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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2019-05-03
Stockholm

Dom nr 28/19
Mål nr B 43/18

KLAGANDE
Winzent Technologies AB, 556938-6906, Box 9029, 102 71 Stockholm
Ombud: advokaten Carl Magnus Lundqvist, Excello Advokatbyrå KB,
Ferkens gränd 3, 111 30 Stockholm
MOTPART
Berth-Olof Bergman, 561129-8513, Frösthult Dunderbo 12,
749 71 Fjärdhundra
Ombud: förbundsjuristen Ellen Hall, Ledarna, Box 12069,
102 22 Stockholm
SAKEN
skadestånd på grund av avskedande m.m.
ÖVERKLAGAD DOM
Stockholms tingsrätts dom den 9 maj 2018 i mål nr T 3914-17
Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här).
Bakgrund
Winzent Technologies AB (Winzent) bildades 2013 av bl.a. Berth-Olof
Bergman, som äger 24,72 procent av aktierna i Winzent. Berth-Olof Bergman
var styrelseledamot i Winzent från den 9 september 2013 till den 30 juni 2016.
Han var vidare anställd som programutvecklare hos Winzent från september
2013 tills han avskedades den 19 september 2016. Vid avskedandet fick han
beskedet att han inte skulle få lön för september 2016, vilket han inte heller
fått. Berth-Olof Bergman, som gjorde gällande att det inte funnits laga skäl för
avskedandet och att han hade rätt till bl.a. förfallen lön och semesterersättning,
väckte talan vid tingsrätten och yrkade – såvitt är aktuellt i Arbetsdomstolen –
allmänt skadestånd samt lön och semesterersättning för september 2016 på sätt
som framgår av tingsrättens dom.
Winzent bestred yrkandena och gjorde gällande att Berth-Olof Bergman dels
genom arbetsvägran, illojalt förfarande och misskötsamhet hade brustit i sina
ålägganden mot Winzent så att det funnits laga skäl för ett avskedande, dels
inte arbetat sedan i vart fall juni 2016 och därför inte hade rätt till lön eller
semesterersättning. Winzent vitsordade beloppen avseende lön och semesterersättning samt sättet att beräkna ränta.
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Berth-Olof Bergman yrkade att vissa av Winzent till stöd för avskedandet
åberopade omständigheter skulle avvisas, eftersom dessa inte hade angetts i
beskedet om avskedande utan först vid sammanträde för muntlig förberedelse
vid tingsrätten. Winzent bestred yrkandet. Tingsrätten beslutade den 1 mars
2018 att lämna Berth-Olof Bergmans yrkande om avvisning utan bifall. Sedan
Berth-Olof Bergman anmält missnöje mot det beslutet, beslutade tingsrätten att
beslutet fick överklagas bara i samband med överklagande av dom i målet.
Tingsrätten fann att Winzent hade avskedat Berth-Olof Bergman i strid med
18 § anställningsskyddslagen och utrett att han hade utfört arbete åt Winzent
under sommaren och i september 2016 och därför hade rätt till lön och
semesterersättning för tiden fram till avskedandet. Genom den överklagade
domen förpliktade tingsrätten Winzent att till Berth-Olof Bergman betala
allmänt skadestånd med 125 000 kr samt lön och semesterersättning med
yrkade belopp. Ett yrkande om ersättning för resa och utlägg i tjänsten avslogs.
Winzent förpliktades vidare att ersätta Berth-Olof Bergmans rättegångskostnader.
Winzent har överklagat tingsrättens dom.
Yrkanden i Arbetsdomstolen
Winzent har yrkat att Arbetsdomstolen ska avslå Berth-Olof Bergmans
yrkanden och befria Winzent från skyldigheten att ersätta Berth-Olof
Bergman för rättegångskostnader vid tingsrätten och i stället förplikta BerthOlof Bergman att ersätta Winzents rättegångskostnader där med 152 800 kr,
varav 152 300 kr för ombudsarvode.
Berth-Olof Bergman har bestritt Winzents ändringsyrkanden. Han har i Arbetsdomstolen förtydligat att yrkandet om semesterersättning ska avslås för det fall
Arbetsdomstolen avslår hans yrkande om lön.
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.
Parterna har i Arbetsdomstolen åberopat samma grunder och utvecklat sin talan
på i allt väsentligt samma sätt som vid tingsrätten i enlighet med vad som framgår av tingsrättens dom.
Berth-Olof Bergman har förtydligat att han, utöver vad som antecknats i tingsrättens dom och som nedan anges inom klammerparenteser, gör gällande
följande i fråga om den av Winzent påstådda vägran att inställa sig till
Winzents kontor.
Han har vidare inte varit skyldig att arbeta på kontoret. [Enligt det muntliga och
konkludenta anställningsavtal som gällt mellan Winzent och honom har nämligen
hans hem varit hans avtalade arbetsställe.] Winzent har inte haft rätt att ensidigt
ändra hans anställningsavtal på ett så ingripande sätt i fråga om arbetsstället.

Sedan Winzent yrkat att omständigheten ska avvisas såsom ny här, har Arbetsdomstolen i handläggningsbeslut bedömt att det inte varit fråga om en ny
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omständighet och därmed inte funnit skäl att avvisa den. I samma beslut avslog
domstolen även en begäran om tilläggsförhör med Berth-Olof Bergman.
Målet har, med stöd av 4 kap. 15 § andra stycket arbetstvistlagen, avgjorts utan
huvudförhandling sedan parterna beretts tillfälle att slutföra sin talan. Parterna
har åberopat samma bevisning här som vid tingsrätten. Den muntliga bevisningen har lagts fram genom uppspelning av ljud- och bildupptagningar av
förhören vid tingsrätten.
