vidgått att han har startat en revisionsbyrå i 
Kävlinge i Skåne och åtagit sig uppdrag som revisor för vissa kunder som 
tidigare varit kunder hos Revisorsgruppen i Malmö. Enligt Arbetsdom- 
stolens mening innebär ett sådant handlande under anställningstiden – dvs. 
inklusive uppsägningstiden – typiskt sett ett agerande i strid med lojalitets- 
plikten i ett anställningsförhållande. Risk för inte obetydlig skada för 
Revisorsgruppen får anses föreligga. 

 
Arbetsdomstolen delar således Revisorsgruppens bedömning att risk för 
skada föreligger. Vid en avvägning mellan Christian Sparrholms intresse av 
att inte åläggas ett interimistiskt förbud och Revisorsgruppens intresse av att 
så sker, finner Arbetsdomstolen att intresset för Revisorsgruppen att skydda 
sina intressen i detta fall väger tyngre. 

 
Slutsatsen av det anförda är att det, enligt Arbetsdomstolens mening, före- 
ligger förutsättningar för att förordna om ett förbud i enlighet med Revisors- 
gruppens yrkande och att tingsrättens beslut ska ändras i enlighet härmed. 

 
Arbetsdomstolen finner att förbudet bör förenas med ett vite. Vid denna 
bedömning kvarstår frågan om vitets storlek. Med beaktande av vad 
parterna på ömse håll anfört finner Arbetsdomstolen ett vitesbelopp om 
500 000 kr skäligt. 

 
Arbetsdomstolens bedömning är att ställd säkerhet är tillräcklig. 
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Med den bedömning, som Arbetsdomstolen gjort ovan, behöver domstolen 
inte ta ställning till Christian Sparrholms avvisningsyrkande. 

 
Vid denna utgång ska Christian Sparrholm ersätta Revisorsgruppen för dess 
rättegångskostnad i Arbetsdomstolen. Det yrkade beloppet är skäligt. 

 
Arbetsdomstolens ställningstagande 

 
1. Med ändring av tingsrättens beslut av den 24 januari 2019 förbjuder 
Arbetsdomstolen Christian Sparrholm, vid vite om 500 000 kr, att före den 
12 juni 2019 ta anställning hos eller inträda som delägare i ett med 
Revisorsgruppen konkurrerande företag eller på annat sätt direkt eller 
indirekt bedriva med Revisorsgruppen konkurrerande verksamhet. Beslutet 
gäller till dess annat förordnas. 

 
2. Christian Sparrholm ska ersätta Revisorsgruppen i Malmö AB dess rätte- 
gångskostnad i Arbetsdomstolen med 21 000 kr avseende ombudsarvode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Karin Renman, Susanne Sundberg, Per-Anders Edin, Elisabeth 
Ankarcrona, Cathrin Dalmo, Lasse Thörn och Elisabeth Mohlkert. 
Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: David Sandström 
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