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2. AD 2020 nr 6 

 

Fallet, som handlar om skadestånd vid brott mot semesterlagen,  
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blad 

 

4. AD 2020 nr 8 

 

Förlikning 

 

5. AD 2020 nr 9 
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refereras ingående på vita blad 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 
 

 

 

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 5/20 
 2020-02-05 Mål nr A 119/19 
 Stockholm  

 

 

 

 

KÄRANDE 

Svenska Kommunalarbetareförbundet, Box 19039, 104 32 Stockholm 

Ombud: förbundsjuristen Maria Fridolin, LO-TCO Rättsskydd AB, 

Box 1155, 111 81 Stockholm 
 

SVARANDE 

Region Örebro län, 232100-0164, Box 1613, 701 16 Örebro 

Ombud: arbetsrättsjuristen Lina Cronebäck, Sveriges Kommuner och 

Regioner, 118 82 Stockholm 
 

SAKEN 

diskrimineringsersättning 
 
 

Mellan parterna gäller kollektivavtal. Aurora Nolinder, som är medlem i 

Svenska Kommunalarbetareförbundet, har varit anställd hos Region Örebro län. 
 

Mellan parterna har uppkommit tvist om regionen genom att avbryta Aurora 

Nolinders provanställning med hänvisning till hennes sjukdom har diskriminerat 

henne på grund av funktionsnedsättning. Tvisteförhandlingar har förevarit utan 

att parterna har kunnat enas. 
 

Förbundet har väckt talan mot regionen och anfört i huvudsak följande. Aurora 

Nolinder, som har epilepsi, tillträdde den 15 augusti 2017 en sex månaders prov- 

anställning som tandvårdsbiträde hos regionen, med placering vid Folktand- 

vården Adolfsberg. Den 17 oktober 2017 fick hon ett epileptiskt anfall under sitt 

arbetspass. Den 26 oktober 2017 underrättades hon av arbetsledningen om att 

hon mot bakgrund av hennes epilepsi inte fick vara kvar på arbetsplatsen. Hon 

beordrades att omgående lämna ifrån sig nycklar och kläder och gå hem. Det 

yrkas mot bakgrund härav att Arbetsdomstolen ska förplikta regionen att till 

Aurora Nolinder betala 200 000 kr i diskrimineringsersättning, med ränta enligt 

6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning den 28 oktober 2019 till 

dess betalning sker. 
 

Regionen har vitsordat att den gjort sig skyldig till diskriminering på sätt 

förbundet gjort gällande, men anfört att det aktuella brottet mot diskriminerings- 

lagen inte motiverar ett så högt belopp som det yrkade. Regionen har därför 

medgett förbundets talan till ett belopp om 80 000 kr, med yrkad ränta räknad på 

det medgivna beloppet. 
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Förbundet har begärt att Arbetsdomstolen meddelar dom i enlighet med med- 

givandet samt yrkat ersättning för rättegångskostnader med 54 469 kr avseende 

ombudsarvode inklusive moms. 
 

Regionen har vitsordat förbundets ombudskostnader. 

 

Domskäl 
 

Regionen har medgett förbundets talan sådan denna slutligen bestämts. Käro- 

målet ska därför bifallas och regionen förpliktas att ersätta förbundet för dess 

rättegångskostnader. Om det yrkade beloppet avseende rättegångskostnader 

råder inte tvist. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen förpliktar Region Örebro län att till Aurora Nolinder betala 

diskrimineringsersättning med 80 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från 

den 28 oktober 2019 till dess betalning sker. 
 

2. Region Örebro län ska ersätta Svenska Kommunalarbetareförbundet för 

rättegångskostnader med 54 469 kr, avseende ombudsarvode inklusive moms, 

jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning 

sker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ledamot: Sören Öman 

Rättssekreterare: Pontus Bromander 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 6/20 

2020-02-12 Mål nr B 31/19 
Stockholm 

KÄRANDE 

Ksenia Christiansen, 900415-9704, Värtavägen 60/1604, 115 38 Stockholm 

Ombud: juristen Lina Färnlöf, Ture Nermans gränd 6, 112 37 Stockholm 

SVARANDE 

Plana AB, 556622-3292, c/o Jan Christer Backman, Box 2886, 187 28 Täby 

Ombud: advokaten Stefan Flemström, Advance Advokatbyrå Stefan 

Flemström AB, Stora Marknadsvägen 15, 183 34 Täby 

SAKEN 

allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen 

ÖVERKLAGAD DOM 

Attunda tingsrätts dom den 4 mars 2019 i mål nr T 1729-18 

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här). 

Bakgrund 

Ksenia Christiansen har varit anställd hos Plana AB (bolaget). Den 17 januari 

2018 träffade parterna en överenskommelse om att avsluta anställningen per 

den 31 december 2017. Enligt överenskommelsen skulle bl.a. intjänade 

semesterförmåner betalas till henne i januari 2018. 

Målet inleddes genom att Ksenia Christiansen ansökte om betalningsföre- 

läggande hos Kronofogdemyndigheten som efter bestridande från bolaget 

överlämnade målet till tingsrätten. 

Ksenia Christiansen gjorde gällande att bolaget i strid med semesterlagen inte 

betalat semesterersättning till henne för 14 intjänade men inte uttagna 

semesterdagar. Hon yrkade att tingsrätten skulle förplikta bolaget att betala 

20 000 kr till henne i semesterersättning med viss ränta och allmänt skadestånd 

med 20 000 kr för brott mot semesterlagen. 

Bolaget medgav att betala semesterersättning med 11 571 kr med ränta men 

bestred talan i övrigt. 

Tingsrätten förpliktade bolaget att betala 20 000 kr avseende semesterersätt- 

ning med ränta till Ksenia Christiansen, men avslog yrkandet om allmänt 

skadestånd. Tingsrätten beslutade även att vardera parten skulle stå sin rätte- 

gångskostnad. 
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Yrkanden i Arbetsdomstolen 

Ksenia Christiansen har yrkat att Arbetsdomstolen ska ändra tingsrättens dom 

genom att förplikta bolaget att till henne betala 20 000 kr i allmänt skadestånd 

för brott mot semesterlagen och förplikta bolaget att ersätta henne för rätte- 

gångskostnader i tingsrätten med där yrkat belopp om sammanlagt 199 525 kr. 

Bolaget har motsatt sig att tingsrättens dom ändras men vitsordat ett belopp om 

5 000 kr som skäligt i och för sig om Arbetsdomstolen skulle finna att allmänt 

skadestånd ska betalas. Om bolaget skulle förlora i Arbetsdomstolen, har 

bolaget yrkat att vardera parten ska stå sin rättegångskostnad enligt 5 kap. 2 § 

arbetstvistlagen. 

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 

Målet har avgjorts utan huvudförhandling. Parterna har till stöd för sin talan 

åberopat samma grunder och bevisning som vid tingsrätten med följande 

tillägg. 

Ksenia Christiansen har i Arbetsdomstolen åberopat en ljudfil från ett personal- 

möte på bolaget och uppgett att hennes mobiltelefon gick sönder i december 

2017 varför hon först efter huvudförhandlingen i tingsrätten lyckats komma åt 

inspelningen. 

Bolaget har yrkat att Arbetsdomstolen ska bortse från ljudinspelningen. 

Bolaget har i Arbetsdomstolen gjort gällande att Ksenia Christiansen inte 

förlorat möjligheten till reell rekreerande semesterledighet, eftersom hon inom 

loppet av två månader från anställningens avslutande varit utomlands vid två 

tillfällen och då hon fick en ny anställning. Bolaget har anfört att bolaget först 

efter tingsrättens dom tagit del av denna information och därför inte kunnat 

åberopa omständigheterna tidigare. 

Ksenia Christiansen har yrkat att Arbetsdomstolen ska bortse från omständig- 

heterna. 

Parterna har utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som i tingsrätten med 

följande tillägg och förtydliganden. 

Ksenia Christiansen 

Bolaget bröt mot semesterlagen då bolaget inte betalade semestersättning till 

Ksenia Christiansen inom den avtalade tiden eller inom en månad från anställ- 

ningens upphörande. Ersättningen motsvarar 14 av 25 semesterdagar som hon 

hade rätt till under semesteråret och utgör därför en avsevärd ideell skada för 

henne i form av förlorad möjlighet till rekreerande ledighet. Först under hand- 

läggningen i tingsrätten medgav bolaget att betala semesterersättning för sju av 
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de 14 semesterdagarna. Bolaget betalade dock inte heller den medgivna 

semesterersättningen förrän efter tingsrättens dom. 
 

Ksenia Christiansen har inte varit medvållande till bolagets brott mot semester- 

lagen. Eftersom bolaget brutit mot semesterlagen, är det skyldigt att betala 

allmänt skadestånd till henne. Det finns varken skäl att jämka det allmänna 

skadeståndet eller skäl att låta det bortfalla helt. Det yrkade beloppet är skäligt. 

 

Bolaget 
 

Ksenia Christiansen bidrog till bolagets felaktiga beräkning av semesterersätt- 

ningen genom bristande rapportering av sin semesterledighet och har däri- 

genom varit medvållande till bolagets överträdelse av semesterlagen. Omedel- 

bart efter att tingsrätten meddelat dom betalade bolaget semesterersättningen 

till Ksenia Christiansen. Semesterersättningen uppgick till ett så pass lågt 

belopp att Ksenia Christiansens möjlighet att vara ledig inte kan ha försämrats i 

någon nämnvärd utsträckning. 
 

Ksenia Christiansen ansökte om betalningsföreläggande i syfte att skada 

bolaget trots att fordran på semesterersättning var tvistig. 
 

Det yrkade skadeståndet ska med hänsyn till samtliga omständigheter i vart fall 

jämkas, i först hand till noll, eller sättas ned då det yrkade beloppet är för högt. 

 

Domskäl 
 

Ny bevisning och nya omständigheter i Arbetsdomstolen 
 

Arbetsdomstolen inleder med att ta ställning till om Ksenia Christiansen ska 

tillåtas åberopa ljudfilen som ny bevisning samt om bolaget ska tillåtas åberopa 

de nya omständigheterna att Ksenia Christiansen kort tid efter det att anställ- 

ningen avslutades dels fick ny anställning, dels åkte på två utlandsresor. 
 

Enligt 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken, som även gäller för Arbets- 

domstolen, får en part i Arbetsdomstolen inte åberopa nya omständigheter eller 

bevis om parten inte gör sannolikt att han eller hon inte har kunnat åberopa 

omständigheten eller beviset vid tingsrätten eller han eller hon annars haft 

giltig ursäkt att inte göra det. 
 

Enligt Arbetsdomstolens mening har Ksenia Christiansen inte gjort sannolikt 

att hon inte har kunnat åberopa ljudinspelningen vid tingsrätten eller att det 

annars har funnits någon giltigt ursäkt för att inte göra det. Motsvarande gäller i 

fråga om de nya omständigheter som bolaget åberopat i Arbetsdomstolen. 

Bevisningen och omständigheterna ska därför avvisas. 
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Tvisten i Arbetsdomstolen 
 

I enlighet med tingsrättens dom, som inte överklagats i den delen, ska bolaget 

betala 20 000 kr i semesterersättning, med ränta, till Ksenia Christiansen. 

Tvisten i Arbetsdomstolen rör om bolaget ska betala allmänt skadestånd till 

Ksenia Christiansen och i så fall med vilket belopp samt, för det fall hon 

vinner, om hon av bolaget ska få ersättning för sina rättegångskostnader i 

tingsrätten. 
 

Rättsliga utgångspunkter 
 

Enligt 26 § semesterlagen ska arbetsgivaren betala semesterlön till arbets- 

tagaren i samband med semesterledigheten. Om anställningen upphör innan 

arbetstagaren har fått den semesterlön som tjänats in, ska semesterlönen i enlig- 

het med 28 och 30 §§ semesterlagen i stället, utan oskäligt dröjsmål och senast 

en månad efter att anställningen upphört, betalas ut till arbetstagaren som 

semesterersättning. 
 

Av 32 § första stycket semesterlagen framgår att arbetsgivare som bryter mot 

semesterlagen ska till arbetstagaren betala, förutom den semesterlön eller 

semesterersättning som arbetstagaren har rätt till, ersättning för uppkommen 

skada. Enligt andra stycket i samma paragraf ska domstolen vid bedömande av 

i vad mån skada har uppstått ta hänsyn till arbetstagarens intresse av att få 

semesterledighet och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk 

betydelse, det vill säga s.k. allmänt skadestånd kan dömas ut. Av sista stycket i 

paragrafen framgår slutligen att skadeståndet kan nedsättas eller helt bortfalla 

om det med hänsyn till skadans storlek eller andra omständigheter är skäligt. 
 

Har Ksenia Christiansen rätt till allmänt skadestånd? 
 

Det är ostridigt dels att bolaget inte betalat krävd semesterersättning inom en 

månad efter att Ksenia Christiansen anställning upphörde, dels att bolaget först 

efter tingsrättens dom betalade den semesterersättning som Ksenia Christiansen 

hade rätt till enligt domen, som i den delen vunnit laga kraft, trots att bolaget 

redan under handläggningen i tingsrätten hade medgivit att betala drygt halva 

det krävda och sedermera utdömda beloppet. Därigenom bröt bolaget mot 

semesterlagen på ett sätt som kan grunda skyldighet att betala allmänt skade- 

stånd till Ksenia Christiansen. 
 

Bolagets påstående om att Ksenia Christiansen varit medvållande till att det var 

oklart vilka dagar som hon hade haft semester får enligt Arbetsdomstolens 

mening inte något avgörande stöd av utredningen i målet. Inte heller vad 

bolaget i övrigt anfört utgör enligt Arbetsdomstolens mening skäl för att låta 

bolaget slippa att betala allmänt skadestånd. 
 

Med beaktande av storleken på den för sent utbetalda semestersättningen och 

övriga omständigheter anser Arbetsdomstolen att ett allmänt skadestånd om 

10 000 kr är tillräckligt. Bolaget ska alltså betala allmänt skadestånd till Ksenia 

Christiansen med 10 000 kr för brott mot semesterlagen. 
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Rättegångskostnader 

Bolaget får med hänsyn till utgången i målet anses som fullt ut tappande part i 

både tingsrätten och Arbetsdomstolen. Bolaget har vid denna utgång yrkat att 

vardera parten ska stå sin rättegångskostnad enligt 5 kap. 2 § arbetstvistlagen. 

Enligt Arbetsdomstolens mening saknas det skäl att tillämpa den angivna 

bestämmelsen i målet. Bolaget ska därför enligt huvudregeln såsom tappande 

part ersätta Ksenia Christiansen för hennes rättegångskostnader i både tings- 

rätten och Arbetsdomstolen i den mån de varit skäliga för att tillvarata hennes 

rätt. 

Ksenia Christiansen yrkade i tingsrätten ersättning med 199 525 kr, varav 

151 691 kr avsåg ombudsarvode för 81,5 timmars arbete, 5 385 kr tre timmars 

spilltid, 39 269 kr moms och 3 180 kr ansökningsavgifter. Med hänsyn till 

målets art och omfattning får Ksenia Christiansen anses skäligen tillgodosedd 

med ersättning för ombudsarvode i tingsrätten med 74 450 kr. Yrkad ersättning 

för spilltid är skälig och ansökningsavgifterna har varit nödvändiga att betala 

och är reglerade i författning. På ersättningen för ombudsarbete och tidsspillan 

tillkommer moms enligt lag med 19 959 kr. Sammanlagt ska bolaget ersätta 

Ksenia Christiansen för rättegångskostnader i tingsrätten med (74 450 + 5 385 

+ 19 959 + 3 180 =) 102 974 kr.

Ksenia Christiansen har i Arbetsdomstolen yrkat ersättning med 107 231 kr 

inklusive moms avseende ombudsarvode för 43 timmars arbete á 1 995 kr 

(exklusive moms) och bl.a. gjort gällande att bolaget genom vårdslös process- 

föring vållat merkostnader för henne. Bolaget har ifrågasatt det uppgivna 

antalet timmar samt bestritt skäligheten av yrkade timmar, den begärda tim- 

taxan samt att bolaget processat vårdslöst. 

Enligt Arbetsdomstolens mening har bolaget inte processat vårdslöst. Den 

timtaxa Ksenia Christiansen betalat kan inte anses oskälig. Med hänsyn till 

målets art och omfattning är 43 timmar dock alltför många. Arbetsdomstolen 

anser vid en samlad bedömning att Ksenia Christiansen får anses skäligen 

tillgodosedd med 49 875 kr för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. Ränta 

på rättegångskostnaderna ska betalas enligt lag. 

Domslut 

1. Arbetsdomstolen avvisar

a) det av Ksenia Christiansen åberopade nya beviset i form av en ljudfil, och

b) de av Plana AB åberopade nya omständigheterna att Ksenia Christiansen

kort tid efter det att anställningen avslutades dels fick ny anställning, dels åkte

på två utlandsresor.

2. Arbetsdomstolen ändrar punkten 1 i tingsrättens domslut på så sätt att Plana

AB även förpliktas att betala allmänt skadestånd till Ksenia Christiansen med

10 000 kr.
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3. Med upphävande av punkten 2 i tingsrättens domslut förpliktar Arbets-

domstolen Plana AB att ersätta Ksenia Christiansen för rättegångskostnader i

tingsrätten med 102 974 kr, varav 93 063 kr avser ombudsarvode inklusive

moms, med ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från den

4 mars 2019 till dess betalning sker.

4. Arbetsdomstolen förpliktar Plana AB att ersätta Ksenia Christiansen för

rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med 49 875 kr inklusive moms, allt

avseende ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna

dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Sören Öman, Gabriella Forssell och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt. 

Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 7/20 
2020-02-12 Mål nr A 76/18 
Stockholm 

KÄRANDE 
Svenska Målareförbundet, Box 1113, 111 81 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristerna Erik Grahn och Annett Olofsson, LO-TCO 
Rättsskydd AB, Box 1155, 111 81 Stockholm 

SVARANDE 
1. Måleriföretagen i Sverige, Box 16286, 103 25 Stockholm
2. L. Örnmarks Målerifirma i Malmö Aktiebolag, 556074-0150,
Stenyxegatan 21, 213 76 Malmö
Ombud: advokaterna Anders Elmér och Annika Elmér, EmpLaw Advokater
AB, Humlegårdsgatan 4, 114 46 Stockholm

SAKEN 
kollektivavtalsbrott m.m. 

Bakgrund 

Mellan Måleriföretagen i Sverige (Måleriföretagen) och Svenska Målareförbundet 
(förbundet) gäller kollektivavtal för Måleriyrket ”Riksavtal mellan Måleriföre- 
tagen i Sverige och Svenska Målareförbundet” (måleriavtalet eller riksavtalet). 
L. Örnmarks Målerifirma i Malmö Aktiebolag (bolaget) är medlem i Måleriföre- 
tagen och därigenom bundet av kollektivavtalet. Bo Hansson, Felix Nilsson och
Martin Borgman är medlemmar i förbundet och var anställda som målare hos
bolaget i december 2017.

I kollektivavtalet, som gäller den 1 maj 2017 till den 30 april 2020, finns bl.a. 
följande bestämmelser. 

§ 3 Arbetstid
Mom. a) 1. Den ordinarie arbetstiden per vecka är 40 timmar och förlägges på
måndagar – fredagar. Helgdagar liksom midsommar-, jul- och nyårsafton är
fridagar. De lokala parterna skall överenskomma om arbetstidens förläggning,
varvid beaktas att ordinarie arbetstid förlägges mellan kl. 06.30 och 16.30. Träffas
ej särskild överenskommelse, utgör arbetstiden 8 timmar per dag måndag till och
med fredag.

(---) 
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§ 4 Övertidsarbete och Kompensationsledighet 
Övertidsarbete 
Mom. a) Arbete utöver den i § 3 fastställda ordinarie arbetstiden betraktas som 
övertidsarbete och skall endast förekomma i undantagsfall. 

 
Mom. b) 1. Betalning utgår endast för av arbetsgivaren begärt övertidsarbete. 

 
2. Övertidsersättning utgår lika vid såväl ackords- som tidarbete med 75 procent av 
garantilönen enligt lönetablå § 2. 

 
(---) 

 
§ 8 Resor och traktamente 

 
Reskostnadsersättning vid dagliga resor 
Mom. a) 1. Vid dagliga resor mellan arbetstagarens fasta bostad och arbetsplatsen 
utom arbetstiden utges reskostnadsersättning på ett minsta avstånd från bostaden 
om 5 km enkel resväg. Rätt till ersättning föreligger upp till dag- och natt- 
traktamentsnivå enligt Mom. b) 3. 

 
Reskostnadsersättning utges enligt följande: 
Vid körning med egen bil 
1:85 kr/km resväg 

 
Vid resa med annat färdmedel 
Ersättning för styrkta, faktiska kostnader, med billigaste färdmedel upp till ett 
högsta belopp om 1:85 kr/km resväg. 

 
2. Reskostnadsersättningen utgör också ersättning för transport av arbetsgivaren 
tillhörigt material. 

 
3. Då tiderna för tillgängliga kommunikationsmedel icke sammanfaller med den 
ordinarie arbetstiden, kan överenskommelse träffas mellan arbetsgivare och 
arbetstagare om sådan reglering av arbetstiden att onödig väntetid undviks. I 
sådana fall betraktas den överenskomna arbetstiden som ordinarie arbetstid. 

 
4. Till arbetstagare för vilka företagets verkstad, kontor, filial eller annan liknande 
anläggning utgör den naturliga bas från vilken arbetstagarna huvudsakligen utgår 
till olika arbetsplatser och/eller där arbetstagarna utför huvuddelen av sitt arbete 
utges ej reskostnadsersättning enlig ovan. 

 
Kommentar: Reskostnadsersättningen följer Skatteverkets anvisningar för skattefri 
ersättning. Sök aktuell uppgift på www.skatteverket.se – Sök på ”Traktamenten och 
andra kostnadsersättningar”, 

 
Protokollsanteckning: 
Med resväg avses kortast farbara väg mellan bostad och arbetsplats 

 
Traktamente 
Mom. b) 1. Om anställd arbetstagare inte lämpligen kan företaga dagliga resor till 
arbetsplats, kan arbetsgivaren överenskomma med arbetstagaren att bostad skall 
anskaffas på arbetsorten. I så fall erhåller arbetstagaren garantilön jämte fri resa till 
arbetsplatsen vid arbetets början och åter vid arbetets slut. Dessutom erhåller han 
traktamente. 
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2. Arbetstagare, som av arbetsgivare eller dennes ställföreträdare utlovas anställ- 
ning vid arbetsplats som är så belägen, att han måste bo i en på orten anskaffad 
bostad på grund av att hemresa ej kan ske varje dag, erhåller för den tid han vistas 
på arbetsorten för att utföra arbetet traktamente och reseersättning efter samma 
grunder som angives i stycke 1. 

 
Anm. Med utlovad anställning avses att arbetstagaren före avresan till arbetsplatsen 
erhållit besked om, att han där kommer att beredas arbete om han inställer sig på 
platsen. Arbetstagare, som utan löfte om anställning skaffar sig bostad på främmande 
ort och där söker och erhåller arbete, är inte berättigad till traktamente. 