Domskäl
Inledning
Parterna tvistar om avskedandet av Berth-Olof Bergman har varit lagligen
grundat och om Berth-Olof Bergman har rätt till lön och semesterersättning för
perioden den 1–19 september 2016.
Winzent har gjort gällande att det funnits laga skäl för avskedandet, eftersom
Berth-Olof Bergman grovt har åsidosatt sina åligganden mot Winzent genom
vägran att inställa sig för arbete på Winzents kontor och att kommunicera med
sin arbetsgivare samt genom illojalt beteende och misskötsamhet. Enligt
Winzent har det illojala beteendet och misskötsamheten bestått i att Berth-Olof
Bergman bedrivit med Winzent konkurrerande verksamhet och försökt ta över
Winzents immateriella tillgångar samt att han under arbetstid har kommunicerat med prostituerade kvinnor från sin arbetsmejl hos Winzent.
Winzent har vidare gjort gällande att Berth-Olof Bergman inte har rätt till lön
och semesterersättning för perioden den 1–19 september 2016 eftersom han
inte har utfört något arbete för Winzent sedan i vart fall juni 2016 och inte
infunnit sig på Winzents kontor trots begäran om det vid upprepade tillfällen.
Enligt Berth-Olof Bergman har han inte vägrat vare sig att inställa sig på
Winzents kontor efter bolagstämmans beslut den 11 augusti 2016 eller att
kommunicera med sin arbetsgivare. Han har anfört att han inte har varit skyldig
att arbeta på kontoret, eftersom hans hem har varit hans avtalade arbetsställe
och Winzent inte haft ensidig rätt att ändra anställningsavtalet på ett så
ingripande sätt. Berth-Olof Bergman har gjort gällande att han inte bedrivit
med Winzent konkurrerande verksamhet eller försökt ta över Winzents
immateriella tillgångar och verksamhet samt att de kvinnor han haft kontakt
med inte har varit prostituerade och att han av misstag och slarv har använt
arbetsmejlen, dock inte under arbetstid.
Berth-Olof Bergman har vidare gjort gällande att han har utfört arbete åt
Winzent fram till avskedandet och att han därmed har rätt till lön och semesterersättning för perioden den 1–19 september 2016 som Winzent inte har betalat.
Parterna tvistar om de av Winzent åberopade påståendena om illojalt agerande
och misskötsamhet får läggas till grund för Arbetsdomstolens prövning av om
avskedandet varit lagligen grundat.
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Arbetsdomstolen prövar först om det funnits laga skäl för avskedandet. Därefter prövar Arbetsdomstolen om Berth-Olof Bergman har rätt till lön och
semesterersättning för september 2016. I fråga om det funnits laga skäl för
avskedandet väljer Arbetsdomstolen att börja med påståendet om vägran att
inställa sig till kontoret.
Har Winzent haft laga skäl att avskeda Berth-Olof Bergman på den grunden att
han trots uppmaning vägrat att inställa sig till Winzents kontor?
Rättsliga utgångspunkter
Enligt 18 § anställningsskyddslagen får en arbetstagare avskedas om han eller
hon grovt har åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren. Med detta
avses ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande som inte rimligen
behöver tålas i ett rättsförhållande. Arbetsgivaren har som utgångspunkt bevisbördan för de omständigheter som läggs arbetstagaren till last.
Olovlig frånvaro kan utgöra grund för avskedande, om arbetstagaren uteblir
från arbetsplatsen och utan godtagbar anledning avhåller sig från arbete under
en inte obetydlig tid. En arbetstagares vägran att rätta sig efter arbetsgivarens
anvisningar har i förarbetena till anställningsskyddslagen ansetts kunna utgöra
saklig grund för uppsägning och har i Arbetsdomstolens praxis även godtagits
som grund för avskedande om det inte förelegat omständigheter av sådant slag
att det funnits anledning att se mindre allvarligt på arbetstagarens vägran att
följa arbetsgivarens anvisningar. Om en arbetstagare uttryckt ovilja att gå
tillbaka till arbetet och han eller hon – trots tillsägelser och varningar – vägrat
att medverka i arbetsgivarens försök att hitta lösningar, kan det vara svårt att se
andra realistiska handlingssätt för arbetsgivaren än att skilja arbetstagaren från
anställningen. (Se t.ex. AD 2003 nr 50.) Även att arbetstagaren uteblir från
arbetsplatsen och utan godtagbar anledning avhåller sig från arbete under så
lång tid som en månad utgör normalt ett giltigt skäl för arbetsgivaren att skilja
arbetstagaren från anställningen genom avskedande, men omständigheterna i
det enskilda fallet kan ha varit sådana att arbetstagaren har haft skäl för sitt
handlande som det kan vara rimligt att ta hänsyn till (se AD 2003 nr 70). Vid
bedömandet av om en ovilja att rätta efter arbetsgivarens anvisningar ska
betraktas som ett allvarligt åsidosättande av de förpliktelser som åvilar arbetstagaren måste hänsyn tas till de omständigheter under vilka arbetsvägran har
begåtts. En arbetsvägran kan utgöra en tillfällig förlöpning från arbetstagarens
sida. Den kan vara förståelig exempelvis på grund av att arbetsgivarens order
kommit oväntat, lämnats på ett bryskt sätt och avsett särskilt tungt och besvärligt arbete. (Se AD 1999 nr 102.)