 
3. Traktamente utgår per dygn vid arbete på ort – förrättningsort – belägen minst 
50 kilometer från den fasta bostaden, under förutsättning att övernattning skett och 
att hemresa inte kunnat ske. Dagtraktamente utgår med 220 kronor. Därjämte utgår 
nattraktamente med 110 kronor vid varje övernattning om arbetsgivaren inte 
tillhandahåller logi. Påbörjas resa senare än kl. 12.00, eller avslutas hemresa före 
kl. 19.00, utgår halvt dagtraktamente för den dagen. 

 
(---) 

 
Gemensamma regler 

 
Reskostnadsersättning då arbetstagare flyttar sin fasta bostad 

 
Mom. f) Då tillsvidareanställd flyttar sin fasta bostad bör arbetsgivaren träffa 
skriftlig överenskommelse om förutsättningarna för att tillämpa bestämmelserna 
om reskostnadsersättning enligt § 8 Mom. a). 

 
Om sådan överenskommelse inte kunnat träffas gäller följande: Arbetstagare, som 
flyttar sin fasta bostad inom en radie på 75 km från den bostad som arbetstagaren 
flyttar ifrån är belägen, blir berättigad till reskostnadsersättningar enligt i Mom. a) 
angivna förutsättningar, med utgångspunkt från den nya fasta bostaden, efter slut- 
förande av det måleriprojekt som pågick vid flyttningen och där den anställde 
arbetar, dock tidigast 3 månader efter flyttningen. 

 
Arbetstagare som flyttar utanför en radie på 75 km från den bostad som arbets- 
tagaren flyttar från är belägen och därmed får längre resväg, blir endast berättigad 
till högre ersättning efter särskild överenskommelse med arbetsgivaren. 

 
Om arbetstagare, som uppbär reskostnadsersättning enligt Mom. a) flyttar sin 
bostad närmare arbetsplatsen erhåller han/hon det lägre beloppet från och med den 
dag flyttningen sker. 

 
Anm. Arbetstagare är aldrig berättigad till högre ersättning än för faktisk resväg. 

 
(---) 
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§ 9 Avlöning 
 

Mom. a) Löneutbetalningsdag, löneperiod m.m. 
 

1. Lön utbetalas den 25:e i var månad. 

(---) 

 
Tvisten 

 
Bolaget har organiserat sin verksamhet så att de anställda målarna, i stället för att 
inställa sig i bolagets lokaler vid arbetsdagens början och slut, reser direkt från 
bostaden till dagens första kund och avslutar arbetsdagen hos den sista kunden. 
Ordinarie arbetstid för målarna hos bolaget är måndag till fredag kl. 07.00–16.00. 
Arbetsdagen för målarna hos bolaget har därmed börjat hos kund kl. 07.00 och 
slutat hos kund kl. 16.00. 

 
Bo Hansson, Felix Nilsson och Martin Borgman har den 11 och 12 december 
2017 rest genom att köra bil från sina respektive bostäder till dagens första 
kund/arbetsplats, där utfört arbete, eventuellt tagit sig mellan flera arbets- 
platser/kunder och avslutat arbetsdagen genom att köra bil från dagens sista 
arbetsplats/kund. Felix Nilsson och Martin Borgman har rest med egen bil. Bo 
Hansson har rest med en av bolagets företagsbilar en s.k. servicebil. 

 
För arbetstagares resor mellan bostaden och arbetsplatsen utgår reskostnads- 
ersättning enligt måleriavtalet. 

 
År 2015 meddelade EU-domstolen den s.k. Tyco-domen (dom Tyco, C-266/14, 
EU:C2015:578). Det spanska bolaget Tyco gjorde installationer åt kunder. 
Bolagets anställda tekniker hade inte någon fast bestämd arbetsplats eller arbets- 
plats där arbetet vanligtvis utfördes. Teknikerna reste med tjänstebil mellan 
bostaden och den första respektive den sista kunden. EU-domstolen ansåg att 
restiden från bostaden till kunderna och omvänt, var arbetstid i arbetstidsdirek- 
tivets mening. Parterna är efter Tyco-domen oense om arbetstagares resor mellan 
bostaden och arbetsplatsen och omvänt ska anses som arbetstid enligt måleri- 
avtalet och därmed ersättas som sådan i enlighet med måleriavtalet. Parterna 
tvistar därvid även om restiden överhuvudtaget är arbetstid enligt arbetstids- 
direktivet och arbetstidslagen. 

 
Parterna har tvisteförhandlat utan att kunna enas. 

 

Yrkanden m.m. 
 

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska fastställa att 
1. tid när Martin Borgman reser i egen bil från bostaden till dagens första kund 
respektive från dagens sista kund till bostaden – under samma förhållanden som 
han och Felix Nilsson reste den 11 och 12 december 2017 – ska anses vara arbets- 
tid enligt arbetstidslagen, 
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2. tid när Martin Borgman reser i egen bil från bostaden till dagens första kund 
respektive från dagens sista kund till bostaden – under samma förhållanden som 
han och Felix Nilsson reste den 11 och 12 december 2017 – ska anses vara arbets- 
tid enligt måleriavtalet, 
3 a. tid när arbetstagare på avtalsområdet reser i företagsbil från bostaden till 
dagens första kund respektive från dagens sista kund till bostaden – under samma 
förhållanden som Bo Hansson reste den 11 och 12 december 2017 – ska anses 
vara arbetstid enligt arbetstidslagen, 
3 b. tid när målare anställda hos bolaget reser i företagsbil från bostaden till 
dagens första kund respektive från dagens sista kund till bostaden – under samma 
förhållanden som Bo Hansson reste den 11 och 12 december 2017 – ska anses 
vara arbetstid enligt arbetstidslagen, 
4 a. tid när arbetstagare på avtalsområdet reser i företagsbil från bostaden till 
dagens första kund respektive från dagens sista kund till bostaden – under samma 
förhållanden som Bo Hansson reste den 11 och 12 december 2017 – ska anses 
vara arbetstid enligt måleriavtalet. 
4 b. tid när målare anställda hos bolaget reser i företagsbil från bostaden till 
dagens första kund respektive från dagens sista kund till bostaden – under samma 
förhållanden som Bo Hansson reste den 11 och 12 december 2017 – ska anses 
vara arbetstid enligt måleriavtalet. 

 
Förbundet har vidare yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att utge 
ersättning till 
1. Bo Hansson med 

a) 258 kr avseende lön och övertidsersättning, och 
b) 30 000 kr avseende allmänt skadestånd för brott mot måleriavtalet, 

2. Felix Nilsson med 
a) 254 kr avseende lön och övertidsersättning, och 
b) 30 000 kr avseende allmänt skadestånd för brott mot måleriavtalet, 

3. Martin Borgman med 
a) 599 kr avseende lön och övertidsersättning, och 
b) 30 000 kr avseende allmänt skadestånd för brott mot måleriavtalet, samt till 

4. förbundet med 100 000 kr avseende allmänt skadestånd för brott mot måleri- 
avtalet. 

 
Förbundet har yrkat ränta enligt 6 § räntelagen på de allmänna skadestånden från 
dagen för delgivning av stämning, den 15 augusti 2018, samt avseende lön och 
övertidsersättning från den 25 januari 2018, allt till dess betalning sker. 

 
Om Arbetsdomstolen skulle överväga att avslå förbundets yrkanden om lön och 
övertidsersättning, har förbundet yrkat att Arbetsdomstolen ska inhämta förhands- 
besked från EU-domstolen avseende frågan om Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna och arbetstidsdirektivet (2003/88/EG) utgör hinder 
för en nationell bestämmelse – som de i målet aktuella kollektivavtalsbestämmel- 
serna – som innebär att ingen betalning utgår för tid som är arbetstid. 
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Arbetsgivarparterna har bestritt yrkandena om lön och övertidsersättning samt 
allmänt skadestånd. De har vitsordat yrkade belopp avseende lön och övertids- 
ersättning samt sättet att beräkna räntan. De har inte vitsordat några belopp 
avseende allmänt skadestånd. 

 
Arbetsgivarparterna har bestritt att Arbetsdomstolen ska inhämta det av förbundet 
yrkade förhandsavgörandet från EU-domstolen. 

 
Arbetsgivarparterna har i första hand yrkat att fastställelsetalan i alla delar ska 
avvisas och i andra hand bestritt talan. 

 
Förbundet har bestritt avvisningsyrkandet. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

 

 

Domskäl 
 

Bakgrund 
 

I § 8 Mom. a) i måleriavtalet finns bestämmelser om reskostnadsersättning för 
dagliga resor. I punkten 1 i denna bestämmelse anges bl.a. följande. 

 
Vid dagliga resor mellan arbetstagarens fasta bostad och arbetsplatsen utom 
arbetstiden utges reskostnadsersättning på ett minsta avstånd från bostaden om 5 km 
enkel resväg. 

 
Det är ostridigt att kollektivavtalsparterna tidigare har varit överens om att sådan 
restid mellan arbetstagarens bostad och arbetsplatsen (restiden eller den omtvistade 
tiden) inte är arbetstid. Måleriavtalet har också tillämpats så att det för sådan restid 
inte betalats lön. Däremot utgår reskostnadsersättning när förutsättningarna för 
sådan är uppfyllda. 

I Tyco-målet prövade EU-domstolen om restid mellan arbetstagares bostad och 
arbetsplats utgjorde arbetstid i arbetstidsdirektivets mening. Målet gällde 
arbetstagare utan fast arbetsplats, som i stället för att utgå från arbetsgivarens 
lokaler började och slutade på plats hos arbetsgivarens olika kunder. EU- 
domstolen fann att restiden utgjorde arbetstid i arbetstidsdirektivets mening. 

 
Förbundet har i förhållande till Måleriföretagen i Sverige gjort gällande att restid 
från arbetstagarens bostad direkt till kund och restiden från kund tillbaka till 
bostaden numera, efter Tyco-domen, ska betraktas som arbetstid enligt måleri- 
avtalet och därmed medföra rätt till ersättning enligt detta. Förbundet har tagit upp 
frågan i 2016 och 2017 års avtalsrörelser, utan att kollektivavtalsparterna har 
kunnat enas. Måleriföretagen i Sverige har vidhållit att restiden i fråga inte är 
arbetstid enligt måleriavtalet. Förbundet har därefter väckt talan i nu aktuell tvist. 
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Tvisten 
 

Bo Hansson, Felix Nilsson och Martin Borgman har varit anställda hos bolaget 
som målare. Martin Borgman är fortfarande anställd där. De har den 11 och 
12 december 2017 rest med bil från respektive bostad till dagens första arbets- 
plats/kund och rest med bil från dagens sista kund till bostaden. Felix Nilsson och 
Martin Borgman har rest med egen bil. Bo Hansson har rest med en av bolagets 
servicebilar. 

 
Bolaget har inte betraktat restiden som arbetstid och de tre arbetstagarna har 
därför inte fått lön för restiden. 

 
Parterna tvistar om tiden för arbetstagarnas resor mellan bostaden och dagens 
första och sista kund den 11 och 12 december 2017 ska ses som arbetstid enligt 
måleriavtalet och om de tre arbetstagarna därmed har rätt till lön och övertids- 
ersättning enligt måleriavtalet för den restiden. Parterna är oeniga i frågan om 
restiden är arbetstid enligt arbetstidsdirektivet och arbetstidslagen. 

 
Förbundet har vidare framställt ett antal fastställelseyrkanden. Förbundet 
önskar – enkelt uttryckt – få fastställt att den omtvistade restiden är arbetstid 
enligt dels arbetstidslagen, dels måleriavtalet. Arbetsgivarparterna har yrkat att 
fastställelseyrkandena ska avvisas, alternativt avslås. 

 
Utredningen 

 
Målet har avgjorts efter huvudförhandling. På förbundets begäran har hållits 
förhör under sanningsförsäkran med målaren Felix Nilsson och vice förbunds- 
ordföranden och förhandlingschefen hos förbundet Peter Sjöstrand samt vittnes- 
förhör med förbundsombudsmannen Thomas Westman. På arbetsgivarparternas 
begäran har hållits förhör under sanningsförsäkran med bolagets verkställande 
direktör Stefan Fors samt vittnesförhör med f.d. förhandlingschefen hos Måleri- 
företagen i Sverige Rolf Bladh och arbetsledaren hos bolaget Michael Brandtman. 

 
Förbundet har åberopat skriftlig bevisning. 
 

Ostridiga omständigheter 
 

Följande omständigheter är ostridiga, eller i vart fall inte ifrågasatta. 
 

Bolaget är verksamt med utgångspunkt i Malmö och har i huvudsak företags- 
kunder. Uppdragen består huvudsakligen av renoveringsarbeten och olika service- 
uppdrag. Bolagets anställda målare arbetar med att utföra uppdrag på olika objekt 
i Malmöområdet. Samtliga målare har sin utgångspunkt i sin fasta bostad, varifrån 
de åker till första kund och till vilken de åker från sista kund. Ordinarie arbetstid 
är måndag–fredag kl. 07.00–16.00. 

 
Vissa målare har tillgång till en företagsbil, en s.k. servicebil. Dessa service- 
målare fraktar arbetsmaterial i bilen såsom verktyg, färg, lösningsmedel m.m. 
Målare som kör egen bil fraktar ofta sina egna handverktyg i bilen men inte färg, 
lösningsmedel eller dylikt. Bo Hansson arbetade som servicemålare och körde 
den 11 och 12 december 2017 en servicebil. Felix Nilsson och Martin Borgman, 
vilka inte var servicemålare, körde de dagarna egen bil. 
 
 
 

Februari 2020 s. 15

AD 2020 nr 7



 
Felix Nilsson och Martin Borgman arbetade ofta under en till två veckor på ett 
och samma objekt. Felix Nilsson och Martin Borgman tilldelades sina objekt av 
arbetsgivaren genom en skriftlig arbetsorder – en lapp – av vilken framgick 
adress, lägenhetsnummer, vilket arbete som skulle utföras samt datum när arbetet 
skulle vara slutfört. 

 
Bo Hansson hade som servicemålare flera mindre uppdrag åt gången. Han 
arbetade ofta på flera olika objekt under en och samma dag. Uppdragen lämnades 
till honom skriftligen i hans postfack i bolagets lokal. Han planerade sedan själv i 
vilken ordning uppdragen skulle utföras. 

 
Under restiden mottog de tre målarna inte några ytterligare instruktioner från 
bolaget. 

 
Felix Nilsson och Martin Borgman reste med egen bil mellan respektive bostad 
och kunden för att inställa sig där kl. 07.00. De arbetade på objekten fram till 
kl. 16.00, varefter de med egen bil reste från objektet tillbaka till bostaden. Felix 
Nilsson hade för var och en av dessa två dagar en restid mellan bostaden och 
objektet på totalt 30 minuter tur och retur. Martin Borgman hade en sammanlagd 
restid för var och en av dessa två dagar om totalt en timme tur och retur. 

 
Bo Hansson reste under de aktuella dagarna med servicebil från bostaden till 
dagens första objekt för att inställa sig där kl. 07.00. I Bo Hanssons fall omfattas 
inte restiden från dagens sista objekt tillbaka till bostaden av tvisten. Bo Hansson 
hade dessa två dagar en restid på 29 respektive 22 minuter. 

 
Några rättsliga utgångspunkter – arbetstidsdirektivet 

 
Arbetstidsdirektivet innehåller minimikrav på säkerhet och hälsa vid förläggning 
av arbetstiden i fråga om dygnsvila, veckovila och årlig semester, raster och 
begränsning av veckoarbetstiden samt former av nattarbete, skiftarbete och arbets- 
rytm. Arbetstidsdirektivet syftar till att skydda arbetstagarnas säkerhet och hälsa, 
bl.a. genom att tillförsäkra dem lämpliga viloperioder. I artikel 3 i arbetstids- 
direktivet anges att medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som behövs för att se 
till att varje arbetstagare får minst elva timmars sammanhängande ledighet per 24- 
timmarsperiod. 

 
Arbetstidsdirektivets definition av begreppen arbetstid och viloperiod finns i 
artikel 2 i direktivet. Där anges bl.a. följande. 

 
1. arbetstid: all tid i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis då arbets- 
tagaren står till arbetsgivarens förfogande samt därvid utför aktiviteter eller 
uppgifter 

 
2. viloperiod: varje period som inte är arbetstid 

 
Enligt arbetstidsdirektivet finns inte någon annan tid än arbetstid och viloperiod. 
All tid är antingen arbetstid eller viloperiod. 
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Arbetstidsdirektivet reglerar inte löne- och ersättningsfrågor. 

Tyco-domen 

I Tyco-målet prövade EU-domstolen, efter begäran om förhandsbesked från en 
spansk domstol, om den i det nationella målet omtvistade restiden mellan arbets- 
tagarnas respektive bostad och dagens första kund samt sista kund och bostaden 
utgjorde arbetstid i arbetstidsdirektivets mening eller om den restiden var att 
betrakta som viloperiod. 

Beträffande begreppet arbetstid framhöll EU-domstolen, att den upprepade gånger 
funnit att begreppet arbetstid i arbetstidsdirektivet definieras som all tid i enlighet 
med nationell lagstiftning eller praxis då arbetstagaren står till arbetsgivarens för- 
fogande samt därvid utför aktiviteter eller uppgifter och att begreppet ska förstås 
så att det står i motsats till begreppet viloperiod. Vidare anförde EU-domstolen att 
begreppen arbetstid och viloperiod i arbetstidsdirektivet utgör unionsrättsliga 
begrepp, som ska definieras objektivt med hänvisning till direktivets system och 
ändamål. 

EU-domstolen prövade om den omtvistade restiden utgjorde arbetstid med 
ledning av följande rekvisit. Arbetstagaren ska utföra aktiviteter eller uppgifter, 
arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande och arbetstagaren ska befinna 
sig på arbetsplatsen. 

EU-domstolen fann att samtliga rekvisit var uppfyllda och besvarade därför 
tolkningsfrågan så, att den i det nationella målet omtvistade restiden utgjorde 
arbetstid i arbetstidsdirektivets mening. 

Är restiden arbetstid ? 

Arbetsdomstolen prövar nedan, mot bakgrund av Tyco-domen, om den omtvistade 
restiden är arbetstid enligt arbetstidsdirektivet. Arbetsdomstolen inleder prövningen 
med frågan om målarna har stått till arbetsgivarens förfogande under restiden.
Ett av kriterierna för att det ska vara fråga om arbetstid i arbetstidsdirektivets 
mening är att arbetstagaren, i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis, står 
till arbetsgivarens förfogande under den aktuella tiden. 

EU-domstolen uttalande i Tyco-domen bl.a. följande. Den avgörande faktorn är 
att arbetstagaren ska vara fysiskt närvarande på en plats som arbetsgivaren 
bestämmer och hålla sig tillgänglig, så att han eller hon omedelbart kan tillhanda- 
hålla lämpliga tjänster när behov uppkommer. För att en arbetstagare ska anses stå 
till arbetsgivarens förfogande, krävs att arbetstagaren befinner sig i en situation 
där han eller hon har en rättslig skyldighet att följa arbetsgivarens instruktioner 
och utöva sin verksamhet för denna. En möjlighet för arbetstagarna att förfoga 
över sin tid utan större inskränkningar och ägna sig åt sina egna intressen, är en 
omständighet som kan visa att den aktuella tiden inte utgör arbetstid i arbetstids- 
direktivets mening (punkterna 35–37 i Tyco-domen). 

EU-domstolen fann att arbetstagarna i Tyco-målet hade stått till arbetsgivarens 
förfogande och anförde bl.a. följande. 
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Det var arbetsgivaren som bestämde i vilken ordning arbetstagarna skulle besöka 
kunderna och vilken tid detta skulle ske. De hade försetts med mobiltelefon på 
vilken deras färdväg meddelades före arbetsdagens början. De var inte skyldiga att 
ha telefonen påslagen under restiden mellan bostaden och kunderna. De kunde 
fritt välja sin resväg till kunderna och därmed själva organisera sin restid 
(punkten 38). Arbetstagarna hade en viss frihet under restiden som de inte hade 
under den tid de utförde arbete hos kund, förutsatt att de kom till den anvisade 
kunden på det klockslag som arbetsgivaren överenskommit. Denna frihet förelåg 
dock redan då de regionala kontoren lades ner, då restiden från och med ankoms- 
ten till de regionala kontoren räknades som arbetstid. Det enda som ändrats var 
den plats från vilken resan till kunderna utgick. Under resorna omfattades arbets- 
tagarna av arbetsgivarens instruktioner. Arbetsgivaren kunde ändra den ordning i 
vilken kunderna skulle besökas eller ställa in respektive lägga till ett kundbesök. 
Under alla omständigheter hade arbetstagarna inte möjlighet under den nödvän- 
diga restiden – vilken för det mesta inte kunde avkortas – att fritt förfoga över sin 
tid och ägna sig åt sina egna intressen (punkten 39). 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Målaren Felix Nilsson har uppgett att det är naturligt att köra bil till arbets- 
platserna, att det är svårare att förflytta sig med verktyg på buss och att bolaget 
brukar säga att det är bra att målarna tar egen bil. När det gäller servicemålarna 
har bolagets verkställande direktör, Stefan Fors, uppgett att servicemålarna vill ta 
med sig servicebilen hem efter arbetsdagens slut men att det också finns service- 
målare, som hellre vill lämna servicebilen vid bolagets lokaler för att det finns 
parkeringsplatser där eller – beträffande en servicemålare – för att det inte finns 
utrymme i bilen när målaren efter arbetsdagens slut ska hämta hem sina barn. 

 
Av förhöret med Felix Nilsson framgår det att det i viss mån kan ha legat i 
bolagets intresse att Felix Nilsson och Martin Borgman använde egen bil under 
restiden. När det gäller Bo Hansson har det däremot inte framkommit något som 
tyder på att det legat i bolagets intresse att Bo Hansson tog hem servicebilen över 
natten. Tvärtom framgår det av Stefan Fors uppgifter att det var servicemålarna 
själva som i de flesta fall ville ta hem servicebilen över natten. Av vad som 
framgår nedan har utredningen visat att servicemålarna på vintern lastar av färg 
m.m. i bolagets verkstad vid arbetsdagens slut eftersom färg och spackel kan frysa 
sönder i bilen. Även detta talar i någon mån för att det inte legat i bolagets intresse 
att servicemålarna tog hem bilen till bostaden över natten. 

 
Felix Nilsson har uppgett att han varit med om att få order under resan genom 
telefonsamtal eller sms. Stefan Fors har uppgett bl.a. följande. Målarna har 
uttryckt att de inte vill att bolaget ska kontakta dem före kl. 7.00 och efter 
kl. 16.00. Bolaget gör därför inte det. Bolaget får inte kännedom om målarnas 
resor förrän de i efterhand lämnat tidrapporter. Vid den aktuella tidpunkten hade 
servicemålarna tjänstetelefoner. Det hade däremot inte övriga målare såsom Felix 
Nilsson och Martin Borgman. Arbetsledaren Michael Brandtman har uppgett bl.a. 
följande. Han kontaktar inte målarna före kl. 7.00. Dessa kan dock kontakta 
honom före kl. 7.00. Det är t.ex. många målare som sjukanmäler sig genom att  
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skicka ett sms till honom. Han vet inte var målarna befinner sig före kl. 7.00 och 
efter kl. 16.00. Han har aldrig sagt till målarna att vara tillgängliga under den 
tiden. De flesta målare, som han arbetsleder, kör egen bil men några målare har 
inte körkort. Han vet inte hur dessa målare tar sig till arbetsplatserna. 

 
Det är ostridigt att bolaget inte kontaktade de tre målarna de omtvistade dagarna. 
Trots Felix Nilssons påståenden om att han varit med om att få order via telefon- 
samtal eller sms under resa, finner Arbetsdomstolen genom Stefan Fors och 
Michael Brandtmans uppgifter utrett, att bolaget inte brukar kontakta målarna 
under den omtvistade restiden och att de inte heller varit skyldiga att svara i 
mobiltelefon eller på annat sätt vara tillgängliga under restiden. Frågan om de 
varit skyldiga att svara i telefon under den omtvistade tiden, har dock inte någon 
avgörande betydelse för bedömningen av om målarna under restiden stått till 
bolagets förfogande. 

 
Förbundet har påstått, att bolaget underförstått skulle ha beordrat målarna att resa 
från bostaden till arbetsplatsen eller från arbetsplatsen tillbaka till bostaden på 
sådant sätt, att de därmed skulle anses stå till bolagets förfogande för arbete. 
Bolaget får visserligen anses ha beordrat målarna att inställa sig direkt hos kund 
och även bestämt hos vilka kunder målarna skulle utföra arbete. Bolaget har dock 
inte bestämt på vilket sätt målarna skulle ta sig till och från den första respektive 
sista arbetsplatsen. Arbetsdomstolen kan inte finna att bolaget beordrade målarna 
de omtvistade dagarna och inte heller brukade beordra målarna att utföra arbete 
under den omtvistade restiden. Målarna kan därmed inte heller, enbart genom att 
befinna sig i bil på väg till eller från arbetsplatsen under den omtvistade restiden, 
anses ha varit fysiskt närvarande på en plats som bolaget bestämt och därmed 
tillgängliga för att omedelbart tillhandahålla lämpliga tjänster. 

 
Åliggandet för målarna att resa till arbetet, som åligger de flesta arbetstagare, kan 
inte sägas vara en sådan större inskränkning i deras möjlighet att förfoga över sin 
tid och ägna sig åt egna intressen, som innebär att de ska anses stå till arbets- 
givarens förfogande. Den tiden är därmed, enligt Arbetsdomstolens bedömning, 
arbetstagarnas fritid. 

Sammantaget anser Arbetsdomstolen att arbetstagarna inte stått till arbetsgivarens 
förfogande under den omtvistade tiden. Vid denna bedömning synes den omtvistade 
restiden inte vara att betrakta som arbetstid. Arbetsdomstolen väljer ändå att pröva 
om målarna under den omtvistade restiden utfört eller brukar utföra aktiviteter eller 
uppgifter samt om de då ska anses ha befunnit sig eller brukar befinna sig på 
arbetsplatsen. 

 
I Tyco-domen anförde Tyco, att teknikernas restid mellan bostaden och kunderna 
inte kunde betraktas som arbetstid i arbetstidsdirektivets mening därför att, även 
om arbetstagarna måste resa för att besöka de kunder som arbetsgivaren anvisat, 
deras aktiviteter och uppgifter var att utföra tekniska installationer och underhåll 
av säkerhetssystem hos kunderna. Enligt Tyco utförde teknikerna inte sina 
aktiviteter och uppgifter under restiden mellan bostaden och kunderna. 
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EU-domstolen godtog inte Tycos argument, och uttalade därvid följande i 
punkterna 32–34. 

 
Detta argument kan inte godtas. Domstolen delar generaladvokatens ståndpunkt i 
punkt 38 i dennes förslag till avgörande att den tid det tar för arbetstagare, med en 
anställning såsom den som är aktuell i det nationella målet, att infinna sig hos de 
kunder som arbetsgivaren anvisar är ett nödvändigt medel för att arbetstagarna ska 
kunna utföra tekniska arbeten hos kunderna. Om restiden inte beaktades skulle det 
innebära att en arbetsgivare såsom Tyco kunna kräva att endast den tid som använts 
för att installera och underhålla säkerhetssystem omfattas av begreppet arbetstid i 
den mening som avses i artikel 2 led 1 i direktiv 2003/88, vilket skulle leda till att 
begreppet förvanskades och undergräva syftet att skydda arbetstagarnas säkerhet och 
hälsa. 

 
Det faktum att Tyco betraktade de aktuella arbetstagarnas resor i början respektive i 
slutet av arbetsdagen till eller från kunderna såsom arbetstid innan de regionala 
kontoren stängdes visar för övrigt att uppgiften att köra ett fordon från ett regionalt 
kontor till den första kunden och sedan från den sista kunden till samma regionala 
kontor tidigare ingick i arbetstagarnas aktiviteter och uppgifter. Resornas natur har 
dock inte förändrats sedan stängningen av de regionala kontoren. Endast den punkt 
varifrån resan utgår har ändrats. 

 
Arbetstagare som befinner sig i en situation såsom den som är aktuell i det nationella 
målet måste under dessa omständigheter anses utföra sina aktiviteter eller uppgifter 
under restiden mellan bostaden och kunderna. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Arbetsdomstolen konstaterar inledningsvis att själva resan mellan bostad och 
kund/objekt är ett nödvändigt medel för att arbetstagarna ska kunna utföra arbete 
hos kunden/objektet, på samma sätt som det i vid mening vanligtvis är nödvändigt 
för arbetstagare att på ett eller annat sätt ta sig till arbetsplatsen för att kunna 
utföra arbete där. Frågan är om detta, vilket förbundet synes göra gällande, är 
tillräckligt för att målarna i detta fall ska anses ha utfört sina uppgifter eller 
aktiviteter under den omtvistade restiden. 

 

Av Tyco-domen kan inte, enligt Arbetsdomstolens mening, utläsas att arbets- 
tagare, som inte har en fast, bestämd arbetsplats generellt sett ska anses utföra sina 
aktiviteter eller uppgifter när de tar sig till och från arbetet. I Tyco-målet var det 
så, vilket EU-domstolen också framhöll, att det tidigare hade ingått i arbetstagar- 
nas uppgifter och aktiviteter att resa med bil mellan regionkontoren och kunderna. 
Resornas natur hade inte heller förändrats efter att regionkontorens lagts ned, 
annat än att resorna därefter utgick från arbetstagarens bostad. En betydande del 
av resorna hade således tidigare utgjort arbetstid. Enligt Arbetsdomstolens mening 
måste nämnda omständigheter beaktas vid bedömningen i målet. 

 
Det har inte påståtts, eller i vart fall inte visats, att målarna utfört några av sina 
uppgifter eller aktiviteter under den omtvistade restiden. Bolaget har ostridigt inte 
kontaktat någon av arbetstagarna under den omtvistade tiden den 11 och 
12 december 2017. Det är också utrett att bolaget inte brukade kontakta målarna 
under sådan restid. När det gäller Bo Hansson kan följande tilläggas. Michael 
Brandtman har i förhör uppgett att servicemålarna på vintern lastar av färg m.m. i 
bolagets verkstad vid arbetsdagens slut, eftersom färg och spackel kan frysa  
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sönder i bilen, om det lämnas där. Förbundet har inte motbevisat Michael 
Brandtmans uppgifter. Förbundet har inte heller påstått att Bo Hansson de aktuella 
dagarna, som var på vintern, transporterade bolagets material i bilen när han reste 
mellan bostad och dagens första respektive sista objekt. Situationen är inte sådan 
som i Tyco, där det efter en omorganisation inte längre fanns några kontor att utgå 
från och där resorna till och från regionkontoren och kunderna före omorganisa- 
tionen betraktats som arbetstid. 

 
Sammantaget anser Arbetsdomstolen att målarna inte utfört uppgifter eller 
aktiviteter under den omtvistade restiden och inte heller brukade göra det. 

 
I frågan om teknikerna befunnit sig på arbetsplatsen under den aktuella perioden 
gjorde EU-domstolen i punkterna 43 och 44 följande uttalande. 

 
Om en arbetstagare inte längre har en fast bestämd arbetsplats utan utför sina 
aktiviteter eller uppgifter under restiden till eller från en kund, ska nämnde arbets- 
tagare, såsom följer av punkt 34 ovan, anses befinna sig på arbetsplatsen under 
denna tid. Med hänsyn till att resorna utgör en ofrånkomlig del av ställningen som 
arbetstagare utan en fast bestämd arbetsplats eller arbetsplats där arbetet vanligtvis 
utförs, kan dessa arbetstagares arbetsplats, såsom generaladvokaten har påpekat i 
punkt 48 sitt förslag till avgörande, inte vara begränsad till den plats där dessa 
arbetstagare rent fysiskt utför sitt arbete hos arbetsgivarens kunder. 

 
Denna bedömning ändras inte av att arbetstagarna – i en sådan situation som den som 
är aktuell i det nationella målet – påbörjar respektive avslutar resorna i bostaden. Detta 
förhållande är nämligen en direkt följd av beslutet att stänga de regionala kontoren och 
inte av arbetstagarnas vilja. Eftersom de har förlorat möjligheten att fritt bestämma 
avståndet mellan bostaden och den plats där arbetsdagen vanligen börjar respektive 
slutar, kan de inte tvingas att ikläda sig ansvaret för arbetsgivarens val att stänga dessa 
kontor. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 

Arbetsdomstolen konstaterar inledningsvis att EU-domstolen uttalat, vilket fram- 
går av det ovan redovisade uttalandet i punkten 43 i Tyco-domen, att en förutsätt- 
ning för bedömningen av detta kriterium är att arbetstagarna utför sina aktiviteter 
eller uppgifter under restiden. I Tyco-domen hade EU-domstolen funnit att så var 
fallet. Arbetsdomstolen har, som redogjorts för ovan, bedömt att arbetstagarna i 
detta fall inte har utfört sina aktiviteter eller uppgifter under den omtvistade res- 
tiden. Enligt Arbetsdomstolens mening följer det redan därav att arbetstagarna inte 
kan anses ha befunnit sig på arbetsplatsen under den aktuella perioden. Även av 
Arbetsdomstolens ovan redovisade bedömning av om arbetstagarna under restiden 
varit fysiskt närvarande på en plats som arbetsgivaren bestämt följer, att målarna 
inte kan anses ha befunnit sig eller brukat befinna sig på arbetsplatsen under 
aktuell period. 

 
När det gäller EU-domstolens uttalande i denna del, om att teknikerna i Tyco- 
målet förlorat möjligheten att fritt bestämma avståndet mellan bostaden och den 
plats där arbetsdagen vanligen börjar respektive slutar, kan konstateras att målarna 
hos bolaget inte förlorat någon sådan möjlighet. De har inte tidigare haft den 
möjligheten. 
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Sammantaget anser Arbetsdomstolen att målarna inte utfört uppgifter eller 
aktiviteter eller brukat göra det under den omtvistade restiden. 

Sammantagen bedömning 

Arbetsdomstolen har ovan kommit fram till att inte något av de redovisade 
kriterierna är uppfyllda för att den omtvistade tiden ska anses vara arbetstid. 

Följande kan tilläggas. Arbetstidsdirektivet syftar till att säkerställa ett bättre 
skydd för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Det finns inte något i målet som talar 
för att målarna, med Arbetsdomstolens ställningstagande, inte skulle ha fått den 
viloperiod, som de har rätt till enligt arbetstidsdirektivet. Inte heller har det 
framkommit något som ger anledning att anta att bolaget inte skulle ha betraktat 
restid mellan de olika objekten under dagen som arbetstid. 

De restider som är aktuella i målet framstår inte heller på något sätt som anmärk- 
ningsvärda i jämförelse med normala restider för arbetstagare med fast arbetsplats. 
Restiderna synes till och med vara kortare än vad som är vanligt för många arbets- 
tagare. Arbetsdomstolen har inte genom domen tagit ställning till hur restiden 
skulle bedömas, om arbetsgivaren enligt kollektivavtal skulle ha rätt att beordra 
arbetstagaren att från en dag till en annan arbeta på mer avlägsna arbetsplatser och 
där restiden t.ex., som i Tyco-målet, skulle kunna uppgå till tre timmar. Arbets- 
domstolen noterar dock att måleriavtalet innehåller regler om att, ifall den till- 
fälliga arbetsplatsen är belägen på sådant ställe att arbetstagaren inte lämpligen 
kan företa dagliga resor till denna, arbetsgivaren kan komma överens med arbets- 
tagaren att bostad ska anskaffas på arbetsorten. I så fall erhåller arbetstagaren 
enligt avtalet garantilön och fri resa till arbetsplatsen vid arbetets början och åter 
vid arbetets slut samt traktamente. 

Sammantaget finns det, enligt Arbetsdomstolens mening, inget som tyder på att 
arbetstidsdirektivets syfte, att skydda arbetstagarnas säkerhet och hälsa, skulle 
undergrävas, om målarnas omtvistade restid, med Arbetsdomstolens ställnings- 
tagande, inte betraktades som arbetstid i arbetstidsdirektivets mening. 

Arbetsdomstolens samlade bedömning 

Arbetsdomstolen har ovan funnit att den omtvistade restiden den 11 och 
12 december 2017 inte ska anses vara arbetstid enligt arbetstidsdirektivet. Den är 
inte heller arbetstid i arbetstidslagens mening. Måleriavtalet har därmed inte, efter 
Tyco-domen, fått en annan innebörd än den kollektivavtalsparterna kommit över- 
ens om. Arbetsdomstolen, som inte finner skäl att avvisa förbundets fastställelse- 
yrkanden, kommer med ovan gjorda ställningstaganden sammanfattningsvis fram 
till att förbundets hela talan ska avslås. 

Begäran om förhandsavgörande 

Av artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt följer att Arbets- 
domstolen är skyldig att begära förhandsavgörande från EU-domstolen när fråga 
uppkommer om bl.a. tolkningen av EU:s rättsakter och Arbetsdomstolen anser att 
ett beslut i frågan är nödvändigt för att döma i saken. 
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Förbundets begäran om förhandsbesked tar sikte på den situationen att Arbets- 
domstolen skulle dela förbundets bedömning, att resorna ska bedömas vara 
arbetstid men anser att det av måleriavtalet följer att arbetstagarna, trots detta, inte 
har rätt till lön och övertidsersättning för restiden. Med den bedömning Arbets- 
domstolen har gjort i den frågan, finns således inget yrkande om att förhands- 
avgörande ska inhämtas för domstolen att ta ställning till. Arbetsdomstolens 
bedömning är att det, oavsett detta, inte finns skäl att inhämta något förhands- 
avgörande. 

 
Rättegångskostnader 

 
Arbetsgivarparterna har i allt väsentligt vunnit målet. Enligt huvudregeln i 18 kap. 
1 § rättegångsbalken ska tappande part ersätta motparten för dennes rättegångs- 
kostnader. Förbundet ska därför ersätta arbetsgivarparterna för deras rättegångs- 
kostnader. 

 
Förbundet har vitsordat den av arbetsgivarparterna begärda ersättningen för 
kostnader för förhörspersonernas inställelse men överlämnat frågan om ersätt- 
ningens skälighet avseende ombudsarvode till domstolens bedömning. Arbets- 
domstolen finner att den ersättning som arbetsgivarparterna har yrkat för ombuds- 
arvode är skälig. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen avslår Måleriföretagens i Sveriges och L. Örnmarks Måleri- 
firma i Malmö Aktiebolags avvisningsyrkande. 

 
2. Arbetsdomstolen avslår Svenska Målareförbundets talan. 

3. Arbetsdomstolen förpliktar Svenska Målareförbundet att ersätta Måleri- 
företagens i Sveriges och L. Örnmarks Målerifirma i Malmö Aktiebolags rätte- 
gångskostnader med 868 804 kr, varav 865 520 kr avser ombudsarvode, jämte 
ränta på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning 
sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Karin Renman, Peter Syrén, Christer Måhl, Ari Kirvesniemi, Johanna 
Torstensson, Per Bardh och Annette Carnhede. Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Malin Simon Holm 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 9/20 
2020-02-12 Mål nr B 33/19 
Stockholm 

KLAGANDE 
Shina Kamran Hagh, 851101-0764, Igeldammsgatan 22 A, 
112 49 Stockholm 
Ombud: advokaten Torbjörn Olsson, Advokatfirman W&Ö HB, Box 7387, 
103 91 Stockholm 

MOTPART 
Södersjukhuset Aktiebolag, 556595-7403, Sjukhusbacken 10, 
118 83 Stockholm 
Ombud: arbetsrättsjuristen Anna Svanestrand, Sveriges Kommuner och 
Regioner, 118 82 Stockholm 

SAKEN 
diskrimineringsersättning m.m. 

ÖVERKLAGAD DOM 
Stockholms tingsrätts dom den 28 februari 2019 i mål nr T 16651-17 

Tingsrättens dom, uteslutes här. 

Bakgrund 

Shina Kamran Hagh, som lider av kronisk astma, var anställd som ST-läkare 
hos Södersjukhuset Aktiebolag (Södersjukhuset). Södersjukhuset är medlem 
i Sobona (tidigare Pacta) och därmed bundet av huvudöverenskommelsen 
med tillhörande Allmänna bestämmelser (AB 17) – kollektivavtalet, tecknat 
med bl.a. Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR). Sveriges läkarförbund 
är ett av medlemsförbunden i OFR. Shina Kamran Hagh var och är medlem 
i Sveriges läkarförbund. 

I kollektivavtalet finns bestämmelser om bisysslor. 

Shina Kamran Hagh nekades vid tre tillfällen under år 2017 att utföra bi- 
sysslor. Hon väckte med anledning av detta talan mot Södersjukhuset och 
yrkade dels diskrimineringsersättning, dels allmänt skadestånd för kollektiv- 
avtalsbrott. Hon gjorde gällande att arbetsgivarens nekande beslut innebar 
att hon utsatts för direkt diskriminering som hade samband med funktions- 
nedsättning, hennes astma. Hon gjorde vidare gällande att de nekande beslu- 
ten var i strid med kollektivavtalets bisyssloreglering. Södersjukhuset best- 
red talan. 
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Tingsrätten ogillade Shina Kamran Haghs talan och förpliktade henne att 
betala ersättning för Södersjukhusets rättegångskostnader med 260 000 kr, 
dvs. med mervärdesskatt på beloppet 208 000 kr, trots att Södersjukhuset, 
ostridigt, inte hade yrkat ersättning för mervärdesskatt. 

 

Yrkanden 
 

Shina Kamran Hagh har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tings- 
rättens dom, ska bifalla hennes vid tingsrätten förda talan, befria henne från 
skyldigheten att betala Södersjukhusets rättegångskostnader i tingsrätten och 
i stället förplikta Södersjukhuset att betala hennes rättegångskostnader där, 
alternativt besluta att kostnaderna ska kvittas enligt 5 kap. 2 § arbetstvist- 
lagen. Enligt Shina Kamran Hagh ska Södersjukhuset under alla förhållan- 
den inte ersättas för rättegångskostnader i tingsrätten till ett högre belopp än 
208 000 kr. 

 
Södersjukhuset har, för det fall tingsrättens dom i sak inte ändras, medgett 
att tingsrättens domslut i fråga om rättegångskostnader ändras på så sätt att 
Shina Kamran Hagh ska ersätta Södersjukhusets rättegångskostnader till ett 
belopp om 208 000 kr, dvs. att Södersjukhuset inte ska tillerkännas ersätt- 
ning för mervärdesskatt då något sådant yrkande inte framställdes i tings- 
rätten. Södersjukhuset har motsatt sig att tingsrättens dom i sak ändras. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. För 
det fall Shina Kamran Hagh förlorar målet har hon yrkat att rättegångskost- 
naderna i Arbetsdomstolen ska kvittas enligt 5 kap. 2 § arbetstvistlagen. 
Södersjukhuset har motsatt sig kvittning. 
 

Utredningen m.m. 
 

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har ljud- och bildupp- 
tagningarna av den muntliga bevisningen vid tingsrätten spelats upp. Par- 
terna har åberopat samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten. 

 
Södersjukhuset har, till stöd för att Södersjukhuset ska tillerkännas mervär- 
desskatt på rättegångskostnaderna i Arbetsdomstolen, gett in Skatteverkets 
rättsliga vägledning om avdragsrätten vid blandad verksamhet och Skatte- 
verkets rättsliga vägledning om rättegångskostnader. 

 
Parterna har som grund för och till utveckling av sin talan i Arbetsdom- 
stolen i allt väsentligt anfört detsamma som antecknats i tingsrättens dom. 
Södersjukhuset har dock när det gäller frågan om preskription förklarat att 
det är arbetstagarorganisationens kännedom om besluten som är avgörande 
för när preskriptionsfristerna enligt 64 och 66 §§ medbestämmandelagen 
börjar löpa. Shina Kamran Hagh har förtydligat att hon inte gör gällande att 
hon skulle ha utsatts för indirekt diskriminering samt uppgett att hon inte 
har någon invändning såvitt avser påståendet att kollektivavtalsbestämmel- 
sen om bisyssla är en s.k. arbetsgivarventil. 
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Domskäl 
 

Ostridiga sakomständigheter 
 

Shina Kamran Hagh anställdes som ST-läkare vid Södersjukhusets akut- 
klinik i november 2014. En ST-tjänstgöring ska omfatta minst 60 månaders 
arbete på heltid och är fullgjord när läkaren har uppnått kompetenskraven. 
ST-läkaren arbetar främst inom sitt huvudområde men gör därutöver s.k. 
randningar (sidotjänstgöringar) inom andra kompetensområden. 

 
Under år 2015 hade Shina Kamran Hagh 32 sjukdagar fördelade på 14 till- 
fällen och under år 2016 hade hon 103 sjukdagar fördelade på tio tillfällen. 
Viss del av den sjukfrånvaron hade sin grund i Shina Kamran Haghs astma, 
men under perioderna den 22 juli–5 september 2016, den 13–20 oktober och 
den 26 oktober–8 november 2016 var hon sjukskriven av andra orsaker. År 
2017 hade Shina Kamran Hagh fram till den 30 april nio sjukdagar för- 
delade på sex tillfällen och därefter till och med den 30 augusti 2017 ytter- 
ligare fyra sjukdagar vid ett tillfälle. 

 
I maj 2017 ansökte Shina Kamran Hagh om att som bisyssla få hålla 
traumaföreläsningar och att en till två gånger per månad få utföra estetiska 
injektioner. Den 29 maj 2017 höll arbetsgivaren ett möte med Shina Kamran 
Hagh och en facklig representant. Enligt arbetsgivaren påbörjades då en 
rehabiliteringsprocess. Beslut om krav på förstadagsintyg fattades. I ett 
skriftligt beslut om bisyssla, samma dag som mötet, anges att den sökta bi- 
sysslan är godkänd med begränsning. Begränsningen anges bestå i att den 
inte tillåts under rehabiliteringsprocessen och att beslutet ska omvärderas 
minst en gång per år. 