Arbetsgivaren kan om annat inte avtalats inom sin arbetsledningsrätt, med
vissa begränsningar, förändra arbetstagarens arbetsuppgifter eller arbetsplats
genom omplacering. Vid olika uppfattningar om arbetsskyldighetens omfattning har arbetsgivaren tolkningsföreträde, vilket innebär att en arbetstagare är
skyldig att utföra det arbete som arbetsgivaren beordrat arbetstagaren till. Det
gäller även om det vid en senare rättslig prövning skulle komma att visa sig att
arbetsgivarens uppfattning om arbetsskyldighetens omfattning var oriktig.
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Undantag gäller dock om arbetsgivaren varit i ond tro om arbetsskyldighetens
omfattning eller om ordern faktiskt står i strid med lag eller god sed på arbetsmarknaden. Enligt 34 § medbestämmandelagen får vidare en facklig organisation utöva tolkningsföreträde i en tvist om arbetsskyldighet enligt avtal mellan
organisationen och en arbetsgivare, som är bundna av samma kollektivavtal.
Berörd arbetstagare kan då utan påföljd agera i enlighet med organisationens
uppfattning i tvisten. När något fackligt tolkningsföreträde inte utövats har
emellertid arbetstagaren i princip skyldighet att utföra arbete i enlighet med
arbetsgivarens uppfattning i avvaktan på att en eventuell tvist avgörs och en
vägran att göra det betraktas som ett brott mot anställningsavtalet. (Se t.ex.
AD 1995 nr 50.)
Arbetsdomstolens bedömning
Det är utrett att Berth-Olof Bergman i princip direkt efter bolagsstämman den
11 augusti 2016 fick kännedom om att Winzent beordrade honom att börja
arbeta från kontoret från och med den 15 augusti 2016 samt att Berth-Olof
Bergman vägrade att rätta sig efter ordern med hänvisning till dels att han inte
fick plats att arbeta där, dels att det skulle kräva fyra timmars pendling om
dagen för honom. Parterna är överens om att Berth-Olof Bergman, med undantag för ett tillfälle då han lämnade tillbaka sin arbetsdator i slutet av augusti
2016, inte varit på kontoret mellan den 15 augusti 2016, som var den första
måndagen efter bolagsstämman, och avskedandet den 19 september 2016. Av
mejlväxling mellan Stefan Ernryd och Berth-Olof Bergman framgår att BerthOlof Bergman den 19 augusti 2016 har upplysts om att han kan förlora sin
anställning om han inte kommer in till kontoret.
Berth-Olof Bergman har invänt att han inte varit skyldig att arbeta på kontoret
på Brännkyrkagatan i Stockholm, eftersom hemmet varit hans arbetsplats
enligt hans muntliga och konkludenta anställningsavtal och Winzent inte haft
rätt att ensidigt ändra detta. Utredningen ger starkt stöd för att Winzent och
Berth-Olof Bergman fram till bolagsstämman i augusti 2016 var ense om att
han fick arbeta från sin bostad i Fjärdhundra och att han inte regelbundet
behövde inställa sig på Winzents kontor i Stockholm. Annat har dock inte
framkommit än att innebörden av anställningsavtalet mellan Winzent och
Berth-Olof Bergman var att han tills vidare fick arbeta från bostaden men att
Winzent hade befogenhet att begära att han fortsättningsvis skulle arbeta från
Winzents kontor. Det kan tilläggas att Berth-Olof Bergman såvitt framkommit inte förrän vid tingsrätten framförde att han inte skulle ha varit skyldig att
arbeta på kontoret. Av utredningen framgår att Berth-Olof Bergman i slutet
av juli 2016, utan att meddela Winzent eller inhämta Winzents medgivande,
gjorde en resa till Taiwan och träffade Winzents samarbetspartners där.
Winzents order om att Berth-Olof Bergman skulle arbeta på kontoret, där
Winzent kunde antas ha bättre kontroll på hans förehavanden, har därför
enligt Arbetsdomstolens mening inte getts utan fog. Det har inte framkommit
att det varit omöjligt för Berth-Olof Bergman att utföra arbete på kontoret,
även om kanske inte alla arbetsuppgifter som Berth-Olof Bergman dittills
utfört hade kunnat utföras där.
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Berth-Olof Bergman har enligt Arbetsdomstolens bedömning varit skyldig att
lyda Winzents order om att arbeta på kontoret. Ordern har emellertid onekligen
gjort det besvärligare för Berth-Olof Bergman att arbeta, bl.a. genom pendling
de cirka tio milen mellan bostaden och kontoret. Winzent krävde också att
Winzents egendom som fanns i Berth-Olof Bergmans hem skulle sorteras ut
och föras till kontoret. Det har därför inte rimligen kunnat krävas av Berth-Olof
Bergman att han nästan utan respit, för omställning och för att under arbetstid i
hemmet sortera ut Winzents egendom, skulle börja stadigvarande arbeta på
kontoret. Genom att Winzent trots Berth-Olof Bergmans vägran att lyda väntat
med avskedandet i en dryg månad och betalat honom lön för hela augusti 2016
har Berth-Olof Bergman emellertid i praktiken fått en respit som med hänsyn
till vad som framkommit om hans förhållanden får anses skälig.