 
Den 12 juni 2017 ansökte Shina Kamran Hagh, per mejl, på nytt om att få 
utföra bisyssla. Hon önskade nu att få arbeta på den nätbaserade läkartjäns- 
ten KRY, 4–5 timmar per pass ett par gånger i juli och augusti 2017. Söder- 
sjukhuset, genom läkarchefen Viola Mittermayer, nekade henne den sökta 
bisysslan i ett mejl den 19 juni 2017, med hänvisning till det redan fattade 
beslutet om bisyssla. 

 
Den 22 juni 2017 hölls ett möte på Feelgood. I ett journalblad anges bl.a. att 
rimliga förutsättningar för ett fruktbart rehabiliteringsarbete är lämplig 
arbetsanpassning från arbetsgivarens sida och fullföljande av astmabehand- 
ling från patientens sida. Journalförande läkare anger vidare att han anser att 
förstadagsintyg i aktuellt fall förefaller kontraproduktivt. 

 
Den 25 oktober 2017 lämnade Shina Kamran Hagh in en redovisning om bi- 
sysslor vari hon angav att hon arbetade för KRY vid enstaka tillfällen 0– 
5 timmar per vecka samt till och från med estetiska injektioner 5 timmar per 
månad. Bisysslorna avstyrktes genom ett beslut den 13 november 2017 med 
motiveringen att de inte ansågs förenliga med den pågående rehabiliterings- 
processen. 
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Shina Kamran Hagh sade upp sig den 30 november 2017 och anställningen 
upphörde i januari 2018. 

 
Tvisten 

 
Mellan parterna är tvistigt om arbetsgivaren genom att vid tre tillfällen, den 
29 maj, den 19 juni och den 13 november 2017, neka Shina Kamran Hagh 
att få utföra bisysslor dels utsatt henne för direkt diskriminering som har 
samband med funktionsnedsättning – hennes astma, dels brutit mot kollek- 
tivavtalets bestämmelse om bisysslor. 

 
Mellan parterna är också tvistigt om talan till viss del är preskriberad. 

 
Har Shina Kamran Hagh utsatts för direkt diskriminering? 

 
Utgångspunkter för bedömningen 

 
En arbetsgivare får, enligt 2 kap. 1 § diskrimineringslagen, inte diskriminera 
en arbetstagare hos arbetsgivaren i strid med diskrimineringslagen. 

Enligt 1 kap. 4 § 1 diskrimineringslagen avses med direkt diskriminering att 
någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, 
har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om miss- 
gynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, bl.a. 
funktionsnedsättning. 

En första förutsättning för att det ska vara fråga om diskriminering är att det 
varit fråga om ett missgynnande. Med missgynnande avses en oförmånlig 
behandling som har medfört någon nackdel för den enskilde. Med nackdel 
avses något som typiskt sett är förenat med faktisk förlust, obehag eller lik- 
nande. Avgörande är att en negativ effekt inträder, inte vilken orsak som 
kan ligga bakom missgynnandet (se prop. 2007/08:95 s. 486 f.). 

Södersjukhuset har genom tre beslut nekat Shina Kamran Hagh att ha bi- 
sysslor. Att inte få arbeta på önskat sätt vid sidan av sin ordinarie anställ- 
ning har inneburit en nackdel för Shina Kamran Hagh. Arbetsdomstolen in- 
stämmer därmed i tingsrättens bedömning att vart och ett av de nekande be- 
sluten utgjort ett missgynnande i diskrimineringslagens mening. 

 
Direkt diskriminering föreligger vid ett missgynnande – i en jämförbar situ- 
ation – om det finns ett direkt orsakssamband mellan missgynnandet och 
diskrimineringsgrunden i fråga. Den aktuella diskrimineringsgrunden behö- 
ver inte vara den enda eller det avgörande skälet till att arbetsgivaren vidtog 
den missgynnande åtgärden. Det räcker att någon av diskrimineringsgrun- 
derna är en av flera orsaker till ett visst agerande (se prop. 2007/08:95 s. 489 
och t.ex. AD 2010 nr 91). Av EU-domstolens och Arbetsdomstolens praxis 
framgår att det i vissa situationer kan vara fråga om direkt diskriminering 
även om orsaken till missgynnande inte direkt är den aktuella diskrimine- 
ringsgrunden, men där hänsyn tagits till en omständighet som har ett oupp- 
lösligt samband med diskrimineringsgrunden (se t.ex. AD 2018 nr 42 och 
där angivna rättsfall). 
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Parterna är oense i frågan om Shina Kamran Hagh varit i en jämförbar 
situation och med vem eller vilka en jämförelse ska göras. Frågan om en 
person är i en jämförbar situation kan vara av avgörande betydelse när det är 
fråga om att välja mellan olika sökande t.ex. i en anställningssituation. Om 
det är fråga om en arbetssökande som har en funktionsnedsättning kan redan 
funktionsnedsättningen i sig medföra att han eller hon inte är i en jämförbar 
situation, om sökandens funktionsnedsättning innebär att han eller hon inte 
kan utför de väsentligaste arbetsuppgifterna (se t.ex. AD 2020 nr 3). Rekvi- 
sitet jämförbar situation kan få en mer underordnad roll när det inte rör sig 
om rena urvalssituationer. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening är det inte alltid nödvändigt att först av- 
göra frågan om jämförbar situation, då det för direkt diskriminering krävs 
ett direkt orsakssamband mellan missgynnandet och diskrimineringsgrun- 
den. Om det är visat att arbetsgivarens beslut helt saknat samband med dis- 
krimineringsgrunden i fråga, har arbetstagaren inte utsatts för direkt diskri- 
minering. 

 
Arbetsdomstolen väljer att gå direkt på prövningen av frågan om det funnits 
ett direkt orsakssamband mellan besluten att neka Shina Kamran Hagh att få 
utföra sökta bisysslor och hennes astma. 

 
Parterna är dock oeniga i frågan om Shina Kamran Haghs astma är en funkt- 
ionsnedsättning i diskrimineringslagens mening. Innan Arbetsdomstolen går 
in på prövningen om det funnits ett direkt orsakssamband tar domstolen 
ställning till om Shina Kamran Haghs astma är en funktionsnedsättning i 
diskrimineringslagens mening. 

 
Är Shina Kamran Haghs astma en funktionsnedsättning i 
diskrimineringslagens mening? 

 
Enligt 1 kap. 5 § 4 diskrimineringslagen definieras funktionsnedsättning 
som varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av 
en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom som 
fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 

I EU:s direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en 
allmän ram för likabehandling (arbetslivsdirektivet) finns inte någon defi- 
nition av vad som är en funktionsnedsättning (däri angivet som funktions- 
hinder). EU-domstolen har dock i sin praxis funnit att med funktionshinder 
enligt direktivet avses en begränsning till följd av fysiska, psykiska och 
mentala skador, vilka i samspel med olika hinder kan motverka den berör- 
des fulla och verkliga deltagande i arbetslivet på lika villkor som andra 
arbetstagare och att de fysiska, psykiska, intellektuella och sensoriska funkt- 
ionsnedsättningarna ska vara ”varaktiga”, se t.ex. EU-domstolens dom HK 
Danmark, C-335/11 och C337/11, EU:C:2013:222, punkterna 37–39. EU- 
domstolen har vidare uttalat följande. Begreppet funktionshinder ska förstås 
så, att det inte endast avser en omöjlighet att utöva yrkesverksamhet utan 
även svårigheter att utöva sådan verksamhet. En annan tolkning skulle vara 
oförenlig med direktivets mål, som bl.a. är att funktionshindrade personer 
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ska kunna få tillträde till eller delta i arbetslivet (se bl.a. dom Z., C-363/12, 
EU:C:2014:159, punkt 77). Sjukdom som sådan omfattas inte av begreppet 
funktionshinder enligt direktivet, se EU-domstolens dom, Chacón Navas, 
C-13/05, EU:C:2006:456, punkterna 44 och 47, jfr Kaltoft, C-354/13, 
EU:C:2014:2463. 

Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 
 

Det är ostridigt att Shina Kamran Hagh är diagnostiserad med en allvarlig 
form av kronisk astma. Det är även ostridigt att hennes astma i och för sig 
inte hindrar henne i hennes faktiska yrkesutövning eller hindrar henne från 
att arbeta som akutläkare. Astman innebär dock att hon vid exempelvis viss 
väderlek eller i samband med en infektion lätt kan bli akut sjuk. Hennes 
astma har därmed medfört sjukskrivning i viss omfattning. 

 
I och med att Shina Kamran Haghs astma är kronisk och de konsekvenser 
som astman medför för Shina Kamran Hagh innebär den, enligt Arbetsdom- 
stolens mening, en sådan varaktig begränsning av hennes funktionsförmåga 
som motverkar hennes fulla deltagande i arbetslivet. Shina Kamran Haghs 
astma utgör därmed en funktionsnedsättning i diskrimineringslagens me- 
ning. 

 
Fanns det ett direkt orsakssamband mellan missgynnandet och Shina 
Kamran Haghs astma? 

 
Enligt Shina Kamran Hagh hade besluten att neka henne bisysslor samband 
med hennes astma. Södersjukhuset har bestritt detta och gjort gällande att de 
nekande besluten hade sin grund i att Shina Kamran Hagh var föremål för 
en rehabiliteringsprocess med anledning av hennes höga sjukfrånvaro. 

 
Frågan är alltså oense om skälet eller något av skälen till att arbetsgivaren 
nekade Shina Kamran Hagh de sökta bisysslorna var hennes astma, eller om 
det var hennes enligt arbetsgivaren höga sjukfrånvaro och pågående rehabi- 
literingsprocess. 

 
Shina Kamran Hagh har gjort gällande att arbetsgivaren uttryckligen hänvi- 
sat till hennes astma som skäl för att neka henne bisysslor och att detta 
skulle ha skett vid det möte som hölls hos Feelgood den 22 juni 2017. Enligt 
Shina Kamran Hagh var i vart fall skälet till de nekande besluten inte någon 
pågående rehabiliteringsprocess, då de åtgärder som vidtogs inte var några 
rehabiliteringsåtgärder och det inte heller fanns något behov av rehabilite- 
ring. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening framgår inte av utredningen att Södersjuk- 
huset, den 22 juni 2017, uttryckligen skulle ha uppgett att hennes astma var 
skäl för att neka henne de då sökta bisysslorna. Shina Kamran Hagh har inte 
i förhöret med henne bekräftat påståendet och det framgår inte heller av för- 
hören med andra personer som var med på mötet. Därmed inte sagt att inte 
Shina Kamran Hagh upplevde att så var fallet. 
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Viss av Shina Kamran Haghs sjukfrånvaro var, ostridigt, orsakad av hennes 
astma. Astman har orsakat sjukdomstillstånd, som orsakat sjukfrånvaro som 
i sin tur, enligt arbetsgivaren, föranlett arbetsgivaren att vidta åtgärder. 
Enligt arbetsgivaren innebar den inledda rehabiliteringsprocessen att det var 
olämpligt med bisysslor, varför Shina Kamran Hagh nekades de sökta bi- 
sysslorna. Såtillvida finns ett orsakssamband. För att det ska vara fråga om 
direkt diskriminering ska det dock, till skillnad mot vid indirekt diskrimine- 
ring, finnas ett direkt orsakssamband mellan missgynnandet och diskrimine- 
ringsgrunden. 

 
Det är ostridigt att Shina Kamran Hagh hade viss sjukfrånvaro under år 
2015 och att den år 2016 omfattade 103 sjukdagar. Under år 2017 fram till 
första ansökan om bisyssla i maj, hade Shina Kamran Hagh nio sjukdagar 
fördelade på sex tillfällen. Enligt Shina Kamran Hagh berodde den nu 
angivna sjukfrånvaron under år 2017 enbart på hennes astma. Enligt Viola 
Mittermayer och Johan Raxell var Shina Kamran Haghs sjukfrånvaro 
mycket hög i förhållande till sjukfrånvaron hos andra anställda på sjukhuset. 

 
Efter Shina Kamran Haghs första ansökan om bisyssla i maj 2017 kallade 
Södersjukhuset till ett möte den 29 maj 2017. Enligt Södersjukhuset på- 
börjades då en rehabiliteringsprocess med anledning av Shina Kamran 
Haghs höga sjukfrånvaro. 

 
I arbetsgivarens anteckningar från mötet anges att arbetsgivaren vill ta hjälp 
av företagshälsovården för att om möjligt hjälpa Shina Kamran Hagh att få 
ner sjukfrånvaron så att hon kan bli klar med sin ST-utbildning inom given 
tid. I anteckningarna anges att 

 
1. tid för läkarbesök hos Feelgood skulle bokas, 
2. förstadagsintyg skulle gälla, 
3. arbetsgivaren skulle ta fram en ST-plan som skulle presenteras 

senast sista juni 2017, 
4. ST-handledaren skulle hjälpa Shina Kamran Hagh med hennes ST- 

planupplägg, och 
5. Shina Kamran Hagh skulle ansöka om högriskskydd. 

 
Formellt beslut om förstadagsintyg, i enlighet med AB 17, fattades den 
1 juni 2017. 

 
Efva Brutemark, arbetsmiljöspecialist på Södersjukhuset, har berättat bl.a. 
följande. Enligt en övergripande riktlinje hos Södersjukhuset ska vid bl.a. 
sjukfrånvaro vid sex tillfällen under en tolvmånadersperiod åtgärder vidtas. 
Skälen till sjukfrånvaron ska utredas och vid behov ska arbetslivsinriktade 
rehabiliterande åtgärder vidtas. Insatserna som vidtas är olika och beror på 
den enskildes behov och det görs ingen skillnad på kronisk sjukdom och 
annan sjukdom i rehabiliteringshänseende vid arbetslivsinriktad rehabilite- 
ring. 
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Viola Mittermayer och Johan Raxell har, i förhören med dem, bekräftat att 
det var den samlade sjukfrånvaron som var anledningen till att en rehabilite- 
ringsprocess inleddes. 

 
Mot bakgrund av ovanstående är det enligt Arbetsdomstolens mening visat 
att arbetsgivaren, i enlighet med sina interna riktlinjer kallade till mötet den 
29 maj 2017 med anledning av Shina Kamran Haghs sjukfrånvaro, att 
arbetsgivaren påbörjade en arbetslivsinriktad rehabiliteringsprocess med be- 
slut om ett antal åtgärder, vilka framgår av anteckningarna från mötet, och 
att den lista på åtgärder som upprättades vid mötet får anses utgöra en reha- 
biliteringsplan. Bedömningen påverkas inte av att det i och för sig framförts 
synpunkter på om åtgärderna – framförallt kravet på förstadagsintyg – var 
adekvata, dvs. om de skulle leda till önskat mål. 

 
Med anledning av den inledda rehabiliteringsprocessen ansåg sig arbets- 
givaren inte för tillfället kunna godkänna att Shina Kamran Hagh ägnade sig 
åt bisysslor. Enligt Södersjukhuset var det inte förenligt med den pågående 
rehabiliteringsprocessen att samtidigt arbeta extra med bisysslor då målet 
med rehabiliteringsprocessen var att Shina Kamran Hagh skulle kunna 
komma tillbaka och arbeta fullt ut i sin huvudanställning som ST-läkare och 
kunna slutföra sin ST-tjänstgöring i tid. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening är det visat att det var sjukfrånvaron i sig 
och den inledda rehabiliteringsprocessen som var skälet till att i maj 2017 
neka bisysslor, inte Shina Kamran Haghs astma. Att sjukfrånvaron delvis 
haft sin grund i hennes astma innebär inte att det var astman i sig som var 
skälet eller ett skäl till det nekande beslutet. Arbetsdomstolen gör samma 
bedömning såvitt avser besluten den 19 juni och den 13 november 2017. 

 
Södersjukhuset har tillämpat sina interna föreskrifter, som anger att vid viss 
omfattning av sjukfrånvaro ska åtgärder vidtas, t.ex. en rehabiliterings- 
process inledas. Kravet för att inleda en sådan process är alltså ett krav på 
viss sjukfrånvaro. Det kriteriet framstår som neutralt på så sätt att det inte 
direkt pekar ut personer med astma eller funktionsnedsättning. Även detta 
leder till bedömningen att missgynnandet inte skulle kunna avse direkt dis- 
kriminering. 

 
Som redan anförts kan det dock vara fråga om direkt diskriminering om det 
eller de krav som lett till ett missgynnande har ett oupplösligt samband med 
diskrimineringsgrunden, i detta fall funktionsnedsättningen. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening har Shina Kamran Haghs sjukfrånvaro och 
den med anledning därav inledda rehabiliteringsprocessen inte haft ett 
sådant oupplösligt samband med funktionsnedsättningen astma att kravet på 
direkt orsakssamband kan anses uppfyllt. Sjukfrånvaro drabbar inte enbart 
personer med astma och det är inte enbart personer med astma som kan ha 
hög sjukfrånvaro och som omfattas av Södersjukhusets interna riktlinjer om 
när sjukfrånvaro kan leda till arbetslivsinriktad rehabilitering eller arbets- 
givares allmänna rehabiliteringsskyldighet. 
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Slutsats 
 

Sammanfattningsvis finner Arbetsdomstolen att Södersjukhuset har visat att 
skälet till att neka Shina Kamran Hagh bisysslor uteslutande var den rehabi- 
literingsprocess som inletts på grund av hennes sjukfrånvaro. De nekande 
besluten har alltså inte till någon del grundats på astman i sig varför det inte 
föreligger något direkt orsakssamband. Det har inte heller funnits ett oupp- 
lösligt samband mellan kriteriet sjukfrånvaro och därav föranledd rehabilite- 
ringsprocess, som lett till missgynnandet, samt funktionsnedsättningen. 

 
Arbetsdomstolen kommer, liksom tingsrätten, därför till slutsatsen att Shina 
Kamran Hagh inte har utsatts för direkt diskriminering av Södersjukhuset. 
Tingsrättens dom ska därmed inte ändras i denna del. 

 
Kollektivavtalsbrott 

 
Den aktuella kollektivavtalsregleringen 

 
I kollektivavtalet, Allmänna bestämmelser – AB 17, anges i § 8 om bisyss- 
lor att arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den 
a) kan inverka hindrande för arbetsuppgifterna, b) kan innebära verksamhet 
som konkurrerar med arbetsgivarens, eller c) kan påverka arbetstagarens 
handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening utgör bestämmelsen en s.k. arbetsgivar- 
ventil. Det innebär att det har överlämnats åt arbetsgivarens diskretionära 
prövning att tillämpa bestämmelsen inom ramen för dess tillämpnings- 
område. Arbetsgivarens fria prövningsrätt är inskränkt endast så till vida att 
den inte får utnyttjas på ett godtyckligt eller eljest otillbörligt sätt. Frågan 
om en arbetsgivare genom beslut i en skälighetsfråga har överskridit sin fria 
prövningsrätt kan underställas domstols prövning. Om så sker och dom- 
stolen därvid finner att arbetsgivaren har hållit sig inom ramen för sin pröv- 
ningsrätt, kan domstolen inte gå in på frågan huruvida arbetsgivaren skäli- 
gen hade bort fatta ett annat beslut (se AD 1985 nr 69, AD 1997 nr 18 och 
AD 1999 nr 27 om motsvarande bestämmelser som den aktuella, § 9 i 
AB 80 och i AB 95). 

 
Interna riktlinjer 

 
För Stockholms läns landsting, numera Region Stockholm, gäller riktlinjer 
för bisysslor. Riktlinjerna gäller ostridigt för Södersjukhuset. Av riktlinjerna 
framgår, under rubriken Arbetshindrande bisysslor bl.a. följande. En bi- 
syssla kan förbjudas om den enligt arbetsgivaren kan inverka på möjligheten 
för den anställde att sköta sitt ordinarie arbete tillfredsställande. Bisysslan 
kan vara otillåten om den t.ex. kan leda till att den anställde inte kan full- 
göra en god arbetsprestation under arbetstid, inte kan förskjuta arbetstid 
eller byta schema samt inte kan åta sig normal jour, beredskap eller övertid. 
I riktlinjerna anges vidare att en individuell bedömning ska ske för varje 
arbetstagare och bisyssla och att ett beslut om förbud ska vara skriftligt och 
innehålla en motivering. 
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För Södersjukhuset gäller vidare en hanteringsordning gällande bisysslor. 
Av denna framgår bl.a. att en viss typ av bisyssla aldrig kan förbjudas gene- 
rellt, utan att en prövning/bedömning ska göras i varje enskilt fall. 

 
Har Södersjukhuset brutit mot kollektivavtalet? 

 
Shina Kamran Hagh har gjort gällande att Södersjukhuset, genom att neka 
henne bisysslorna i fråga, har brutit mot § 8 i kollektivavtalet, vilket Söder- 
sjukhuset bestritt. 

 
Shina Kamran Hagh har anfört att besluten inte är motiverade samt godtyck- 
liga och otillbörliga. Södersjukhusets ståndpunkt är att arbetsgivaren gjorde 
bedömningen att bisysslor, i Shina Kamran Haghs fall, skulle vara arbets- 
hindrande och att besluten var grundade på sakliga skäl och inte godtyckliga 
eller otillbörliga. Enligt Shina Kamran Hagh var bisysslorna i fråga inte 
arbetshindrande. 

 
Arbetsdomstolen konstaterar inledningsvis att den aktuella kollektivavtals- 
bestämmelsen inte ställer upp några särskilda formkrav för beslut om bi- 
syssla. Av ovan angivna riktlinjer framgår att ett beslut om förbud ska vara 
skriftligt och innehålla en motivering. De tre omtvistade besluten kan inte 
anses brista inte i dessa avseenden. Samtliga tre besluten hänvisar till den 
pågående rehabiliteringsprocessen som skäl att neka bisysslorna i fråga, 
även om det inte uttryckligen anges att arbetsgivaren anser dem arbetshind- 
rande. 

 
Frågan är om Södersjukhuset hållit sig inom ramen för avtalets bisysslo- 
bestämmelse vid fattandet av de omtvistade besluten. Som Arbetsdomstolen 
anfört ingår det därvid inte att överpröva lämpligheten och skäligheten av 
besluten. Däremot kan ett förbud att utföra bisyssla anses som godtyckligt 
eller eljest otillbörligt och därmed vara i strid med kollektivavtalet. 

 
Arbetsdomstolen har ovan funnit att en arbetslivsinriktad rehabiliteringspro- 
cess avseende Shina Kamran Hagh påbörjades vid mötet den 29 maj 2017 i 
syfte att få henne fullt tillbaka i arbete och att hon skulle kunna fullfölja sin 
ST-tjänstgöring. Med anledning av detta nekades hon att utföra bisysslor 
under rehabiliteringsprocessen. Det första nekande beslutet, i maj 2017, fat- 
tades i samband med att Södersjukhuset tog beslutet att inleda rehabilite- 
ringsprocessen. Vid den tidpunkten och under de förhållandena kan det inte 
anses godtyckligt eller otillbörligt att neka Shina Kamran Hagh bisyssla på 
så sätt som skedde. 