Ordern har också getts utan föregående samråd med Berth-Olof Bergman om
hur förändringen skulle genomföras. Ordern framfördes genom ett mejl till
Berth-Olof Bergman från Stefan Ernryd, där Stefan Ernryd hänvisade till att de
skulle ses på kontoret kl. 9 på måndag. Berth-Olof Bergman kom emellertid
som nämnts inte till kontoret på måndagen, utan bestred på mejl, via jurist,
Winzents krav på att han skulle arbeta på kontoret. Berth-Olof Bergman har
alltså genom sitt agerande tydligt demonstrerat att han inte avsåg att följa
Winzents begäran om att han skulle börja arbeta från kontoret. Berth-Olof
Bergmans vägran att över huvud taget komma till kontoret gör att det inte kan
läggas Winzent till last att bolaget inte för Berth-Olof Bergman närmare
redogjorde för bakgrunden till och skälen för att Berth-Olof Bergman skulle
arbeta på kontoret eller på eget initiativ undersökte om det kunde vidtas några
åtgärder för att underlätta för Berth-Olof Bergman. Härtill kommer att ordern
grundades på ett beslut vid en bolagsstämma som Berth-Olof Bergman i egenskap av aktieägare kunnat närvara vid.
Enligt Arbetsdomstolens mening innebär Berth-Olof Bergmans vägran att
under drygt en månads tid lyda Winzents order om att inställa sig och arbeta på
kontoret en sådan arbetsvägran (ordervägran) – eller olovlig frånvaro – som
normalt utgör grund för avskedande. Berth-Olof Bergmans angivna skäl för
vägran är enligt Arbetsdomstolens mening inte sådana att Berth-Olof
Bergmans månadslånga vägran att, med ett undantag, över huvud taget komma
till kontoret kan anses ursäktlig. Det saknar vid sådana förhållanden betydelse
för bedömningen av om det funnits laga skäl för avskedandet om Berth-Olof
Bergman har utfört arbete hemifrån under den aktuella perioden.
Sammantaget finner Arbetsdomstolen att Berth-Olof Bergman grovt åsidosatt
sina åligganden i anställningen genom att manifestera att han inte tänkte följa
Winzents begäran om att han skulle arbeta på kontoret och vidhålla denna
inställning under drygt en månad. Det har alltså funnits laga skäl för avskedandet. Det finns därmed inte anledning att ta ställning till de övriga omständigheter som Winzent lagt honom till last, inklusive frågan om två av omständigheterna får läggas till grund för prövningen. Tingsrättens dom ska alltså ändras
på så sätt att Berth-Olof Bergmans yrkande om allmänt skadestånd ska avslås.
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Har Berth-Olof Bergman rätt till lön och semesterersättning för september
2016?
Berth-Olof Bergman har yrkat lön för perioden den 1–19 september 2016 på
den grunden att lönen har tjänats in i hans anställning hos Winzent under den
perioden. Winzent har bestritt yrkandet med hänvisning till att Berth-Olof
Bergman inte har rätt till lön för perioden då han inte utfört arbete för Winzents
räkning sedan i vart fall juni 2016 och inte infunnit sig på Winzents kontor
trots begäran om det vid upprepade tillfällen.
Som allmän utgångspunkt gäller på den privata sektorn att en arbetstagare
måste stå till arbetsgivarens förfogande för arbete för att ha rätt till lön, om
arbetstagaren inte i det särskilda fallet har befriats från denna skyldighet eller
det finns bestämmelser om att lön ändå ska betalas (se t.ex. AD 2016 nr 17).
Arbetsdomstolen har redan kommit fram till att Berth-Olof Bergman under den
aktuella perioden vägrat att följa Winzents order om att arbeta på kontoret och
att han genom att få lön för hela augusti 2016 har fått en skälig respit för att
följa ordern. Berth-Olof Bergman har därmed inte under september 2016 stått
till Winzents förfogande på att sådant sätt att han har rätt till lön i anställningen. Det gäller även om Berth-Olof Bergman på eget initiativ kan ha utfört
arbete på annat håll som kan ha varit till nytta för Winzent.
Det skulle däremot kunna ifrågasättas om inte Berth-Olof Bergman är berättigad till lön för den kontakt han berättat att han haft med en potentiell ny verkställande direktör sedan styrelseledamoten Stefan Ernryd per mejl fredagen den
16 september 2016 bett honom om detta. Med hänsyn till arten av förfrågan,
den långa arbetsvägran och att Berth-Olof Bergman avskedades den första
vardagen efter mejlet anser Arbetsdomstolen emellertid att annat inte är utrett
än att mejlet ställts till honom i egenskap av stor aktieägare i Winzent och inte
som anställd. Berth-Olof Bergmans yrkande om lön för september 2016 och
semesterersättning på den lönen ska alltså avslås helt.
Rättegångskostnader
Arbetsdomstolens bedömningar innebär att Berth-Olof Bergman har förlorat
målet. Huvudregeln i 18 kap. 1 § rättegångsbalken är då att han ska ersätta
Winzents rättegångskostnader såväl i Arbetsdomstolen som vid tingsrätten.
Berth-Olof Bergman har vitsordat det som Winzent har begärt för rättegångskostnader i båda instanserna, men yrkat att Winzent ska förpliktas stå för minst
hälften av sina rättegångskostnader vid tingsrätten på grund av försumlig
processföring. Enligt Arbetsdomstolens mening har Winzents processföring vid
tingsrätten inte varit sådan att det finns skäl att frångå den nämnda huvudregeln. Berth-Olof Bergman ska därför ersätta Winzents rättegångskostnader
fullt ut i båda instanserna.
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Domslut
1. Med ändring av punkten 1 i tingsrättens domslut avslår Arbetsdomstolen
Berth-Olof Bergmans yrkanden om allmänt skadestånd, lön och semesterersättning.
2. Med ändring av punkten 3 i tingsrättens domslut förpliktar Arbetsdomstolen
Berth-Olof Bergman att ersätta Winzent Technologies AB:s rättegångskostnader vid tingsrätten med 152 800 kr, varav 152 300 kr för ombudsarvode, med
ränta på det förstnämnda beloppet från den 9 maj 2018 till dess betalning sker.