 
Det andra beslutet togs den 19 juni 2017, dvs. bara några veckor efter det 
första beslutet. Ett uppföljande möte på Feelgood, i enlighet med rehabilite- 
ringsplanen, hölls ytterligare några dagar senare. Vid tidpunkten för det 
andra beslutet pågick således en rehabiliteringsprocess enligt den upprättade 
planen. Enligt Arbetsdomstolen kan inte heller det andra nekande beslutet 
anses godtyckligt eller otillbörligt. 
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Det tredje beslutet togs den 13 november 2017, dvs. ca fem månader efter 
det andra beslutet. Beslutet, fattat av t.f. verksamhetschef, motiverades med 
att bisysslorna inte var förenliga med den pågående rehabiliteringsproces- 
sen, där målet i första hand var att kunna komma tillbaka och arbeta på akut- 
kliniken fullt ut. 

 
Efva Brutemark har uppgett att Södersjukhuset har interna riktlinjer som 
bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter som innebär att kontinuerliga 
uppföljningsmöten ska hållas under en rehabiliteringsprocess för att se om 
exempelvis rehabiliteringsplanen behöver justeras. 

 
Av de uppgifter Södersjukhuset lämnat framgår att Shina Kamran Hagh var 
sjukfrånvarande vid ett tillfälle under perioden maj – november 2017. De 
åtgärder som beslutats om vid mötet 29 maj var att förstadagsintyg skulle 
gälla, att arbetsgivaren skulle ta fram en ST-plan som skulle presenteras 
senast sista juni 2017, att ST-handledaren skulle hjälpa Shina Kamran Hagh 
med hennes ST-planupplägg och att Shina Kamran Hagh skulle ansöka om 
högriskskydd. Vid tidpunkten för det tredje beslutet synes alla de i maj be- 
slutade åtgärderna ha vidtagits. Det enda som fortsatt gällde var kravet på 
förstadagsintyg. Södersjukhuset har inte påstått att arbetsgivaren vidtog 
några anpassningsåtgärder eller att arbetsgivaren haft några uppföljande mö- 
ten eller samtal med Shina Kamran Hagh efter den 22 juni 2017. I ett mejl 
som Johan Raxell skickade till Shina Kamran Hagh, samma dag som 
avslagsbeslutet fattades, uppger han att frågan om bisyssla är kopplad till 
hennes höga sjukfrånvaro och att det viktiga är att hon kan fullgöra sin 
tjänstgöring hos Södersjukhuset, dvs. samma motivering som vid de tidigare 
besluten. Johan Raxell har i sitt förhör uppgett att det var beslutat att proces- 
sen skulle pågå i ett år och att den tiden fortfarande löpte, vilket innebar att 
även samma beslut avseende bisyssla skulle gälla fortsättningsvis. 

 
Arbetsgivaren hänvisade således i sitt tredje beslut till en pågående rehabili- 
teringsprocess. Det kan ifrågasätts om det pågick någon rehabiliteringspro- 
cess i november 2017. Shina Kamran Hagh hade efter den 19 juni 2017 och 
fram till i november 2017 arbetat i princip fullt ut, någon uppföljning efter 
mötet på Feelgood i juni 2017 hade inte skett och några faktiska åtgärder 
hade inte vidtagits av Södersjukhuset efter mötet i juni 2017. Formulering- 
arna i det tredje beslutet och förhöret med Johan Raxell visar att arbetsgiva- 
ren inte gjorde någon prövning i det enskilda fallet vid den aktuella tidpunk- 
ten, utan bara hänvisade till tidigare fattade beslut. Som redovisats ovan föl- 
jer av de riktlinjer som gällde för Södersjukhuset att en bedömning ska 
göras i varje enskilt fall. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening visar utredningen att arbetsgivaren inte, 
med beaktande av de faktiska omständigheterna vid tidpunkten för beslutet, 
prövade om det fortfarande fanns skäl att inte tillåta de sökta bisysslorna. 
Detta gör att beslutet, enligt Arbetsdomstolen, fattats utan prövning i sak 
och därmed varit godtyckligt. Arbetsdomstolen har därmed inte uttalat sig i 
frågan om det fortfarande fanns skäl för beslutet eller inte. 
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Enligt Arbetsdomstolens mening får det tredje beslutet i november 2017 
således anses godtyckligt, då någon prövning i sak av omständigheterna vid 
tidpunkten för beslutet inte gjordes. Detta innebär att Södersjukhuset har 
agerat i strid med kollektivavtalet. 

Skadestånd 

Arbetsdomstolen har alltså funnit att arbetsgivaren agerat i strid med kollek- 
tivavtalet. Vid sådan förhållande har det inte framförts någon invändning 
mot att bolaget inte skulle vara skyldigt att betala allmänt skadestånd för 
kollektivavtalsbrott. 

Shina Kamran Hagh har yrkat allmänt skadestånd med 75 000 kr för 
kollektivavtalsbrott i tre fall. Arbetsdomstolen har funnit att endast det sist 
fattade beslutet att neka Shina Kamran Hagh bisyssla har utgjort ett kollek- 
tivavtalsbrott. Vid en samlad bedömning finner Arbetsdomstolen att det all- 
männa skadeståndet bör bestämmas till 25 000 kr. Tingsrättens dom ska så- 
ledes ändras i enlighet härmed. 

Frågan om preskription 

Arbetsdomstolen har kommit fram till att Shina Kamran Hagh inte har ut- 
satts för direkt diskriminering av Södersjukhuset och att endast det sista 
beslutet har stått i strid med kollektivavtalet. Under dessa förhållanden finns 
ingen preskriptionsinvändning att ta ställning till. 

Rättegångskostnader 

Utgången i målet innebär att Shina Kamran Hagh har förlorat till största del 
men, till skillnad från i tingsrätten, vunnit framgång med sin talan i fråga om 
kollektivavtalsbrott i viss del. Arbetsdomstolen gör bedömningen att Shina 
Kamran Hagh förlorat målet i sådan omfattning att hon ska ersätta Söder- 
sjukhusets rättegångskostnader, i såväl tingsrätten som Arbetsdomstolen, 
med tre fjärdedelar, såvitt avser kostnader som varit skäliga för tillvarata- 
gande av motpartens rätt. Arbetsdomstolen delar tingsrättens bedömning att 
det inte finns skäl att kvitta kostnaderna enligt 5 kap. 2 § arbetstvistlagen i 
tingsrätten. Enligt Arbetsdomstolens mening gäller det även kostnaderna i 
Arbetsdomstolen. 

Det är ostridigt att Södersjukhuset inte yrkade ersättning för mervärdesskatt 
i tingsrätten, vilket tingsrätten dock beslutade om, och Södersjukhuset har 
anfört att Södersjukhuset därmed inte ska tillerkännas ersättning för mervär- 
desskatt på kostnaderna där. Det belopp som ska ligga till grund för Arbets- 
domstolens bedömning och fördelning av rättegångskostnaderna i tingsrät- 
ten är alltså vid tingsrätten yrkade 208 000 kr, allt avseende ombudsarvode. 
Shina Kamran Hagh har överlämnat till rättens prövning att avgöra skälig- 
heten av yrkat arvode. Arbetsdomstolen delar tingsrättens bedömning att 
yrkat arvode, dock utan mervärdesskatt, är skäligt. Tingsrättens dom ska 
alltså ändras på så sätt att Shina Kamran Hagh ska betala Södersjukhusets 
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rättegångskostnader i tingsrätten med tre fjärdedelar av 208 000 kr, dvs. 
156 000 kr. 

I Arbetsdomstolen har Södersjukhuset yrkat ersättning med 102 500 kr, 
varav 82 000 kr avseende ombudsarvode och 20 500 kr för mervärdesskatt. 
Shina Kamran Hagh har överlämnat till rättens prövning att avgöra skälig- 
heten av yrkat arvode i sig och huruvida Södersjukhuset har rätt till ersätt- 
ning för mervärdesskatt. Arbetsdomstolen finner yrkat ombudsarvode om 
82 000 kr skäligt. 

I frågan om Södersjukhuset har rätt till ersättning för mervärdesskatt har 
Södersjukhuset anfört bl.a. följande. Mervärdesskatt på rättegångskostna- 
derna är inte avdragsgill för Södersjukhuset eftersom rättegångskostnaderna 
hänför sig till bolagets sjukvårdsverksamhet, då målet gäller en läkare som 
arbetar i den verksamheten. Den ingående mervärdesskatten är därför en 
kostnad för Södersjukhuset. 

Södersjukhuset är ostridigt registrerat för mervärdesskatt. I 8 kap. 3 § mer- 
värdesskattelagen (1994:200) anges att den som bedriver en verksamhet 
som medför skattskyldighet får göra avdrag för den ingående skatt som hän- 
för sig till förvärv eller import i verksamheten. Av 3 kap. 4 § första stycket 
mervärdesskattelagen följer dock att omsättning av tjänster som utgör bl.a. 
sjukvård och tjänster av annat slag som den som tillhandahåller vården om- 
sätter som ett led i denna är undantagen från skatteplikt. Av Skatteverkets 
vägledning om avdragsrätt vid blandad verksamhet anges att vid sådan verk- 
samhet finns ingen avdragsrätt för ingående skatt som helt avser den verk- 
samhet som inte medför skattskyldighet. I Skatteverkets vägledning om 
rättegångskostnader anges vidare att för en vinnande rättegångspart som inte 
är skattskyldig är mervärdesskatten på ombudskostnaden en del av dennes 
rättegångskostnad. 

Kostnaden för ombudsarvodet får anses helt hänförlig till sjukvårdsverk- 
samheten, för vilken saknas avdragsrätt för ingående skatt. Mervärdesskat- 
ten på ombudsarvodet utgör därför en kostnad för Södersjukhuset. Detta 
innebär att Södersjukhuset ska tillerkännas ersättning för mervärdesskatt på 
rättegångskostnaden i Arbetsdomstolen. Shina Kamran Hagh ska således 
ersätta Södersjukhuset för dess rättegångskostnad inklusive mervärdesskatt i 
Arbetsdomstolen. 

Slutsatsen av det anförda blir att Shina Kamran Hagh ska ersätta Södersjuk- 
huset med tre fjärdedelar av 102 500 kr, dvs. 76 875 kr. 

Domslut 

1. Med ändring av tingsrättens domslut under punkten 1 förpliktas Söder- 
sjukhuset Aktiebolag att till Shina Kamran Hagh betala 25 000 kr i allmänt
skadestånd, med ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 22 januari
2018 till dess betalning sker.
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2. Med ändring av tingsrättens domslut under punkten 2 förpliktas Shina
Kamran Hagh att ersätta Södersjukhuset Aktiebolags rättegångskostnad vid
tingsrätten med 156 000 kr (exklusive mervärdesskatt), allt avseende
ombudsarvode, med ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den
28 februari 2019 till dess betalning sker.

3. Shina Kamran Hagh ska betala Södersjukhuset Aktiebolags rättegångs- 
kostnad i Arbetsdomstolen med 76 875 kr (inklusive mervärdesskatt), allt
avseende ombudsarvode, med ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från
dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Anna Middelman, Kerstin G 
Andersson, Cathrin Dalmo och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt. 

Rättssekreterare: Klara Hedlund 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 11/20 
2020-02-26 Mål nr B 34/19 
Stockholm 

KLAGANDE 
Intersolia Ltd, 502075-0435, c/o Intersolia Sweden AB, Slottsmöllan 10, 
302 31 Halmstad 
Ombud: advokaterna Johan Molin och Madeleine Engzell, Magnusson 
Advokatbyrå, Box 7413, 103 91 Stockholm 

MOTPARTER 
1. Kent Sahlgren, 671114-4714, Kungsvägen 28, 302 70 Halmstad
2. Christer Palmqvist, 660405-4657, Örnäsvägen 38, 302 91 Halmstad
3. Per Lennartsson, 790711-1418, Ly 505, 305 72 Steninge
4. Magnus Petersson, 840112-2554, Grönabergsvägen 14, 305 93 Halmstad
5. Rickard Landin, 810212-2515, Kamomillbacken 33, 554 59 Jönköping
6. Hans Comstad, 641024-4716, Boarp Nilstorp 414, 305 97 Eldsberga
7. Chemical Documentation cDoc AB, 559014-6006, c/o Rickard Landin,
Kamomillbacken 33, 554 59 Jönköping
8. MPQ Software AB, 556884-5712, Olofsdalsvägen 10, 302 41 Halmstad
Ombud för 1–2: advokaterna Erik Karlsson och Dan Bullarbo,
Advokatfirman Morris AB, Vallgatan 30, 411 16 Göteborg
Ombud för 3–5: förbundsjuristerna Agneta Bern och Helene Sjöman,
Sveriges Ingenjörer, Box 1419, 111 84 Stockholm
Ombud för 7–8: advokaten Ambjörn Essén, Advokatfirman Glimstedt
Jönköping AB, Box 2083, 550 02 Jönköping

SAKEN 
skadeståndsskyldighet pga. brott mot företagshemlighetslagen m.m. 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Halmstads tingsrätts dom den 14 mars 2019 i mål nr T 2433-15 
––––– 
Tingsrättens dom, se bilaga uteslutes här. 

Bakgrund 

Intersolia Ltd (Intersolia) bedriver sedan 1999 verksamhet inom administ- 
ration av kemikaliehantering. Bolagets tjänster består i att hjälpa företag 
som hanterar kemikalier att följa de regler som gäller för detta. Reglerna 
baserar sig på EU:s s.k. REACH-förordning och nationella författningar, 
t.ex. Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Intersolia har utvecklat och tillhanda- 
håller ett it-baserat kemikaliehanteringssystem som heter iChemistry.
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Intersolia har även byggt upp en databas med information om olika kemika- 
lier, s.k. säkerhetsdatablad, som är kopplad till iChemistry. Vidare har 
Intersolia skapat en kunddatabas samt en prospektdatabas (databas över pre- 
sumtiva kunder) kallad iSales. Intersolia, som är ett bolag bildat enligt eng- 
elsk rätt, ingår i en koncern tillsammans med bl.a. Intersolia Sweden AB. 
Daniel Persson är Intersolias director (ställföreträdare) och indirekt ägare till 
hela koncernen. 

 
Chemical Documentation cDoc AB (cDoc-bolaget) erbjuder också tjänster 
för kemikaliehantering till företag. Bolaget tillhandahåller ett it-baserat 
kemikaliehanteringssystem som heter cDoc. Bolaget har även en databas 
med säkerhetsdatablad som kallas SAREQ. Per Lennartsson, Magnus 
Petersson och Rickard Landin har varit verksamma i bolaget sedan det 
inköptes som s.k. lagerbolag i maj 2015. 

 
MPQ Software AB (MPQ) hette tidigare MPQ Consulting i Halmstad AB 
och därefter Swedge AB. MPQ tillhandahåller tjänster bl.a. till cDoc-bola- 
get och har utvecklat cDoc och SAREQ. Bolaget ägs av bl.a. Per 
Lennartsson och Magnus Petersson. Sedan sommaren 2015 är Christer 
Palmqvist delägare. 

 
Christer Palmqvist, Kent Sahlgren och Hans Comstad har varit anställda hos 
Intersolia. Christer Palmqvists sista anställningsdag var den 30 september 
2015. Kent Sahlgrens anställning upphörde den 11 december 2015, men han 
var, enligt vad Arbetsdomstolen funnit i AD 2018 nr 46 (ej refererad), efter 
den 3 september 2015 oförhindrad att bedriva med Intersolia konkurrande 
verksamhet. Hans Comstads anställning upphörde den 17 november 2015. 
Christer Palmqvist och Kent Sahlgren började arbeta i cDoc-bolaget under 
hösten 2015. 

 
Intersolia yrkade vid tingsrätten att domstolen skulle (1) fastställa att sva- 
randena är solidariskt skadeståndsskyldiga mot Intersolia för den skada som 
svarandena har orsakat Intersolia, (2) vid vite förbjuda svarandena att 
utnyttja eller röja vissa företagshemligheter samt (3) förordna att handlingar 
och föremål som innehåller vissa företagshemligheter ska överlämnas till 
Intersolia eller förstöras. 

 
Svarandena bestred yrkandena. 

 
Tingsrätten avslog Intersolias yrkanden och förpliktade bolaget att ersätta 
svarandena för rättegångskostnader vid tingsrätten. 

 
I målet är lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter (företagshem- 
lighetslagen eller 1990 års företagshemlighetslag) tillämplig. Den lagen har 
numera ersatts av lagen (2018:558) om företagshemligheter (den nya lagen 
eller 2018 års företagshemlighetslag). Den nya lagen genomför EU:s direk- 
tiv 2016/943 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation 
(företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs (företagshem- 
lighetsdirektivet). 
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Yrkanden m.m. 
 

Intersolia har yrkat att Arbetsdomstolen ska bifalla bolagets talan vid tings- 
rätten. 

 
Svarandena har bestritt ändring av tingsrättens dom. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 

 
Arbetsdomstolen har under förberedelsen – med tillämpning av 50 kap. 25 § 
tredje stycket rättegångsbalken – beslutat att inte tillåta Intersolia att i 
Arbetsdomstolen till grund för sin talan om solidarisk skadeståndsskyldighet 
åberopa omständigheten att Christer Palmqvist, Hans Comstad och Kent 
Sahlgren har angripit Intersolia genom obehörigt agerande i strid med den 
lojalitetsplikt som följer av deras respektive anställningsavtal med 
Intersolia, utom i den mån de har gjort sig skyldiga till obehöriga angrepp 
på Intersolias företagshemligheter och genom dessa angrepp även har agerat 
illojalt i strid med anställningsavtalen med Intersolia. Arbetsdomstolen har 
även avvisat de av Intersolia åberopade omständigheterna att Eva Arulf har 
angripit Intersolias företagshemligheter som hon fått del av under sitt arbete 
och att svarandena i ond tro har utnyttjat eller röjt dessa. 

 
Parterna har åberopat samma bevisning som vid tingsrätten. Därutöver har 
Arbetsdomstolen tillåtit parterna att åberopa ny skriftlig bevisning, främst ur 
en förundersökning om misstänkt företagsspioneri. Förundersökningen lades 
ner under tiden som huvudförhandlingen vid tingsrätten pågick. 

 
 
 

Domskäl 
 

Frågeställningarna 
 

Tvisten rör väsentligen frågan om svarandena i strid med företagshemlighet- 
slagen har angripit Intersolias företagshemligheter. 

 
Christer Palmqvist, Kent Sahlgren och Hans Comstad var arbetstagare hos 
Intersolia. För att de ska bli skadeståndsskyldiga krävs enligt 7 § företags- 
hemlighetslagen dels att de uppsåtligen eller av oaktsamhet har röjt eller 
utnyttjat någon företagshemlighet hos Intersolia, dels att de har fått del av 
denna företagshemlighet i sina anställningar under sådana förhållanden att 
de insåg eller borde ha insett att de inte fick avslöja den. Om angreppet på 
företagshemligheten har skett sedan deras anställningsförhållanden avslu- 
tats, krävs dessutom att det finns synnerliga skäl för att ålägga dem skade- 
ståndsskyldighet. 
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Övriga svarande har inte varit arbetstagare hos Intersolia. För att de ska bli 
skadeståndsskyldiga krävs enligt 8 § företagshemlighetslagen att de uppsåt- 
ligen eller av oaktsamhet har utnyttjat företagshemligheter som har angripits 
i strid med företagshemlighetslagen och att de har insett eller borde ha insett 
detta. Det krävs alltså dels att Christer Palmqvist, Kent Sahlgren eller Hans 
Comstad genom sin hantering av informationen har brutit mot företagshem- 
lighetslagen, dels att övriga svarandeparter (eller någon av dem) har varit i 
ond tro om brottet mot företagshemlighetslagen, men ändå har röjt eller 
utnyttjat den aktuella informationen. cDoc-bolaget och MPQ, som är juri- 
diska personer, tillräknas vid tillämpningen av 8 § företagshemlighetslagen 
som utgångspunkt bolagens ställföreträdares och arbetstagares agerande och 
insikter, i vart fall när röjandet eller utnyttjandet syftar till vinning för 
arbetsgivaren (jfr 3 kap. 1 § skadeståndslagen och AD 2013 nr 24). 

 
Enligt Intersolia har svarandena angripit Intersolias företagshemligheter i 
form av 
− information om iChemistry, 
− Intersolias databas med bearbetade säkerhetsdatablad, 
− information om tjänsten virtuell miljö- eller kemikaliesamordnare, 
− kunddatabasen (inklusive den s.k. Chemsoftlistan) samt 
− prospektdatabasen. 

 
 

För var och en av dessa kategorier av information ska Arbetsdomstolen 
pröva om informationen utgör företagshemligheter och om den i så fall är 
företagshemligheter hos Intersolia. Om Arbetsdomstolen kommer fram till 
att så är fallet ska domstolen pröva om Christer Palmqvist, Hans Comstad 
eller Kent Sahlgren har röjt eller utnyttjat företagshemligheterna i strid med 
7 § företagshemlighetslagen. Om domstolen kommer fram till att så har 
skett, ska den pröva om övriga svarandeparter i strid med 8 § företagshem- 
lighetslagen har röjt eller utnyttjat informationen. I vissa fall avstår 
Arbetsdomstolen från att ta slutlig ställning till om informationen utgör 
företagshemligheter, eftersom det under alla förhållanden inte är visat att 
informationen angripits i strid med företagshemlighetslagen. 

 
Om Arbetsdomstolen kommer fram till att Christer Palmqvist, Kent 
Sahlgren eller Hans Comstad har angripit Intersolias företagshemligheter 
ska domstolen också pröva om de därmed även agerade illojalt i strid mot 
sina anställningsavtal med Intersolia. 

 
Efter att Arbetsdomstolen har prövat dessa frågor för de olika kategorierna 
av information ska domstolen ta ställning till om och i vilken utsträckning 
den ska bifalla Intersolias yrkanden om 
− fastställelse av skadeståndsskyldighet, 
− vitesförbud och 
− förstöring eller överlämnande till Intersolia av handlingar och föremål 

som innehåller dess företagshemligheter. 
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Avslutningsvis ska Arbetsdomstolen ta ställning till frågor om rättegångs- 
kostnader. 

 
Först kommer Arbetsdomstolen dock att ange några rättsliga utgångspunkter 
samt översiktligt beskriva vad utredningen visar om händelseförloppet. 

 
Rättsliga utgångspunkter 

 
Med företagshemlighet avses enligt 1 § företagshemlighetslagen sådan 
information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse 
som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra 
skada för honom i konkurrenshänseende. Begreppet information omfattar 
både sådana uppgifter som har dokumenterats i någon form och enskilda 
personers kännedom om ett visst förhållande, även om det inte har doku- 
menterats på något särskilt sätt (1 § andra stycket). 

 
Kravet att näringsidkaren håller informationen hemlig innebär enligt förar- 
betena att näringsidkaren ska ha ambitionen att behålla informationen inom 
den krets där den är känd. Informationen får inte vara tillgänglig för envar 
som kan ha ett intresse av att ta del av den. Inom ett företag kan information 
vara hemlig, om den inte får yppas till andra än de anställda som behöver 
den för att fullgöra sitt arbete. I ett mindre företag kan detta innebära att alla 
inom företaget känner till hemligheten. I ett större företag kan informationen 
vara känd inom en eller flera avdelningar, men likväl vara hemlig. Informat- 
ionen kan hållas hemlig även om den är tillgänglig utanför det egna företa- 
get, t.ex. om den sprids mellan företag vid organiserat samarbete, licensgiv- 
ning eller legotillverkning. Det krävs dock att spridningen inte är allmän och 
okontrollerad. För att informationen ska anses hemlig får den inte spridas 
utanför en krets som åtminstone i princip är identifierbar och sluten. (Se 
prop. 1987/88:155 s. 35 f.) 

 
Det krävs en viss aktivitet av näringsidkaren för att hålla informationen 
hemlig, men något formkrav har inte uppställts. Innehavarens ambition att 
hålla informationen hemlig kan i vissa fall vara underförstådd och behöver 
då inte särskilt påtalas. (Se t.ex. NJA 1998 s. 633.) 

 
Av 2 § 2018 års företagshemlighetslag och artikel 2.1 a) i företags-hemlig- 
hetsdirektivet framgår att information kan skyddas om den är hemlig inte 
bara i sin helhet, utan även i den form dess beståndsdelar ordnats och satts 
samman. Formuleringen tydliggör att information, vars olika delar inte är 
hemliga var för sig, kan vara sammansatt på ett sådant sätt att helheten utgör 
något som är värt att hålla hemligt i kommersiella sammanhang. Som exem- 
pel har nämnts att listor på kunder med kontaktuppgifter kan utgöra före- 
tagshemligheter, även om namnen på de olika kunderna var för sig inte 
utgör företagshemligheter. Det har antagits att sammanställningar av detta 
slag kan vara skyddade som företagshemligheter även enligt 1990 års före- 
tagshemlighetslag. (Se prop. 2017/18:200 s. 30 och SOU 2017:45 s. 106.) 
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Arbetstagares personliga skicklighet och erfarenheter anses inte utgöra före- 
tagshemligheter. I förarbetena till företagshemlighetslagen beskrevs gräns- 
linjen mellan företagshemligheter och yrkesskicklighet på följande sätt. 
Information som vem som helst med adekvat utbildning kan omsätta i prak- 
tiskt resultat bör anses som information i näringsidkarens rörelse. Om 
informationen däremot är knuten till individen, så att den inte genom en 
instruktion eller anvisning kan överflyttas till någon annan, bör den anses 
vara av personlig art och således inte ingå i näringsidkarens rörelse. (Se 
prop. 1987/88:155 s. 35.) Ett annat sätt att uttrycka gränsdragningen kan 
vara att företagshemligheter är lättöverförda, medan yrkesskicklighet bara 
över tiden och med ansträngning kan överföras mellan individer. (Se 
Domeij, Från anställd till konkurrent, 2016, s. 73.) 

 
I fråga om en arbetstagares lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren gäller bl.a. 
att den som under sin anställningstid bedriver verksamhet som konkurrerar 
med arbetsgivarens i allmänhet allvarligt bryter mot det lojalitetskrav som 
följer av anställningsavtalet. Redan planer på eller förberedelser för sådan 
verksamhet kan under vissa omständigheter vara ett brott mot lojalitetskra- 
vet. En arbetstagare som bryter mot sin lojalitetsplikt genom att bedriva 
konkurrerande verksamhet är normalt skyldig att ersätta arbetsgivaren för 
den ekonomiska skada som denne drabbas av som en följd av lojalitetsbrot- 
tet (se t.ex. AD 2018 nr 49). 

 
Allmänt om händelseförloppet 

 
Av utredningen, främst den skriftliga bevisningen, framgår bl.a. följande. 

 
Per Lennartsson, Magnus Petersson och Rickard Landin arbetade i vart fall 
från februari 2015 med att undersöka marknaden och utveckla det system 
som skulle bli cDoc. Av bl.a. mejl som åberopats av svarandena framgår att 
de hade tillgång till och studerade ett examensarbete från Högskolan i Borås 
om iChemistry, liksom information om andra konkurrerande företags tjäns- 
ter. Under våren tog de kontakt med möjliga kunder, t.ex. Bendt Bil, 
Trelleborg och National Gummi, för att utröna vilka behov och önskemål 
som fanns beträffande ett kemikaliehanteringssystem. Ett första utkast till en 
kravspecifikation, rubricerad ”KemWeb användarfall”, upprättades av Per 
Lennartsson i början av mars 2015. En hemsida med adressen kemikalie- 
dokumentation.se fanns uppe från mars 2015. I maj 2015 inköptes ett lager- 
bolag, som namnändrades till Chemical Documentation cDoc AB. 

 
Utredningen, särskilt den skriftliga bevisning som tillkommit i 
Arbetsdomstolen, ger starkt stöd för att även Christer Palmqvist och Hans 
Comstad från juni 2015 var delaktiga i arbetet med att ta fram cDoc och för- 
bereda verksamheten i cDoc-bolaget. Av mejl från den nedlagda förunder- 
sökningen framgår att Per Lennartsson, Christer Palmqvist, Hans Comstad 
och Rickard Landin hade kontakter om bl.a. möten med möjliga investerare, 
möten med ”ledningsgruppen”, datorer och e-postadresser för den planerade 
verksamheten, utvecklingen av cDoc, grafisk design och prissättning. Av 
den samlade korrespondensen kan Arbetsdomstolen inte dra någon annan 
slutsats än att Christer Palmqvist och Hans Comstad under sommaren 2015 
ingick i vad som kan beskrivas som cDoc-bolagets ledningsgrupp och konti- 
nuerligt deltog i uppbyggnaden av detta bolags verksamhet. 
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Utredningen talar däremot med viss styrka för att Hans Comstad inte kom 
att bli anställd, delägare eller på annat sätt fortsatt involverad i cDoc-bolaget 
när verksamheten under hösten gick över i mer reguljär form. Hans 
Comstad och Magnus Petersson har berättat att detta berodde på att de inte 
kom överens om finansieringen och villkoren för Hans Comstads medver- 
kan. I en mejlkonversation den 31 augusti–1 september 2015 konstaterade 
Hans Comstad att han och bl.a. Per Lennartsson hade olika syn på ”bolags- 
struktur, investeringar, tillväxttakt” och han begärde därför ett möte, som 
planerades till den 2 september. Den sista kontakt som finns dokumenterad i 
målet mellan Hans Comstad och övriga om verksamheten i cDoc-bolaget är 
ett mejl från Hans Comstad till Christer Palmqvist daterat den 8 september 
med en bifogad Powerpointpresentation kallad ”cDoc företagspres (1)”. 

 
Christer Palmqvist och Intersolia kom den 31 augusti 2015 överens om att 
hans anställning hos bolaget skulle upphöra med en månads uppsägningstid. 
Christer Palmqvist har berättat att han under den månaden arbetade internt 
för cDoc-bolaget, men inte hade några externa kontakter. Han satte bl.a. upp 
bolagets affärssystem med hjälp av tjänsten Fortnox. Från oktober arbetade 
han fullt ut för cDoc-bolaget och utsågs även formellt till vd. I samband 
med detta blev han även indirekt, genom andra bolag, delägare i cDoc-bola- 
get. 

 
Kent Sahlgrens sista arbetsdag hos Intersolia var den 28 augusti 2015, då 
han och arbetsgivaren ingick ett avtal om att han sa upp sig med sex måna- 
ders uppsägningstid, under vilken han skulle vara arbetsbefriad. Efter att 
hans slutlön utbetalats fanns enligt avtalet ”inga övriga förpliktelser” mot 
den andra parten, ekonomiska eller andra, men det erinrades om att ett loja- 
litetsåtagande gentemot bolaget kvarstod innebärande tystnadsplikt rörande 
affärshemligheter m.m. Arbetsdomstolen har i AD 2018 nr 46 (ej refererat) 
funnit att Kent Sahlgren till följd av avtalet bl.a. inte hade någon förpliktelse 
att avhålla sig från att bedriva konkurrerande verksamhet efter den 3 sep- 
tember. Kent Sahlgren har sedan september 2015 arbetat för cDoc-bolaget, 
främst med att sälja cDoc. Det finns i utredningen inga konkreta uppgifter 
om att han dessförinnan skulle ha arbetat för cDoc-bolaget eller på annat 
sätt varit inblandad i utvecklingen av dess verksamhet. 

 
Från oktober 2015 kan cDoc-bolagets verksamhet sägas ha bedrivits fullt ut. 
Vid denna tid kom ägarstruktur och organisation på plats. Den 4 november 
skickades ett pressmeddelande ut om att Christer Palmqvist hade rekryterats 
som ny vd för bolaget. Under oktober började tre personer som tidigare hade 
arbetat för Intersolia att i stället arbeta för cDoc-bolaget. Bolaget fick även 
Bendt Bil som sin första kund i ”skarpt läge”. 

 
iChemistry 

 
iChemistry är ett relativt avancerat och delvis automatiserat system för att 
bedöma, kontrollera och minska de risker som är förknippade med hante- 
ringen av kemikalier i en verksamhet. Intersolia har utvecklat iChemistry 
successivt under lång tid till en kostnad om många miljoner kronor. 
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Intersolia har gjort gällande att svarandena har angripit företagshemlig 
information om iChemistry när de utvecklat cDoc. 
 
Arbetsdomstolen prövar i det följande dels om och i vilken utsträckning 
information avseende iChemistry utgör företagshemligheter, dels om det är 
visat att svarandena angripit någon information om iChemistry som kan 
utgöra företagshemligheter. 

 
iChemistrys yttre struktur och funktionalitet 

Av utredningen framgår följande. 

Intersolias affärsidé innebär, enligt vad som har framkommit, att bolaget 
säljer abonnemang på iChemistry och tillhörande tjänster till alla företag 
och andra organisationer som är beredda att betala det pris som bolaget 
begär. Bolaget strävar alltså efter att maximera antalet kunder, snarare än att 
samarbeta exklusivt med utvalda licenstagare. 

 
Bolaget hade 2015 omkring 600 kundavtal. De flesta av dessa innehåller en 
allmänt hållen sekretessklausul, även om det finns exempel på äldre avtal 
där en sådan saknas. Klausulerna hindrar inte kundföretagen att ge alla sina 
anställda tillgång till samtliga funktioner i iChemistry. Det vanligaste synes 
dock vara att t.ex. en eller några personer per avdelning har administratörs- 
behörighet i systemet, medan övriga anställda har en mer begränsad läsbe- 
hörighet. Intersolia har också tillhandahållit sina kunder manualer till syste- 
met. 

 
Kunskap om iChemistrys funktionalitet har även spridits genom marknads- 
föring, bl.a. då systemet har demonstrerats för presumtiva kunder (prospekt- 
kunder). Enligt bolagets ställföreträdare Daniel Persson har säljarna och 
miljökonsulterna varit väl medvetna om vilka delar av systemet som fick 
visas upp. Enligt vad såväl Christer Palmqvist, Kent Sahlgren och Hans 
Comstad som vittnena Lisa Hugoh och Lena Sundberg (tidigare miljökon- 
sulter hos Intersolia) har berättat kände de inte till att vissa bestämda delar 
av iChemistrys funktionalitet skulle hemlighållas. Demonstrationerna av 
systemet har ändå, naturligt nog, begränsats till de delar som varit av störst 
intresse för varje enskild kund. 

 
Som ett led i marknadsföringen av iChemistry har Intersolia i viss utsträck- 
ning öppnat testkonton åt presumtiva kunder, vilket kostnadsfritt har gett 
dessa full tillgång till systemet under en begränsad tid. Inom Intersolia har 
det gått till så att den säljare som hade kontakt med kunden begärde hos 
Anders Håkansson (anställd hos Intersolia) att ett testkonto skulle öppnas 
och fick från denne inloggningsuppgifter att överlämna till kunden. Enligt 
Anders Håkansson har han, efter godkännande av Daniel Persson vid varje 
tillfälle, öppnat sammanlagt 25–30 testkonton. Christer Palmqvist, å andra 
sidan, har uppgett att det kan ha rört sig om åtta testkonton i veckan. Daniel 
Persson har framhållit att Intersolia, innan inloggningsuppgifter till ett test- 
konto lämnades ut, alltid ingick ett avtal med kunden med bl.a. samma sek- 
retessåtagande som i abonnemangsavtalen. Ingen annan person som hörts 
har dock berättat att sådana avtal skulle ha ingåtts. Kent Sahlgren, Hans 
Comstad och Lena Sundberg har sagt att de inte känner till att det skulle ha  
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skett. Inte heller Anders Håkansson har berättat om det, och Intersolia har 
inte åberopat någon avtalshandling av detta slag som bevis i målet. Enligt 
Arbetsdomstolens mening kan det därför inte anses utrett att Intersolia 
regelmässigt har krävt ett sekretessåtagande innan inloggningsuppgifter till 
testkonton lämnats ut. 

 
Intersolia har anordnat utbildningar om riskbedömning. I inbjudan till en 
sådan utbildning har angetts att den är öppen för alla och att ”vi visar hur 
[riskbedömningar] genomförs med iChemistry”. Det har även funnits mer 
avancerade utbildningar som har riktat sig endast till Intersolias kunder. Det 
har inte framkommit att innehållet i de utbildningar som varit öppna för alla 
skulle ha gett mer information om iChemistry än den marknadsföring som 
förekommit i övrigt, t.ex. vid kundbesök. Det kan därmed inte anses utrett 
att någon viss information om iChemistry har spridits till utomstående på 
detta sätt. 

 
Kunskap om iChemistrys funktionalitet har även spridits genom publice- 
ringar utanför Intersolias kontroll. Exempel på detta är examensarbetet vid 
Högskolan i Borås och en användarmanual som Region Jämtland 
Härjedalen har utarbetat för internt bruk. Båda dessa skrifter har funnits 
öppet tillgängliga på internet, även om regionen på Intersolias uppmaning 
har tagit bort manualen därifrån. 

 
Arbetsdomstolen konstaterar sammanfattningsvis följande. 

 
Intersolia eftersträvar att mot betalning tillhandahålla iChemistry till så 
många kunder som möjligt. Redan detta talar starkt för att Intersolia inte har 
haft ambitionen att hemlighålla sådan information om iChemistry som kun- 
derna får del av enligt kundavtalet. 

 
Intersolia har tillhandahållit systemet iChemistry till fler än 600 kunder, 
utan någon begränsning av hur många eller vilka personer hos kundföreta- 
gen som kunde få antingen full eller begränsad tillgång till systemet. Bland 
kunderna har det funnits flera större företag. Eftersom systemet syftar bl.a. 
till att tillgängliggöra relevant säkerhetsinformation för alla som hanterar 
kemikalier i kundföretagens verksamheter, kan kunderna ofta ha anledning 
att låta en bred krets av arbetstagare använda systemet. Rickard Landin har 
uppgett att han under arbete hos Husqvarna hade tillgång till iChemistry 
direkt från intranätet och utan lösenord, trots att han inte hanterade kemika- 
lier där. Det får förmodas att även andra stora kundföretag har gjort syste- 
met allmänt tillgängligt för sina arbetstagare, vilket alltså inte hindras av de 
sekretessklausuler som Intersolia normalt har tagit in i sina kundavtal. 
iChemistry funktioner har därmed kunnat iakttas och undersökas av en stor 
och i praktiken obestämd krets personer. 

 
Vidare har Intersolia till i vart fall 25–30 potentiella kunder lämnat ut gratis 
testkonton med några veckors eller månaders full tillgång till iChemistry. 
Bolaget har påstått att testkunderna har gjort ett sekretessåtagande, men det 
får inte stöd av utredningen. 
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Region Jämtland Härjedalens användarmanual och examensarbetet vid 
Högskolan i Borås, båda med detaljerad information om iChemistrys struk- 
tur och funktionalitet, har varit öppet tillgängliga på internet. Detta bör i sig 
inte anses som ett offentliggörande från Intersolias sida, då det får godtas att 
bolaget inte hade samtyckt till att något av dessa dokument skulle göras till- 
gängligt för allmänheten. Det inträffade belyser dock att informationen om 
iChemistrys funktionalitet och struktur, redan genom den avtalsenliga 
användningen av systemet hos Intersolias kunder, var spridd i sådan omfatt- 
ning att den fortsatta spridningen knappast har låtit sig kontrolleras. 

 
Arbetsdomstolens samlade bedömning är att den struktur och funktionalitet i 
iChemistry som har kunnat iakttas, genom användargränssnittet, av en kund 
med full tillgång till systemet, inte har hemlighållits av Intersolia på det sätt 
som har krävts för att informationen ska utgöra en företagshemlighet. I den 
mån svarandena har utnyttjat information om iChemistry som har varit till- 
gänglig för Intersolias kunder, och utvecklat liknande tjänster med samma 
benämningar, har detta alltså inte inneburit ett angrepp på någon företags- 
hemlighet hos Intersolia. 

 
 Systemeringsresultat eller annan ”kunskapsbaserad information” bakom 
iChemistry 

 
Frågan är därmed om svarandena angripit någon annan information om 
iChemistry än sådan som är tillgänglig för bolagets kunder när dessa är 
inloggade i systemet, och om denna i så fall utgör Intersolias företagshem- 
ligheter. 

 
Det kan först anmärkas att program- eller källkod (programmeringsresultat) 
som ligger till grund för iChemistrys struktur och funktioner inte är tillgäng- 
lig för Intersolias kunder. Sådan information kan därmed utgöra företags- 
hemligheter. Det har dock inte påståtts att svarandena skulle ha kopierat 
eller på annat sätt angripit sådan information. 

 
Intersolia har däremot hävdat att arbetstagarna har angripit information som 
har legat till grund för programmeringsarbetet och som inte framgår för den 
som är inloggad som användare i iChemistry. Intersolia har beskrivit detta 
som den ”kunskapsbaserade informationen” bakom iChemistry eller som 
systemeringsresultat, systemets arkitektur eller ”logiska flöden”, men har 
inte preciserat det till att avse information i vissa dokument med nedskrivna 
instruktioner eller liknande. 

 
Intersolias beskrivning av vad som avses med systemeringsresultat etc. för 
tankarna till enskilda arbetstagares personliga kunskap om hur ett system för 
kemikaliehantering bör utformas och fungera för att vara gångbart på mark- 
naden. I den mån det som avses är sådant personligt yrkeskunnande, som är 
byggt på erfarenhet och inte med lätthet låter sig överföras från person till 
person, skyddas det inte av företagshemlighetslagen. 

 
Som konkret exempel på företagshemlig information som svarandena angri- 
pit har Daniel Persson i förhör nämnt den algoritm som ligger till grund för 
iChemistrys funktion för aktivitetsbaserad riskbedömning av kemikalier. 
Funktionen ska vara utformad så att användaren anger t.ex. vilket ämne som 
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hanteras, mängden av detta, vilken aktivitet som utförs, i vilket utrymme 
hanteringen sker. Därefter väger systemet automatiskt samman dessa fak- 
torer och bedömer vilken nivå av risk som hanteringen är förknippad med. 
Den beslutsstruktur eller algoritm som används för att utföra den automa- 
tiska riskbedömningen framgår inte för användaren, och den torde vara 
skyddad av företagshemlighetslagen. Utredningen ger dock inte stöd för att 
cDoc år 2015 skulle ha innehållit någon automatisk funktion för riskbedöm- 
ning. Teknologie doktor Karl Hammar, som har vittnat i målet efter att han 
undersökt cDoc och dess källkod, har inte kunnat finna någon sådan funkt- 
ion. Inte heller i övrigt har något framkommit som tyder på att svarandena 
skulle ha angripit algoritmen bakom iChemistrys automatiska riskbedöm- 
ning. Tvärtom ger utredningen starkt stöd för att cDoc-bolagets affärsidé 
2015 var att riskbedömningen inte skulle göras automatiskt i cDoc, utan av 
konsulter vars tjänster cDoc-bolaget erbjöd sina kunder. 

 
Till stöd för att svarandena i övrigt har angripit och obehörigen utnyttjat det 
systemeringsresultat som ligger till grund för iChemistry har Intersolia 
framhållit likheterna mellan systemen och den korta tid som cDoc tagits 
fram på. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening finns det så stora likheter mellan de två 
systemens yttre struktur och funktioner att det finns skäl utgå från att de som 
utvecklat cDoc har haft tillgång till information om hur iChemistry är upp- 
byggt och vilka funktioner systemet har. Svarandena har också bekräftat att 
man har använt iChemistry som en av flera förebilder i utvecklingsarbetet. 
Som redan nämnts utgör dock sådan information om iChemistry som är till- 
gänglig för Intersolias kunder inte företagshemligheter. Arbetsdomstolen 
delar tingsrättens bedömning att likheterna mellan systemen inte måste leda 
till slutsatsen att de som utvecklat cDoc har använt sig av Intersolias före- 
tagshemligheter i form av systemeringsresultat eller motsvarande. Inte heller 
av den korta utvecklingstiden kan man dra den slutsatsen. 

 
Det kan i och för sig antas att Christer Palmqvist eller Hans Comstad – om 
de under anställningen hos Intersolia hade efterfrågat det – skulle ha fått del 
av information om hur iChemistry var uppbyggt i avseenden som inte kan 
iakttas av kunder som är inloggade i systemet. Det har dock inte framkom- 
mit att någon av dem faktiskt gjort detta. Av mejlkorrespondensen, inte 
minst av Christer Palmqvists mejl till Per Lennartsson och Rickard Landin 
med bifogade Exceldokument, framgår att såväl Christer Palmqvist som 
Hans Comstad var engagerade i utvecklingen av cDoc åtminstone från juni 
2015 och att Christer Palmqvist tog aktiv del i utvecklingsarbetet. Det har 
dock inte framkommit något ytterligare stöd för att någon av dem skulle ha 
bidragit med annat än sitt personliga yrkeskunnande. Kent Sahlgren har 
såvitt framkommit inte deltagit i arbetet med cDoc i detta skede. 

 
Arbetsdomstolen finner alltså att det inte är visat att Christer Palmqvist, 
Hans Comstad eller Kent Sahlgren skulle ha röjt eller utnyttjat sådan ”kun- 
skapsbaserad information” bakom iChemistry som utgjort företagshemlig- 
heter hos Intersolia. 
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Sammanfattning 
 

Arbetsdomstolen har alltså kommit fram till följande. Information om 
iChemistrys yttre struktur och funktionalitet, som framgår genom användar- 
gränssnittet, är inte företagshemligheter. Detsamma gäller sådant personligt 
yrkeskunnande, som arbetstagarna kan ha förvärvat i sitt arbete hos 
Intersolia, om hur ett system för kemikaliehantering bör utformas och fun- 
gera för att vara gångbart på marknaden. Det är inte visat att arbetstagarna 
röjt eller utnyttjat någon information som inte antingen är tillgänglig för 
Intersolias kunder eller utgör personligt yrkeskunnande. Det är således inte 
visat att de angripit företagshemlig information avseende systemeringsresul- 
tat eller den ”kunskapsbaserade information” som ligger till grund för 
iChemistry. 

 
Det är alltså inte visat att arbetstagarna i strid med företagshemlighetslagen 
angripit företagshemlig information om iChemistry. Därmed blir det, som 
Intersolia har utformat sin talan, inte aktuellt att ta ställning till om övriga 
svarandeparter har gjort det. 