3. Berth-Olof Bergman ska ersätta Winzent Technologies AB:s rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med 29 500 kr avseende ombudsarvode, med
ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Sören Öman, Maj Johansson, Folke K. Larsson, Ulrika Egerlid
Schotte och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.
Rättssekreterare: Martina Sjölund
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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2019-05-08
Stockholm

Dom nr 29/19
Mål nr B 68/18

KLAGANDE
Anna-Maria Garybian, 931068-8180, Bastugatan 16, 570 80 Viserum
Ombud och rättshjälpsbiträde: jur. kand. Ingemar Jeanlo, Juristfirman
Winblad & Jeanlo AB, Seglarvägen 6, 593 44 Västervik
MOTPART
Henrik Samuelsson, 720408-2916, Hällebackavägen 7, 598 30 Vimmerby
SAKEN
lönefordran
ÖVERKLAGAD DOM
Kalmar tingsrätts dom den 21 juni 2018 i mål nr T 1810-17
Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här).
Anna-Maria Garybian och Henrik Samuelsson har båda överklagat tingsrättens dom. Arbetsdomstolen har meddelat prövningstillstånd såvitt avser
Anna-Maria Garybians överklagande men avvisat Henrik Samuelssons
överklagande eftersom han vann målet vid tingsrätten och därmed saknar
klagointresse.
Anna-Maria Garybian har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, ska bifalla hennes vid tingsrätten förda talan, befria henne från
skyldigheten att betala Henrik Samuelssons rättegångskostnad vid tingsrätten och förplikta Henrik Samuelsson att betala hennes rättshjälpskostnad
där. Anna-Maria Garybian har vidare yrkat att Henrik Samuelsson ska
ersätta hennes rättshjälpskostnad i Arbetsdomstolen.
Henrik Samuelsson har bestritt Anna-Maria Garybians ändringsyrkanden.
Arbetsdomstolen har, med stöd av 4 kap. 15 § andra stycket arbetstvistlagen, avgjort målet utan huvudförhandling. Parterna har åberopat samma
muntliga bevisning som vid tingsrätten. Parterna har också åberopat skriftlig
bevisning.
Arbetsdomstolen har på Anna-Maria Garybians begäran tagit del av ljudoch bildupptagningarna av förhören under sanningsförsäkran med Ryta
Garybian, Anna-Maria Garybian, Martin Garybian, Karolina Garybian och
Henrik Samuelsson. På Henrik Samuelssons begäran har Arbetsdomstolen
tagit del av ljud- och bildupptagningen av förhöret under sanningsförsäkran
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med Henrik Samuelsson och ljudupptagning av vittnesförhöret med Anders
Fransson.
Arbetsdomstolen har beslutat att handlägga detta mål gemensamt med
mål nr B 69/18 mellan Ryta Garybian och Henrik Samuelsson. Även i det
målet meddelas dom denna dag (dom nr 30/19).
Som grund för och till utveckling av sin talan har parterna anfört i allt
väsentligt detsamma som antecknats i tingsrättens dom med de förtydliganden som framgår av domskälen.
Domskäl
Tvisten
Parterna är överens om följande. Henrik Samuelsson har under år 2016
bedrivit hotell- och restaurangverksamhet i enskild firma. Anna-Maria
Garybian har varit anställd hos honom i den verksamheten. Även AnnaMaria Garybians föräldrar, Martin Garybian och Ryta Garybian, och hennes
syster, Karolina Garybian, har varit anställda där under år 2016.
Anna-Maria Garybian gjorde vid tingsrätten gällande att hon arbetat
229,2 timmar motsvarande lön med 26 358 kr, av vilket hon endast erhållit
4 370 kr brutto. Hon yrkade därför att Henrik Samuelsson skulle betala resterande 21 988 kr och ränta till henne. Henrik Samuelsson vitsordade att lön
utbetalats till Anna-Maria Garybian med 4 370 kr men invände att AnnaMaria Garybian inte utfört arbete i hans verksamhet och att hon därför inte
hade rätt till lön och att han i vart fall hade kvittningsgilla motfordringar
överstigande yrkat belopp.
Tingsrätten kom fram till att Anna-Maria Garybian inte visat att hon arbetat
påstått antal timmar.
Frågorna i Arbetsdomstolen är om Anna-Maria Garybian utfört arbete för
Henrik Samuelsson och, om så är fallet, i vilken omfattning, samt om
Henrik Samuelsson har kvittningsgilla motfordringar mot henne.
Anna-Maria Garybians lönefordran
Anna-Maria Garybian har gjort gällande bl.a. följande. Tingsrätten har gjort
en felaktig bevisvärdering när bevisbördan för att styrka antalet arbetade
timmar lagts på henne. Mot bakgrund av den bevisning som hon lagt fram i
målet, då redovisning och bokföring av arbetad tid skett enligt arbetsgivarens anvisningar samt då Henrik Samuelsson i egenskap av arbetsgivare förfogar över originaldokumenten däribland den personalliggare, som han
enligt lag varit skyldig att föra, har Henrik Samuelsson haft att presentera
bevisning som motsäger de uppgifter som hon lämnat angående arbetade
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timmar. Vid det förhör som hölls med Henrik Samuelsson vid tingsrätten
kunde han inte svara på frågan om hon hade arbetat i hans verksamhet eller
inte eftersom han då var sjuk och inte var aktiv i verksamheten.