 
Arbetsdomstolen vill i sammanhanget framhålla följande. Företagshemlig- 
hetslagen skyddar information som näringsidkare håller hemlig. Information 
som näringsidkare inte håller hemlig, utan t.ex. tillhandahåller allmänheten 
mot betalning, kan skyddas av annan lagstiftning. It-baserade tjänster av det 
slag som är aktuellt i målet kan t.ex. skyddas av upphovsrättslagen, om de 
närmare förutsättningar som följer av den lagen är uppfyllda. Detta gäller 
såväl för de datorprogram (källkoder) vilka är grunden för tjänsten, som för 
strukturen och uppbyggnaden av en databas och för sammanställningar av 
uppgifter i databasen. (Se t.ex. AD 2015 nr 39.) Frågan om sådant skydd är 
dock inte föremål för Arbetsdomstolens prövning. 

 
iChemistrys databas med säkerhetsdatablad 

 
Leverantörer av kemikalier är skyldiga att gratis tillhandahålla s.k. säker- 
hetsdatablad till användare av kemikalierna. Säkerhetsdatabladen ska inne- 
hålla uppgifter som är av betydelse för att förebygga skador på människor 
och miljö. Vilka närmare uppgifter som ska ingå är författningsreglerat. 

 
iChemistry innehåller en mycket stor databas med säkerhetsdatablad, som är 
integrerad med systemets olika funktioner. Säkerhetsdatabladen har bearbe- 
tats av Intersolia för att kunna användas till dessa funktioner. Intersolias 
ambition är att databasen ska innehålla säkerhetsdatablad för i princip alla 
kemikalier i Sverige, även om de inte hålls ständigt uppdaterade avseende 
sådana produkter som för tillfället inte används av någon kund. 

 
Intersolia har gjort gällande att databasen med säkerhetsdatablad utgör en 
företagshemlighet och att svarandena har angripit den, huvudsakligen 
genom att överföra säkerhetsdatablad från databasen till cDoc. Enligt 
Intersolia ska detta främst ha skett med användande av ett testkonto som 
Christer Palmqvist låtit öppna i detta syfte för sitt bolag Norra Vägen. 
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Arbetsdomstolen kan inledningsvis konstatera att enskilda säkerhetsdatablad 
vanligtvis inte kan antas utgöra företagshemligheter, då leverantören av 
respektive kemisk produkt är skyldig att gratis tillhandahålla sådana. En 
sammanställning av uppgifter som var för sig inte är hemliga kan dock 
utgöra en företagshemlighet, under förutsättning av bl.a. att sammanställ- 
ningen har hållits hemlig. 

 
Arbetsdomstolen väljer att först pröva om svarandena har röjt eller utnyttjat 
Intersolias databas med säkerhetsdatablad. 

 
De personer som har hörts på svarandenas begäran har genomgående berät- 
tat att cDoc-bolagets affärsmodell skilde sig från Intersolias bl.a. genom att 
cDoc-bolaget inte avsåg att ha en stor databas med nästan alla säkerhetsda- 
tablad, utan att i stället successivt lägga in de säkerhetsdatablad som nya 
kunder behöver. Detta får stöd av teknologie doktor Karl Hammars uppgift 
att cDocs databas så sent som i februari 2016 innehöll endast några hundra 
säkerhetsdatablad, och att den därefter successivt har utökats. Att bygga upp 
databasen i denna takt har varit möjligt utan användning av iChemistrys 
databas. Av ett åberopat mejl framgår att företrädare för cDoc-bolaget år 
2015, från ett bolag som tidigare varit kund hos Intersolia, har mottagit ett 
antal säkerhetsdatablad via e-post med filnamn som börjar med ”i” för 
Intersolia. Mejlet ger inte stöd för att iChemistrys databas skulle ha använts 
av svarandena, utan tyder på att kundbolaget exporterat säkerhetsdatabladen 
för sina kemikalier från iChemistry för att få dem inlagda i cDoc i samband 
med sin övergång till detta system. Detta förfarande talar närmast emot att 
svarandena skulle ha utnyttjat iChemistrys databas. Christer Palmqvist har 
visserligen genom Norra Vägens testkonto haft fullständig tillgång till 
iChemistry tills kontot stängdes i oktober 2015. Det finns dock inget kon- 
kret stöd för att han skulle ha laddat ned säkerhetsdatablad därifrån. 

 
Arbetsdomstolens slutsats är att det inte är visat att någon av svarandena har 
röjt eller utnyttjat Intersolias databas med säkerhetsdatablad. Oavsett om 
databasen skulle anses vara en företagshemlighet, har svarandena således 
inte brutit mot företagshemlighetslagen i detta avseende. 

 
Virtuell kemikaliesamordnare 

 
Intersolia har haft planer på att lansera en konsulttjänst som komplement till 
de automatiska funktionerna i iChemistry. Den skulle innebära att en miljö- 
konsult hjälper till med t.ex. inventering av kundens kemikalier och riskbe- 
dömning. Tjänsten har aldrig lanserats och såvitt har framkommit finns det 
inte heller några aktuella planer på detta. 

 
cDoc-bolaget tillhandahåller tjänsten virtuell kemikaliesamordnare. 

 
Intersolia menar att svarandena i strid med företagshemlighetslagen har 
angripit information om Intersolias planerade tjänst för att utveckla cDoc- 
bolagets tjänst. Intersolia har uttryckt det som att cDoc-bolaget har använt 
idén om en sådan tjänst. 
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Intersolias planerade tjänst beskrivs kortfattat i två versioner av ett flygblad 
som togs fram inför en mässa 2013. I flygbladen kallades den planerade 
tjänsten för virtuell miljösamordnare respektive virtuell kemikaliesamord- 
nare. Av förhöret med Mattias Lindmark (marknadsansvarig hos Intersolia) 
framgår att materialet inte var hemligt, men att det inte heller hade tryckts 
upp på papper inför mässan utan fanns endast i digitalt format som kunde 
visas upp eller skrivas ut. Han vet inte om flygbladen har visats upp eller 
delats ut på mässan. 

 
Arbetsdomstolen kan konstatera att den tjänst som cDoc-bolaget sedermera 
lanserade under namnet virtuell kemikaliesamordnare har likheter med 
Intersolias planer på en virtuell miljö- eller kemikaliesamordnare, såsom 
dessa framgår av flygbladen från 2013. Å andra sidan framstår varken nam- 
net på eller innehållet i den tjänst Intersolia då planerade som så originellt 
att det förhållandet att cDoc-bolaget lanserat en liknande tjänst med någon 
styrka talar för att cDoc-bolaget utnyttjat information om Intersolias plane- 
rade tjänst. Enligt Arbetsdomstolen framstår beteckningen virtuell kemikali- 
esamordnare som näraliggande för den som sökte ett namn för en sådan 
tjänst som cDoc-bolaget skulle lansera, då tjänster som förmedlas via inter- 
net ofta något oegentligt kallas virtuella även om de utförs av en människa 
(t.ex. virtuell utbildning och virtuell löneadministration) och då kemikalie- 
samordnare är en förekommande och naturlig beteckning på den funktion i 
kundföretaget som tjänsten är avsedd att ersätta. 

 
cDoc-bolagets tilltänkta tjänst, som senare fick namnet cDoc, omnämndes 
redan i februari 2015 i mejl och dokument som skickades mellan Per 
Lennartsson, Magnus Petersson och Rickard Landin. Tjänsten kallades då 
KemWeb. Det finns inget konkret stöd i utredningen för att Christer 
Palmqvist, Kent Sahlgren eller Hans Comstad redan vid denna tid skulle ha 
varit inblandade i utvecklingsarbetet eller för att Intersolias tilltänkta tjänst 
skulle ha utgjort förebild för cDoc-bolagets tjänst. Utredningen ger i stället 
starkt stöd för att cDoc-bolaget redan inledningsvis planerade att erbjuda 
företag utan egen miljöexpertis en konsultbaserad tjänst, där kunden lägger 
in information om sin kemikaliehantering i systemet och en miljökonsult 
hos cDoc-bolaget gör en riskbedömning utifrån denna. Tjänsten framstår på 
så sätt som ett alternativ till iChemistrys mer avancerade automatiska funkt- 
ioner och ett uttryck för en något annorlunda affärsidé. 

 
cDoc-bolaget synes först i ett sent skede av utvecklingen av cDoc ha valt att 
marknadsföra sin konsulttjänst under beteckningen virtuell kemikaliesam- 
ordnare. Det kan tänkas att Christer Palmqvist och Hans Comstad, som i 
detta skede deltog i cDoc-bolagets utvecklingsarbete och rimligen måste 
haft kännedom om att Intersolia hade planerat en tjänst kallad virtuell miljö- 
samordnare eller virtuell kemikaliesamordnare, har utnyttjat denna inform- 
ation vid valet av namn på cDoc-bolagets motsvarande tjänst. Även om så 
skulle vara fallet kan det, med beaktande av vad som framkommit om flyg- 
bladen från 2013, inte antas att Christer Palmqvist eller Hans Comstad insåg 
eller borde ha insett att Intersolia höll namnet på den planerade tjänsten 
hemlig. 
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Det kan tilläggas att Lisa Hugoh har berättat att det efter 2013 skedde en 
utveckling av Intersolias planer på en virtuell samordnare i riktning mot vad 
som framstår som ett slags systemstöd för miljökonsulter. Det står klart att 
detta senare utvecklingsarbete inte har legat till grund för cDoc-bolagets 
tjänst. 

 
Intersolia har alltså inte visat att svarandena utnyttjat information om 
Intersolias planerade tjänst när cDoc-bolagets tjänst virtuell kemikaliesam- 
ordnare utvecklades. För det fall Christer Palmqvist eller Hans Comstad 
skulle ha utnyttjat information om beteckningen på Intersolias planerade 
tjänst, är omständigheterna inte sådana att de kan antas ha varit i ond tro om 
att Intersolia höll informationen hemlig. Arbetsdomstolens slutsats är såle- 
des att det inte är visat att svarandena i strid med företagshemlighetslagen 
angripit information om Intersolias planer på tjänsten virtuell miljö- eller 
kemikaliesamordnare. Arbetsdomstolen behöver med denna bedömning inte 
ta ställning till om informationen utgjorde företagshemligheter hos 
Intersolia. 

 
Kunddatabasen och Chemsoftlistan 

 
Allmänt 

 
Intersolia har, bl.a. genom att i Arbetsdomstolen åberopa en Excelfil som 
kommer att beröras nedan, visat att bolaget 2015 hade en kunddatabas med 
uppgifter om samtliga aktuella och tidigare kunder, cirka 650 till antalet, 
med uppgifter om avtal och pris m.m. (Arbetsdomstolen återkommer nedan 
till frågan om informationen i kunddatabasen och den s.k. Chemsoftlistan 
innehas av Intersolia eller av något annat bolag inom koncernen.) Det är, 
enligt Arbetsdomstolens mening, klart att det skulle medföra skada i kon- 
kurrenshänseende för Intersolia om kunddatabasen blev tillgänglig för t.ex. 
bolagets konkurrenter, i synnerhet som den innehållit uppgifter om t.ex. 
individuellt bestämda priser. Det har funnits skäl för Intersolia att – på sätt 
som är sedvanligt i näringslivet – hemlighålla sammanställningar av inform- 
ation om kunder, deras kontaktuppgifter, ingångna avtal och priser. 

 
Även om det finns skäl för företag att hemlighålla sammanställningar av 
kunduppgifter, torde det vara vanligt att de i sin normala verksamhet sprider 
viss information om sina kunder, t.ex. uppgifter om namn på enstaka kun- 
der. Så har av allt att döma också skett i samband med Intersolias regel- 
bundna utbildningar och kundsammankomster. Att en del kunduppgifter har 
spridits utesluter inte att kunddatabasen som helhet har hemlighållits. Det 
har inte framkommit att någon lista över större delen av Intersolias kund- 
krets skulle ha spridits, än mindre någon uppgift om vilka priser kunderna 
betalar. Inget annat har alltså framkommit än att Intersolia på sedvanligt sätt 
har hemlighållit kunddatabasen. Kunddatabasen har därmed utgjort en före- 
tagshemlighet. 

 
Intersolia har i Arbetsdomstolen åberopat ett mejl som Christer Palmqvist 
den 12 augusti 2015 skickade till Hans Comstad. Mejlet innehöll en Excelfil 
med namnet ”Intersolia - Kundlista - 2015-08-12”. Mejlet med bilaga härrör 
från den nedlagda förundersökningen och har överlämnats av polisen till  
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Intersolias ombud, vilket får anses säkerställa att materialet är autentiskt. I 
filen finns en databas med drygt 1 600 poster avseende avtal med cirka 650 
unika företag. Det framgår för varje avtal om det avser en nuvarande eller 
tidigare kund, datum för kontraktsskrivning, vilken iChemistry-tjänst avtalet 
gäller, totalt pris, nästa förfallodag och ”owner” (kundansvarig person hos 
Intersolia). Ett fåtal poster är uppenbarligen införda i testsyfte. Det finns 
dock ingen anledning att ifrågasätta att det var Intersolias aktuella kunddata- 
bas som Christer Palmqvist översände till Hans Comstad. 

 
Christer Palmqvist har skickat databasen från sitt MPQ-mejlkonto till Hans 
Comstads Gmailkonto, vilket är samma konton som de använde för att 
aktivt delta i förberedelserna för att starta cDoc-bolagets verksamhet. Att 
Christer Palmqvist skickade databasen under en period när de båda var 
engagerade i dessa förberedelser och bara några veckor innan han begärde 
att få sluta hos Intersolia talar mycket starkt för att avsikten var att databa- 
sen skulle användas inom cDoc-bolaget. Om Hans Comstad hade behövt 
databasen för sitt arbete hos Intersolia, har det inte funnits någon anledning 
att skicka den mellan externa mejlkonton. 

 
Intersolia har åberopat utdrag ur cDoc-bolagets affärssystem Fortnox med 
uppgifter om cDoc-bolagets säljaktiviteter under tiden september 2015– 
januari 2016. Svarandena har ifrågasatt bevisningens tillförlitlighet och 
anfört att Intersolia måste ha kommit åt materialet genom dataintrång. 
Daniel Persson har med hänvisning till 36 kap. 6 § rättegångsbalken vägrat 
att uttala sig om hur Intersolia har fått tag på materialet. Att 
Arbetsdomstolen inte har underlag för att bedöma hur materialet har åtkom- 
mits och om det skulle kunna vara förvanskat ger naturligtvis skäl att 
bedöma dess bevisvärde med stor försiktighet. Emellertid har Eva Arulf, 
som är den som svarat för de flesta aktiviteterna i loggen, i förhör bekräftat 
att uppgifterna i stora drag verkar stämma. 

 
Mot bakgrund av det anförda anser Arbetsdomstolen att det är visat i målet 
att främst Eva Arulf, Christer Palmqvist och Kent Sahlgren under tiden sep- 
tember 2015–januari 2016 för cDoc-bolagets räkning har haft kontakt med 
ett trettiotal företag som förekommer i Intersolias kunddatabas. Sammanlagt 
finns i loggen registrerade knappt 400 företagskontakter, varav många är 
upprepade kontakter med samma företag. Även om det inte med säkerhet 
kan sägas att aktivitetsloggen i Fortnox anger alla kontakter som cDoc-bola- 
get under perioden har tagit med potentiella kunder, får det antas att de allra 
flesta av dessa finns i loggen. En betydande del av de kontaktade företagen 
var alltså kunder hos Intersolia. 

 
Vidare har Kent Sahlgren den 15 januari 2016 mejlat till bolagets säljare att 
han ”vill ha 20 heta leads var av Er senast den 31 jan, dvs., företag som inte 
är Intersolia kunder eller prospect i Fortknox”. Detta kan tolkas som att 
cDoc-bolaget redan förfogade över och använde uppgifter om Intersolias 
kunder. Christer Palmqvist, Kent Sahlgren och Eva Arulf har å andra sidan 
genomgående förnekat att de utnyttjat någon kundlista från Intersolia i sitt 
arbete för cDoc-bolaget och att försäljningsarbetet särskilt skulle ha inriktats 
på Intersolias kunder. Kent Sahlgren har dock uppgett att han har kontaktat 
10–15 Intersoliakunder som han hade i minnet. På samma sätt har Eva Arulf 
förklarat att hon kontaktade ”sina” gamla kunder som hon hade i minnet och  
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att hon, i det mejl där hon nämnde ”ett par leads som jag hade med mig i 
min kundlista”, i själva verket syftade på en lista som hon hade i huvudet. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. Christer Palmqvist har, en kort 
tid innan han lämnade Intersolia, gjort sin arbetsgivares fullständiga kund- 
databas varaktigt tillgänglig för sig själv och Hans Comstad på externa mejl- 
konton. Den enda rimliga förklaringen till detta är att han avsåg att databa- 
sen skulle användas i cDoc-bolagets verksamhet. Under några månader där- 
efter har ett trettiotal kunder i databasen kontaktats av cDoc-bolaget i sälj- 
syfte. Därmed får det anses visat att i vart fall någon av Christer Palmqvist, 
Kent Sahlgren eller Eva Arulf har utnyttjat information från kunddatabasen. 
Den bedömningen ändras inte av att Kent Sahlgren och Eva Arulf i och för 
sig skulle ha kunnat hålla det antal kunder som det här är fråga om i minnet. 
Det har inte heller någon betydelse att det skulle kunna finnas felaktiga pos- 
ter i databasen, eftersom frågan är om databasen som sådan har röjts eller 
utnyttjats av svarandena. 

 
Särskilt om Christer Palmqvist 

 
Arbetsdomstolens bedömning innebär att det är visat att Intersolias kundda- 
tabas utgjort företagshemligheter och att Christer Palmqvist under sin 
anställning hos Intersolia medvetet har röjt kunddatabasen till åtminstone 
någon person, som har utnyttjat information ur denna i cDoc-bolagets verk- 
samhet. Christer Palmqvist har fått del av kunddatabasen i sin anställning 
och han måste ha insett att han inte fick avslöja den. Christer Palmqvist är 
därför enligt 7 § företagshemlighetslagen skyldig att ersätta den skada som 
uppkommit genom hans förfarande. Även om Christer Palmqvist agerande i 
tjänsten för cDoc-bolaget när han röjde kunddatabasen, finns det synnerliga 
skäl för att han ska ansvara för den skada han orsakat, bl.a. eftersom han 
medvetet röjt företagshemligheter som han fått del av sin anställning (jfr 4 
kap. 1 § skadeståndslagen). 

 
Särskilt om cDoc-bolaget 

 
Christer Palmqvist har angripit Intersolias kunddatabas, i strid med 7 § före- 
tagshemlighetslagen, genom att göra den tillgänglig för personer verksamma 
inom cDoc-bolaget. Han är sedan november 2015 vd för cDoc-bolaget och 
ingick redan dessförinnan i praktiken i bolagets ledningsgrupp. Han måste 
därmed ha agerat som företrädare för cDoc-bolaget. 

 
Information ur kunddatabasen har utnyttjats i cDoc-bolagets verksamhet av 
Christer Palmqvist, Kent Sahlgren eller Eva Arulf. Christer Palmqvist, som 
är företrädare för bolaget, måste ha känt till att informationen angripits i 
strid med företagshemlighetslagen och att den utnyttjades i bolagets verk- 
samhet. 

 
cDoc-bolaget har härigenom brutit mot 8 § företagshemlighetslagen och är 
därför skyldigt att ersätta Intersolia för den skada som uppkommit genom 
detta förfarande. 
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Särskilt om Kent Sahlgren 
 

Intersolia har gjort gällande att Kent Sahlgren i strid med företagshemlighet- 
slagen har röjt och utnyttjat kunddatabasen. Intersolias talan får, enligt 
Arbetsdomstolens mening, även anses omfatta ett påstående om att han har 
röjt eller utnyttjat information som finns i kunddatabasen. 

 
Intersolia och Kent Sahlgren träffade den 3 september 2015 ett uppsäg- 
ningsavtal. Enligt detta var han arbetsbefriad från Intersolia under uppsäg- 
ningstiden och han var, enligt vad Arbetsdomstolen har funnit i AD 2018 nr  
46 (ej refererad), efter den 3 september 2015 inte längre skyldig att avhålla 
sig från att bedriva med Intersolia konkurrerande verksamhet. Det finns 
ingen uppgift om att han, medan han fortfarande arbetade för Intersolia, 
skulle ha försett sig med information ur kunddatabasen, eller att han den 
3 september 2015 eller tidigare skulle ha röjt eller utnyttjat uppgifter ur 
denna. 

 
Kent Sahlgren har bestritt att han skulle ha röjt eller utnyttjat Intersolias 
kunddatabas men medgett att han, medan hans anställning hos bolaget fort- 
farande löpte, har kontaktat företag som han visste var Intersolias kunder, i 
syfte att marknadsföra cDoc. Han har uppgett att han då inte använde kund- 
databasen, utan utnyttjade kunskap som han hade i minnet. 

 
Arbetsdomstolen behöver inte ta ställning till om det är bevisat att Kent 
Sahlgren röjt eller utnyttjat Intersolias kunddatabas eller om han, som han 
själv påstått, utnyttjat kunskap om kunder som han hade i minnet. Enligt 
Arbetsdomstolens mening skulle han nämligen inte vara skadeståndsskyldig 
enligt företagshemlighetslagen även om han hade fått del av kunddatabasen 
från Christer Palmqvist efter den 3 september 2015, och därefter utnyttjat 
informationen vid sina kontakter för cDoc med företag i databasen. Skälen 
till detta är följande. 

 
Om Kent Sahlgren efter den 3 september 2015 skulle ha fått del av kundda- 
tabasen från Christer Palmqvist, har han inte överträtt 7 § företagshemlig- 
hetslagen eftersom han då inte har fått del av kunddatabasen i sin anställ- 
ning hos Intersolia. Däremot kan han i så fall ha utnyttjat Intersolias före- 
tagshemligheter i ond tro om att informationen var företagshemlig och om 
att Christer Palmqvist angripit hemligheterna. Under dessa förutsättningar 
har hans agerande stått i strid med 8 § företagshemlighetslagen. 

 
Vid bedömningen av om Kent Sahlgren under de nämnda förutsättningarna 
är skadeståndsskyldig enligt företagshemlighetslagen måste följande beak- 
tas. Enligt 3 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som har arbetstagare i sin 
tjänst ersätta skada som arbetstagaren vållar i tjänsten (s.k. principalansvar). 
Vidare framgår av 4 kap. 1 § skadeståndslagen att arbetstagare svarar för 
skada som hon eller han vållar genom fel eller försummelse i tjänsten endast 
i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffen- 
het, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omstän- 
digheter. Bestämmelserna är tillämpliga inte bara på arbetstagare, utan även 
på andra som för annans räkning utför arbete under omständigheter liknande 
dem som förekommer i ett anställningsförhållande (6 kap. 5 § skadestånds- 
lagen). 3 kap. 1 § och 4 kap. 1 § skadeståndslagen är direkt tillämpliga bara  
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på de typer av skador som regleras i skadeståndslagen, t.ex. sak- och person- 
skada. Av rättspraxis framgår att 3 kap. 1 § skadeståndslagen kan tillämpas 
analogt om en arbetstagare i tjänsten utnyttjar eller röjer företagshemligheter 
i strid med 8 § företagshemlighetslagen, i vart fall när röjandet eller utnytt- 
jandet syftar till vinning för arbetsgivaren (AD 2013 nr 24). Enligt 
Arbetsdomstolens mening bör motsvarande gälla vid tillämpning av 4 kap. 
1 § skadeståndslagen (jfr NJA 1986 s. 702). 