Henrik Samuelsson har i Arbetsdomstolen utvecklat sin inställning enligt
följande. Han har inte sett Anna-Maria Garybian arbeta och hon förekommer inte i den sammanställning av familjen Garybians arbete som han låtit
Heike Braun upprätta. Hade Anna-Maria Garybian utfört arbete skulle detta
framgått av arbetstidsboken på samma sätt som för Ryta Garybian. Eftersom
så inte är fallet har Anna-Maria Garybian inte heller rätt till lön. Om
Arbetsdomstolen skulle finna att Anna-Maria Garybian har en lönefordran
mot honom, har han rätt att kvitta den mot de krav som han gjort gällande
mot Anna-Maria Garybian vid tingsrätten.
Av förhöret med Anna-Maria Garybian framgår bl.a. följande. Hon arbetade
i verksamhetens restaurang. Uppgifter om arbetad tid dokumenterades dag
för dag i en journal och i en dator på arbetsplatsen. I hennes fall var det
ibland hon själv och ibland administratören som skötte dokumentationen.
När Henrik Samuelsson inte betalade hennes och resten av hennes familjs
löner i tid, säkrade hon bevisning för sin lönefordran genom en avskrift av
de uppgifter som tidigare antecknats, varav hälften kom från journalen och
hälften från administratören, som skickade henne uppgifterna. Det är denna
sammanställning som hon åberopat som bevisning. Hon har arbetat de timmar som anges i sammanställningen.
Av förhöret med Henrik Samuelsson framgår bl.a. att det var administrativ
personal i hans verksamhet som felaktigt betalade ut den lön som AnnaMaria Garybian fick och att han inte har något underlag på att hon skulle ha
arbetat i hans verksamhet.
Arbetsdomstolen gör följande bedömning.
Anna-Maria Garybian har berättat att hon arbetade i restaurangen i Henrik
Samuelssons verksamhet. Hon har detaljerat beskrivit hur hon redovisade
antalet arbetade timmar till arbetsgivaren. Hon har också beskrivit hur hon i
efterhand, när hon inte fick betalt, skrev av dokument, som fanns hos arbetsgivaren, med uppgifter om hennes arbetade tider. Hennes uppgifter om att
hon har arbetat i restaurangen vinner stöd av vad hennes syster, Karolina
Garybian, har uppgett om att hon och Anna-Maria Garybian arbetade tillsammans i restaurangen nästan hela tiden.
Mot Anna-Maria Garybians uppgifter har Henrik Samuelsson enbart invänt
att han inte har sett henne arbeta i verksamheten och att hon inte förekommer i den sammanställning av familjen Garybians arbete som han låtit Heike
Braun upprätta. Av utredningen framgår att Henrik Samuelsson befunnit sig
i verksamheten i begränsad omfattning. Vad han har framfört gör inte att
Arbetsdomstolen ifrågasätter Anna-Maria Garybians uppgifter. Henrik
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Samuelsson har, utöver sina egna uppgifter, inte åberopat någon bevisning
mot vad Anna-Maria Garybian uppgett.
Vid sådant förhållande anser Arbetsdomstolen att Anna-Maria Garybians
uppgifter i hennes sammanställning ska ligga till grund för bedömningen av
i vilken omfattning hon arbetat. Arbetsdomstolen finner således att AnnaMaria Garybian visat att hon utfört arbete under tiden den
26 juni – 20 augusti 2016 i den omfattning som hon påstått och att hon därför har en fordran på lön som uppgår till 21 988 kr.
Föreligger det kvittningsgilla motfordringar?
Frågan är då om Henrik Samuelsson har krav på Anna-Maria Garybian som
han har rätt att kvitta mot hennes lönefordran.
Henrik Samuelsson har gjort gällande att familjen Garybian ätit frukost
under tiden som de arbetade i verksamheten och tiden därefter vid 45 tillfällen till ett värde om 8 100 kr, att ett hotellrum disponerats av familjen
från den 15 augusti 2016 till den 16 januari 2017, dvs. 155 dygn, med ett
uthyrningspris på 1 112 kr per dygn, totalt 172 369 kr, att familjens bil stått
parkerad i hotellets garage samma tid varför skälig ersättning för uppställningen uppgår till 104 000 kr samt att familjen solidariskt ansvarat för en
huvudnyckel som han fått tillbaka först den 16 januari 2017 och att han, på
grund av att de förfogat över nyckeln så lång tid, varit tvungen att byta ut
huvudnyckelsystemet till en kostnad om 78 000 kr.
Henrik Samuelssons bevisning utgörs i huvudsak av hans egna uppgifter
med visst stöd av Anders Franssons uppgifter samt av en offert som visar
kostnaden att byta huvudnyckelssystem och en bild på den parkerade bilen.
Varken Henrik Samuelsson eller Anders Fransson har dock sett Anna-Maria
Garybian bo på hotellet. Henrik Samuelsson har inte heller sett att hon ätit
frukost utan att betala för sig. Det har inte heller framkommit närmare vilka
dagar som han gör gällande att Anna-Maria Garybian skulle ha ätit frukost
på hotellet eller omständigheterna kring dessa tillfällen. Det har inte heller
framkommit något som tyder på att Anna-Maria Garybian haft något ansvar,
själv eller solidariskt med andra, för den bil som Henrik Samuelsson gjort
gällande skulle ha stått parkerad i garaget eller för den huvudnyckeln som
Henrik Samuelsson fick tillbaka den 16 januari 2017. Sammanfattningsvis
finner Arbetsdomstolen att Henrik Samuelsson inte har visat att han har rätt
till några av de krav som han har gjort gällande ska kvittas mot Anna-Maria
Garybians lönefordran.
Sammanfattning, rättegångskostnader och rättshjälp
Arbetsdomstolens ställningstaganden innebär att Anna-Maria Garybians
talan, med ändring av tingsrättens dom, ska bifallas och att Henrik
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Samuelsson ska förpliktas betala 21 988 kr och ränta till Anna-Maria
Garybian.
Den av Ingemar Jeanlo begärda ersättningen enligt rättshjälpslagen bedöms
vara skälig och Arbetsdomstolen tillerkänner honom därför ersättning enligt
rättshjälpslagen med yrkat belopp.
Vid denna utgång ska Henrik Samuelsson betala Anna-Maria Garybians
rättshjälpskostnad vid tingsrätten och i Arbetsdomstolen.
Rättshjälpsmyndigheten bestämmer hur ersättningen ska fördelas mellan
Anna-Maria Garybian och staten.
Domslut
1. Med ändring av punkten 1 i tingsrättens domslut förpliktar
Arbetsdomstolen Henrik Samuelsson att till Anna-Maria Garybian
betala 21 988 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 12 maj 2017
till dess betalning sker.
2. Med ändring av punkten 4 i tingsrättens domslut befriar
Arbetsdomstolen Anna-Maria Garybian från att ersätta Henrik
Samuelssons rättegångskostnad vid tingsrätten och förpliktar Henrik
Samuelsson att ersätta Anna-Maria Garybians rättshjälpskostnad vid
tingsrätten med 18 104 kr.
3. Arbetsdomstolen fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Ingemar
Jeanlo för det biträde han lämnat Anna-Maria Garybian i
Arbetsdomstolen till 11 299 kr, varav 9 039 kr avser arbete och 2 260 kr
mervärdeskatt.
4. Henrik Samuelsson ska ersätta Anna-Maria Garybians rättshjälpskostnad i Arbetsdomstolen enligt punkten 3 ovan.

Ledamöter: Karin Renman, Dag Ekman, Anna Heinstedt, Gabriella Forssell,
Ken Johnsson, Malin Ackholt och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Rättssekreterare: David Sandström
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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2019-05-08
Stockholm

Dom nr 30/19
Mål nr B 69/18

KLAGANDE
Ryta Garybian, 750462-6545, Bastugatan 16, 570 80 Viserum
Ombud och rättshjälpsbiträde: jur. kand. Ingemar Jeanlo, Juristfirman Winblad
& Jeanlo AB, Seglarvägen 6, 593 44 Västervik
MOTPART
Henrik Samuelsson, 720408-2916, Hällebackavägen 7, 598 30 Vimmerby
SAKEN
lönefordran
ÖVERKLAGAD DOM
Kalmar tingsrätts dom den 21 juni 2018 i mål nr T 1811-17
Tingsrättens dom, se bilaga.
Ryta Garybian och Henrik Samuelsson har båda överklagat tingsrätten dom.
Arbetsdomstolen har meddelat prövningstillstånd såvitt avser Ryta Garybians
överklagande.
Ryta Garybian har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom,
ska bifalla hela hennes vid tingsrätten förda talan och förplikta Henrik
Samuelsson att ersätta hennes rättshjälpskostnad i Arbetsdomstolen.
Henrik Samuelsson har bestritt Ryta Garybians ändringsyrkande.
Arbetsdomstolen har i beslut den 31 januari 2019 avvisat en sammanställning
som Henrik Samuelsson utan giltigt skäl åberopat först i Arbetsdomstolen.
Arbetsdomstolen har, med stöd av 4 kap. 15 § andra stycket arbetstvistlagen,
avgjort målet utan huvudförhandling. Ryta Garybian har i Arbetsdomstolen
åberopat uppspelning av ljud- och bildupptagningen vid tingsrätten av förhöret
med henne. Henrik Samuelsson har åberopat samma muntliga bevisning som
vid tingsrätten. Parterna har också åberopat skriftlig bevisning.
Arbetsdomstolen har tagit del av ljud- och bildupptagningarna av förhören
under sanningsförsäkran med Ryta Garybian och Henrik Samuelsson samt av
ljudupptagningen av vittnesförhöret med Anders Fransson.
Arbetsdomstolen har beslutat att handlägga detta mål gemensamt med
mål nr B 68/18 mellan Anna-Maria Garybian och Henrik Samuelsson. Även i
det målet meddelas dom denna dag (dom nr 29/19).
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Som grund för och till utveckling av sin talan har parterna anfört i allt väsentligt detsamma som antecknats i tingsrättens dom med de förtydliganden som
framgår av domskälen.
Domskäl
Tvisten
Parterna är överens om följande. Henrik Samuelsson har under år 2016 bedrivit
hotell- och restaurangverksamhet i enskild firma. Ryta Garybian har varit
anställd och utfört arbete hos honom i den verksamheten. Även Ryta Garybians
make, Martin Garybian, och deras två döttrar, Anna-Maria Garybian och
Karolina Garybian, har varit anställda där under år 2016.
Ryta Garybian gjorde vid tingsrätten gällande att hon arbetat totalt 591,5 timmar, motsvarande 68 022 kr i lön, och att Henrik Samuelsson endast utgett lön
med 12 000 kr. Hon yrkade därför att Henrik Samuelsson till henne skulle
betala resterande 56 022 kr och ränta. Henrik Samuelsson vitsordade att Ryta
Garybian arbetat 473,75 timmar, motsvarande lön med 42 481 kr, men gjorde
gällande att han hade kvittningsgilla motfordringar överstigande yrkat belopp.
Tingsrätten kom fram till att Ryta Garybian inte visat att hon arbetat mer än de
timmar som Henrik Samuelsson vitsordat och att Henrik Samuelsson inte visat
att han hade de fordringar som han åberopade kvittningsvis. Tingsrätten biföll
Ryta Garybians talan med 42 481 kr och ränta.
Frågorna i Arbetsdomstolen är om Ryta Garybian arbetat resterande
117,75 timmar och därför har rätt till ytterligare 13 541 kr i lön samt om
Henrik Samuelsson har kvittningsgilla motfordringar mot henne.
Har Ryta Garybian rätt till ytterligare lön?
Ryta Garybian har gjort gällande bl.a. följande. Tingsrätten har gjort en felaktig
bevisvärdering när de lagt bevisbördan för att styrka antalet arbetade timmar på
henne. Mot bakgrund av den bevisning som hon lagt fram i målet, då redovisning och bokföring av arbetad tid skett enligt arbetsgivarens anvisningar samt
då Henrik Samuelsson i egenskap av arbetsgivare förfogar över originaldokumenten däribland den personalliggare, som han enligt lag varit skyldig att föra,
har Henrik Samuelsson haft att presentera bevisning som motsäger de uppgifter
som hon lämnat angående arbetade timmar. Henrik Samuelsson var inte själv
aktiv i verksamheten och hade därför begränsad insyn i hur den bedrevs och
när respektive arbetstagare arbetade.
Henrik Samuelsson har bestritt att Ryta Garybian skulle ha arbetat mer än vad
som motsvarar det lönebelopp, som han har vitsordat. Han har vidhållit sin
kvittningsinvändning.
Av förhöret med Ryta Garybian framgår bl.a. följande. Hon redovisade
löpande arbetet i en gul bok enligt de instruktioner hon fått av de personer som
Henrik Samuelsson utsett till att leda arbetet. När Henrik Samuelsson inte
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betalade hela hennes lön i tid dokumenterade hon sin lönefordran genom att i
en sammanställning skriva av de dokument som förvarades på arbetsplatsen.
Hon har arbetat de timmar som anges i hennes sammanställning.
Henrik Samuelsson har berättat bl.a. följande. Han har låtit gå igenom de
påstått arbetade timmarna och jämfört med det underlag som finns i verksamheten. Heike Braun har utifrån detta gjort en sammanställning. I den mån
timmarna stämmer överens har han vitsordat beloppen.
Arbetsdomstolen gör följande bedömning.
Ryta Garybian har på ett detaljerat sätt berättat om hur hon arbetade i Henrik
Samuelssons verksamhet. Hon har beskrivit sina arbetsuppgifter, arbetstider,
hur hon fick del av vilka tider hon skulle arbeta och hur hon redovisade antalet
arbetade timmar till arbetsgivaren. Hon har också beskrivit hur hon i efterhand,
när hon inte fick betalt, skrev av dokument, som fanns hos arbetsgivaren, med
uppgifter om hennes arbetade tider. Hon har också uppgett att hon såg Henrik
Samuelsson endast två gånger i verksamheten.
Mot detta har Henrik Samuelsson enbart invänt att Heike Braun skött redovisningen av arbetstid klanderfritt för alla som arbetat i hans verksamhet och
att Heike Braun jämfört Rita Garybians uppgifter med underlag som finns i
verksamheten.
Vad Henrik Samuelsson, mot Ryta Garybians detaljerade berättelse har framfört, gör inte att Arbetsdomstolen ifrågasätter hennes uppgifter. Han har, utöver
sina egna uppgifter, inte åberopat någon bevisning mot vad Ryta Garybian
uppgett.
Vid sådant förhållande anser Arbetsdomstolen att Ryta Garybians uppgifter i
hennes sammanställning ska ligga till grund för bedömningen av i vilken
omfattning hon arbetat. Arbetsdomstolen finner därmed att Ryta Garybian visat
att hon utfört arbete under tiden den 27 juni – 31 oktober 2016 i den omfattning
som hon påstått och att hon därför har rätt till ytterligare lön med 13 541 kr.
Vad gäller Henrik Samuelssons kvittningsinvändning delar Arbetsdomstolen
tingsrättens bedömning.
Sammanfattning, rättegångskostnader och rättshjälp
Arbetsdomstolens ställningstaganden innebär att Ryta Garybians talan, med
ändring av tingsrättens dom, ska bifallas och att Henrik Samuelsson ska
förpliktas att betala hela det yrkade beloppet på 56 022 kr jämte ränta till Ryta
Garybian.
Den av Ingemar Jeanlo begärda ersättningen enligt rättshjälpslagen bedöms
vara skälig och Arbetsdomstolen tillerkänner honom därför ersättning enligt
rättshjälpslagen med yrkat belopp.
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Vid denna utgång ska Henrik Samuelsson betala Ryta Garybians rättshjälpskostnad även i Arbetsdomstolen. Den uppgår till 4 830 kr avseende arbete,
varav 966 kr utgör mervärdesskatt.
Rättshjälpsmyndigheten bestämmer hur ersättningen ska fördelas mellan Ryta
Garybian och staten.
Domslut
1. Med ändring av punkten 1 i tingsrättens domslut förpliktar Arbetsdomstolen Henrik Samuelsson att till Ryta Garybian betala 56 022 kr jämte
ränta enligt 6 § räntelagen från den 12 maj 2017 till dess betalning sker.
2. Arbetsdomstolen fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Ingemar
Jeanlo för det biträde han lämnat Ryta Garybian i Arbetsdomstolen till
4 830 kr avseende arbete, varav 966 kr utgör mervärdesskatt.
3. Henrik Samuelsson ska ersätta Ryta Garybians rättshjälpskostnad i
Arbetsdomstolen enligt punkten 2 ovan.

Ledamöter: Karin Renman, Dag Ekman, Anna Heinstedt, Gabriella Forssell,
Ken Johnsson, Malin Ackholt och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Rättssekreterare: David Sandström
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