 
Om Kent Sahlgren efter den 3 september 2015 har fått del av Intersolias 
kunddatabas och utnyttjat informationen i denna, har hans befattning med 
kunddatabasen helt och hållet skett i tjänsten som anställd hos cDoc-bolaget, 
eller i vart fall när han utförde arbete för bolaget under omständigheter lik- 
nande dem som förekommer i ett anställningsförhållande. Utnyttjandet får i 
sådana fall antas ha skett på uppdrag av företrädare för cDoc-bolaget och i 
syfte att gynna detta bolag ekonomiskt. Det finns enligt Arbetsdomstolens 
mening inte några skäl för att cDoc-bolaget, i så fall, inte skulle svara för 
den skada som Kent Sahlgren orsakat genom att bryta mot 8 § företagshem- 
lighetslagen. I sådant fall finns det inte synnerliga skäl för att han personli- 
gen ska ansvara för skadan (jfr 4 kap. 1 § skadeståndslagen). 
Arbetsdomstolen noterar att Kent Sahlgren enligt detta resonemang skulle 
ha fått del av kunddatabasen från cDoc-bolaget och att utredningen inte ger 
stöd för att Kent Sahlgren under aktuell period skulle ha haft ett väsentligt 
inflytande över detta bolag (jfr NJA 1986 s. 702). 

 
Är då Kent Sahlgren skyldig att betala skadestånd enligt företagshemlighets- 
lagen för att, på det sätt som han medgett, ha utnyttjat information om kun- 
dernas namn som han hade i minnet? Hans medgivande innefattar att han 
innan anställningen hos Intersolia upphörde har utnyttjat information om 
vilka som var Intersolias kunder, vilken han fått del av i sin anställning hos 
Intersolia. Frågan är då om den informationen utgör företagshemligheter. 

 
Som Arbetsdomstolen redan har konstaterat kan ett företags normala verk- 
samhet medföra att viss kundinformation sprids till utomstående, samtidigt 
som kunddatabasen som helhet hemlighålls. Det har framkommit att 
Intersolia regelbundet bjöd in sina kunder till större sammankomster i olika 
delar av landet. Per Resell (anställd hos Intersolia) har omvittnat att det vid 
dessa tillfällen delades ut namnbrickor till deltagarna med respektive kund- 
företags namn angivet, vilket även Kent Sahlgren har berättat om. Uppgif- 
terna har däremot gått isär i frågan om även deltagarlistor var tillgängliga 
för deltagarna. Under alla omständigheter har Intersolia inte vinnlagt sig om 
att hemlighålla identiteten på enskilda kunder, som därför inte kan anses ha 
varit företagshemlig. Det är därmed inte visat att Kent Sahlgren har utnyttjat 
företagshemlig information. 

 
Arbetsdomstolens slutsats är att Kent Sahlgren inte är skadeståndsskyldig 
enligt företagshemlighetslagen för att ha använt kunduppgifter från 
Intersolia, oavsett om han har hämtat dem ur minnet eller ur den företags- 
hemliga kunddatabasen efter Christer Palmqvists angrepp på denna. 
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Arbetsdomstolen vill i sammanhanget nämna att det normalt står i strid med 
en arbetstagares lojalitetsplikt att under anställningen kontakta arbetsgiva- 
rens kunder i syfte att värva dem till en konkurrerande verksamhet, alldeles 
oavsett om information avseende kunderna utgör företagshemligheter eller 
inte. Frågan om Kent Sahlgren, utan att ha angripit Intersolias företagshem- 
ligheter, har brutit mot sin lojalitetsplikt omfattas dock inte av 
Arbetsdomstolens prövning. 

 
Särskilt om Hans Comstad 

 
Hans Comstad har fått Intersolias kunddatabas via mejl från Christer 
Palmqvist den 12 augusti 2015. Därefter har han varit verksam för cDoc- 
bolaget fram till början av september. Det har inte framkommit att han i 
tiden däremellan skulle ha kontaktat Intersolias kunder i sådan utsträckning 
att det tyder på att han utnyttjat uppgifter ur databasen. Det finns i övrigt 
inga uppgifter om att han skulle ha befattat sig med kunddatabasen på annat 
sätt än att han tog emot det mejl till vilket databasen hade bifogats. Han är 
därför inte skadeståndsskyldig enligt företagshemlighetslagen för att ha röjt 
eller utnyttjat kunddatabasen. 

 
Övriga svarande 

 
Det har inte framkommit att Per Lennartsson, Magnus Petersson eller 
Rickard Landin skulle ha vidtagit någon åtgärd med Intersolias kunddatabas 
eller uppgifter ur denna. Varken de eller deras arbetsgivare, MPQ, är därför 
skadeståndsskyldiga för att ha angripit databasen. Christer Palmqvist var 
visserligen delägare i MPQ när han angrep kunddatabasen, men han kan i 
detta avseende inte sägas ha agerat för MPQ utan snarare för cDoc-bolaget. 

 
Särskilt om den s.k. Chemsoftlistan 

 
Intersolia och Daniel Persson har i viss detalj redogjort för ett förvärv av 
delar av verksamheten i miljökonsultbolaget Explizit Environment AB, om 
vilket avtal ingicks under våren 2015. Det främsta syftet med affären var att 
överta Explizits kemikaliehanteringssystem Chemsoft och de kunder som 
använde det. Arbetsdomstolen har inte anledning att ifrågasätta Daniel 
Perssons uppgift att Intersolia i samband med förvärvet fick tillgång till en 
lista över de 96 Chemsoftkunderna (Chemsoftlistan) och att den hölls hem- 
lig av konkurrensskäl. Listan var därmed en företagshemlighet hos 
Intersolia. 

 
Tingsrätten har prövat frågan om svarandena har röjt och utnyttjat 
Chemsoftlistan. Christer Palmqvist och Kent Sahlgren har vid huvudför- 
handlingen i Arbetsdomstolen anfört att detta är ett rättegångsfel, då de av 
Intersolia åberopade grunderna för talan varken vid tingsrätten eller i 
Arbetsdomstolen innefattar något påstående om angrepp på Chemsoftlistan, 
och har yrkat att Arbetsdomstolen inte ska tillåta Intersolia att åberopa 
denna omständighet. 
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Enligt tingsrättens dom har Intersolia åberopat att angrepp skett på 
”Intersolias […] kunddatabas”. Arbetsdomstolen konstaterar att det inte är 
uppenbart att detta uttryckssätt omfattar en kunddatabas som mottagits från 
en verksamhet som Intersoliakoncernen var i färd med att förvärva, men att 
det är möjligt att göra en sådan tolkning. Eftersom svarandenas befattning 
med Chemsoftlistan har varit föremål för argumentation och bevisföring 
redan vid tingsrätten kan det inte ha kommit som en överraskning att tings- 
rätten tog upp omständigheten till prövning. Arbetsdomstolen anser att över- 
vägande skäl talar för att omständigheten ska anses omfattas av de redan vid 
tingsrätten åberopade grunderna. Den är alltså inte ny och ska inte avvisas. 

 
Christer Palmqvist har medgett att han har haft tillgång till Chemsoftlistan 
och att han har importerat dess information till cDoc-bolagets affärssystem 
Fortnox. Han måste vid den tidpunkten ha förstått att listan utgjorde en före- 
tagshemlighet hos Intersolia. Genom att listan överförts till cDoc-bolagets 
affärssystem har den blivit tillgänglig för andra som haft tillgång till det 
systemet. Christer Palmqvist har därmed i strid med företagshemlighetsla- 
gen röjt denna företagshemlighet. 

 
Christer Palmqvist har uppgett att han strax efter att ha överfört informat- 
ionen till affärssystemet insåg att det var fel att göra så, och därför raderade 
den ur systemet. Av ett utdrag ur Fortnox händelselogg framgår att posterna 
har importerats, men inte att de har raderats. Christer Palmqvists uppgift om 
radering stöds alltså inte av de utdrag ur Fortnox som Intersolia åberopat. 
Påståendet får inte heller stöd av annan bevisning. Arbetsdomstolen anser 
att svarandena, av vilka flera har direkt tillgång till Fortnoxsystemet, rimli- 
gen borde ha kunnat ta fram uppgifter till stöd för att radering skett. Något 
sådant material har inte lagts fram. Arbetsdomstolen finner därför att det 
inte är utrett att Christer Palmqvist har raderat posterna. 

 
Å andra sidan finns det inga uppgifter som visar att information ur 
Chemsoftlistan skulle ha utnyttjats eller på annat sätt hanterats av någon av 
svarandena, utöver att Christer Palmqvist importerat listan till Fortnox. Det 
utdrag ur Fortnox som Intersolia åberopat tyder närmast på att listan inte 
användes vid något tillfälle. 

 
Sammanfattningsvis finner Arbetsdomstolen det visat att Christer Palmqvist 
i strid med 7 § företagshemlighetslagen har röjt Chemsoftlistan genom att 
göra den tillgänglig för andra personer verksamma i cDoc-bolaget. Däremot 
är det inte visat att han har utnyttjat information ur listan. Christer Palmqvist 
måste vid röjandet ha agerat som företrädare för cDoc-bolaget. Hans age- 
rande innebär därmed även att cDoc-bolaget i strid med 8 § företagshemlig- 
hetslagen har röjt Chemsoftlistan. Även om Christer Palmqvist agerande i 
tjänsten för cDoc-bolaget när han röjde Chemsoftlistan, finns det synnerliga 
skäl för att han ska ansvara för den skada han orsakat, bl.a. eftersom han 
medvetet röjt företagshemligheter som han fått del av sin anställning (jfr 4 
kap. 1 § skadeståndslagen). 

 
Det är inte visat att övriga svarandeparter har röjt Chemsoftlistan eller 
utnyttjat information ur denna. 
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Prospektdatabasen 
 

Intersolia har haft en omfattande databas med uppgifter om företag som har 
identifierats som potentiella kunder (prospektkunder) och som i vissa fall 
har bearbetats av Intersolias säljare. Antalet registrerade prospektkunder 
uppgick 2015 till cirka 4 700. Prospektdatabasen har tveklöst varit värd att 
hemlighålla av konkurrensskäl och det får anses utrett att Intersolia har gjort 
detta. Den har alltså utgjort en företagshemlighet. 

 
Bevisningen för att cDoc-bolaget har haft tillgång till och utnyttjat 
Intersolias prospektdatabas består bl.a. av utdrag ur cDoc-bolagets affärssy- 
stem. Intersolia har kommit åt dessa på ett sätt som Daniel Persson med 
hänvisning till 36 kap. 6 § rättegångsbalken har vägrat att redogöra för. 
Eftersom Eva Arulf har uppgett att uppgifterna i huvudsak verkar stämma, 
och det inte har påtalats några konkreta fel i utdragen, anser 
Arbetsdomstolen att materialet trots detta kan läggas till grund för bedöm- 
ningen. Av utdragen framgår att cDoc-bolaget, främst genom Eva Arulf, har 
kontaktat så många av de registrerade företagen att de har varit klart överre- 
presenterade bland cDoc-bolagets försäljningsinsatser. 

 
Det finns alltså vissa uppgifter som stödjer att cDoc-bolaget har utnyttjat 
prospektdatabasen. Av följande skäl behöver dock Arbetsdomstolen inte ta 
slutlig ställning till om det är visat att så är fallet. 

 
Intersolia har som grund för sin talan vid tingsrätten angett att det är 
Christer Palmqvist, Kent Sahlgren eller Hans Comstad som har röjt dess 
företagshemliga information, för att sedan tillsammans med andra använda 
den i cDoc-bolagets verksamhet. (Som redan nämnts har Arbetsdomstolen 
under förberedelsen avvisat en av Intersolia åberopad ny omständighet i 
fråga om vem som ska ha röjt informationen.) Om någon annan än Christer 
Palmqvist, Kent Sahlgren eller Hans Comstad skulle ha röjt informationen 
kan Intersolias talan därmed inte bifallas. Det saknas konkreta uppgifter om 
hur prospektdatabasen, helt eller delvis, skulle ha röjts och kommit i cDoc- 
bolagets besittning. Om informationen har röjts, kan det enligt 
Arbetsdomstolens bedömning lika gärna vara någon annan person än 
Christer Palmqvist, Kent Sahlgren och Hans Comstad som har gjort detta. 
Intersolias talan kan redan därför inte bifallas såvitt avser prospektdataba- 
sen. 

 
Har Intersolia Ltd innehaft företagshemligheterna? 

 
Svarandena har ifrågasatt om den information som målet rör har utgjort 
företagshemligheter hos käranden, Intersolia Ltd. De har hänvisat bl.a. till 
ett efterbeskattningsbeslut av Skatteverket, vilket har åberopats som ny 
bevisning i Arbetsdomstolen, enligt vilket de immateriella rättigheterna till 
iChemistry ska tillhöra Intersolia Ltds Gibraltarregistrerade moderbolag, 
Leevest Capital Ltd. Vidare har de påtalat att vissa kundavtal om tillhanda- 
hållande av iChemistry har ingåtts av dotterbolaget Intersolia Sweden AB i 
stället för Intersolia Ltd, vilket Daniel Persson har förklarat med att en del 
kunder föredrar att ingå avtal med ett svenskt bolag. Till bemötande av sva- 
randenas invändningar har Intersolia Ltd åberopat två nytecknade ”bekräf- 
telseavtal” enligt vilka Intersolia Sweden AB respektive Leevest Capital Ltd 
bekräftar att de aktuella företagshemligheterna innehas av Intersolia Ltd. 
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Av Skatteverkets beslut och åberopade kundavtal, tillsammans med vad 
Daniel Persson och andra förhörspersoner har berättat, framgår det enligt 
Arbetsdomstolens mening att verksamheterna i Intersolia Ltd och Intersolia 
Sweden AB har varit i hög grad sammanblandade. Det synes ha berott på 
skattemässiga och praktiska skäl om ett kundavtal avseende iChemistry har 
ingåtts av det ena eller andra av bolagen i koncernen. Tjänsten har i båda 
fallen marknadsförts och levererats på samma sätt och av samma personal, 
som har använt kunddatabasen i sitt arbete. Då gränsen mellan bolagens 
verksamheter har varit flytande får samtliga kunduppgifter i kunddatabasen 
anses ha funnits hos såväl Intersolia Ltd som Intersolia Sweden AB och 
utgjort företagshemligheter i vart fall hos Intersolia Ltd. Vidare får det god- 
tas att Intersolia Ltd, efter förvärvet av Chemsofts verksamhet, kom att 
inneha den företagshemliga informationen i Chemsoftlistan. Dessa hemlig- 
heter har Christer Palmqvist och cDoc-bolaget angripit. 

 
Eftersom Arbetsdomstolen inte har funnit det bevisat att några företagshem- 
ligheter som avser systemet iChemistry m.m. har angripits, finns det inte 
anledning att gå in på frågan om sådana hemligheter innehafts av Intersolia 
Ltd. 

 
Har Intersolia offentliggjort informationen? 

 
Svarandena har anfört att den aktuella informationen har offentliggjorts eller 
annars förlorat sin egenskap av företagshemligheter i samband med de rätts- 
liga åtgärder som Intersolia har vidtagit, t.ex. genom att den bifogats till s.k. 
varningsbrev med hot om stämning som, förutom till de personer som slutli- 
gen instämdes i målet, även har sänts till Eva Arulf och Olof Norrlöw. 
Arbetsdomstolen konstaterar att det som svarandena anfört i denna del inte 
avser kunddatabasen (inklusive Chemsoftlistan), som är de enda företags- 
hemligheter som domstolen funnit att någon av svarandena angripit. Invänd- 
ningen saknar redan av den anledningen betydelse för Arbetsdomstolens 
ställningstagande. 

 
Frågan om brott mot lojalitetsplikten och helhetsbedömning 

 
Arbetsdomstolen har funnit det visat att Christer Palmqvist har röjt 
Intersolias kunddatabas, som utgör en företagshemlighet, till åtminstone 
någon person, som har utnyttjat information ur denna i cDoc-bolagets verk- 
samhet. Agerandet innebär att Christer Palmqvist i strid med 7 § företags- 
hemlighetslagen har röjt kunddatabasen till cDoc-bolaget samt att cDoc- 
bolaget i strid med 8 § företagshemlighetslagen har röjt och utnyttjat 
information ur kunddatabasen. 

 
Vidare har Arbetsdomstolen funnit att Christer Palmqvist har röjt den s.k. 
Chemsoftlistan, som är en företagshemlighet, genom att göra den tillgänglig 
för personer verksamma i cDoc-bolaget. Hans agerande, som får anses inne- 
fattas i Intersolias grund för talan, innebär att han och cDoc-bolaget har röjt 
listan i strid med 7 § respektive 8 § företagshemlighetslagen. Det är däremot 
inte visat att Chemsoftlistan har utnyttjats eller på annat sätt hanterats av 
någon av svarandena. 
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I övriga delar har Intersolia inte förmått styrka de angrepp på företagshem- 
ligheter som det har lagt till grund för sin talan. 

 
Intersolia har vid tingsrätten, som ytterligare grund för talan, anfört att 
Christer Palmqvists, Kent Sahlgrens, och Hans Comstads obehöriga angrepp 
på dess företagshemligheter även utgör illojalt agerande i strid med deras 
anställningsavtal med Intersolia. (Som redan nämnts har Arbetsdomstolen 
under förberedelsen avvisat en av Intersolia åberopad ny omständighet inne- 
bärande att även andra handlingar av de nämnda personerna har utgjort 
sådant illojalt agerande.) Den 12 augusti 2015, under sin anställning hos 
Intersolia, har Christer Palmqvist gjort sin arbetsgivares företagshemliga 
kunddatabas tillgänglig utanför Intersolia för honom själv och för Hans 
Comstad, vilket utgör ett led i röjandet av denna. Han har vidare den 14 sep- 
tember 2015, under sin anställning, röjt Chemsoftlistan genom att importera 
den till cDoc-bolagets affärssystem. Genom att på detta sätt förbereda eller 
bedriva konkurrerande verksamhet under sin anställning hos Intersolia har 
Christer Palmqvist allvarligt brutit mot den lojalitetsplikt som följer av hans 
anställningsavtal och som han erinrades om i uppsägningsavtalet. Han är 
därför skadeståndsskyldig även på denna grund för den ekonomiska skada 
som hans agerande kan ha orsakat Intersolia. 

 
Intersolia har särskilt framhållit att Arbetsdomstolen ska beakta helheten i 
svarandenas agerande i förhållande till Intersolia och har åberopat bevisning 
om uttalanden som fällts av Christer Palmqvist, Kent Sahlgren och Hans 
Comstad samt om deras agerande i andra avseenden. Det Intersolia har 
anfört medför dock ingen annan bedömning än den som har angetts ovan. 

 
Fastställelsetalan avseende skadeståndsskyldighet 

 
Arbetsdomstolen har kommit fram till att Christer Palmqvist i strid med 7 § 
företagshemlighetslagen har röjt Intersolias kunddatabas i form av en Excel- 
fil som han skickade per e-post den 12 augusti 2015. Arbetsdomstolen har 
också kommit fram till att cDoc-bolaget i strid med 8 § företagshemlighets- 
lagen har röjt och utnyttjat företagshemlig information ur kunddatabasen. 
Vidare har Arbetsdomstolen funnit att Christer Palmqvist och cDoc-bolaget 
i strid med 7 § företagshemlighetslagen har röjt Chemsoftlistan. Christer 
Palmqvist och cDoc-bolaget är därför skyldiga att ersätta den skada som 
uppkommit för Intersolia (dvs. Intersolia Ltd) genom deras förfarande. 
Christer Palmqvists agerande i nu berörda avseenden innebär även ett illo- 
jalt agerande i strid mot hans anställningsavtal med Intersolia. 

 
I övrigt har Arbetsdomstolen inte funnit att någon av svarandena i strid med 
företagshemlighetslagen har angripit Intersolias företagshemligheter. Inte 
heller har Arbetsdomstolen funnit att Hans Comstad eller Kent Sahlgren 
genom obehöriga angrepp på Intersolias företagshemligheter har agerat illo- 
jalt i strid med sina anställningsavtal med Intersolia. 

 
Svarandena har under huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen – med hänvis- 
ning till rättsfallen AD 2011 nr 11 och AD 2013 nr 24 – framhållit dels att 
Intersolia inte har bevisat att det har lidit någon ekonomisk skada, dels att 
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fastställelsetalan inte kan anses omfatta skyldighet att betala allmänt skade- 
stånd då detta inte särskilt har angetts. 

 
Arbetsdomstolen gör i denna del följande bedömning. 

 
Enligt 7 och 8 §§ företagshemlighetslagen är den som genom ett visst förfa- 
rande bryter mot dessa bestämmelser skyldig att ersätta den skada som upp- 
kommer genom hans eller hennes förfarande. Innebörden är alltså att om 
någon bryter mot bestämmelserna är denne skadeståndsskyldig för den 
skada som kan ha uppkommit till följd av förfarandet. Med beaktande av 
detta, och då Intersolia inte i fastställelseyrkandet har angivit någon konkret 
skada, måste bolagets yrkande avse att svarandena är skyldiga att ersätta 
Intersolia för den skada som bolaget kan ha orsakats av att dess företags- 
hemligheter har angripits i vissa avseenden. Frågan om Intersolia faktiskt 
har drabbats av någon ersättningsgill skada till följd av Christer Palmqvists 
och cDoc-bolagets angrepp på kunddatabasen och Chemsoftlistan omfattas 
inte av Intersolias yrkande och Arbetsdomstolen har därför heller inte heller 
tagit ställning till den frågan. Prövningen omfattar alltså t.ex. inte vilka före- 
tag i kunddatabasen som vid den aktuella tiden var kunder till Intersolia 
(dvs. Intersolia Ltd) eller om cDoc-bolaget har utnyttjat kunddatabasen vid 
sin kontakt med varje enskilt företag. 

 
Enligt 9 § företagshemlighetslagen ska skadestånd för förfaranden i strid 
med bl.a. 7 och 8 §§ bestämmas med hänsyn även till den skadelidandes 
intresse av att hemligheten inte obehörigen utnyttjas eller röjs och till övriga 
omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse. Skadeståndsskyldig- 
heten innefattar alltså även skadestånd för annat än ekonomisk förlust, dvs. 
det som inom arbetsrätten brukar kallas allmänt skadestånd (se t.ex. AD 
2018 nr 25 och AD 2011 nr 11). 

 
Intersolia har yrkat att domstolen ska fastställa att svarandena är skade- 
ståndsskyldiga mot Intersolia för den skada som de har orsakat Intersolia 
genom att angripa bolagets företagshemligheter. Intersolia har över huvud 
taget inte preciserat av vilket slag eller hur omfattande den skada är som 
bolaget kan ha orsakats. Enligt Arbetsdomstolens mening kan Intersolias 
fastställelsetalan därmed inte anses vara begränsad till att avse den ekono- 
miska skada som bolaget drabbats av. Intersolia har alltså inte uteslutit all- 
mänt skadestånd från sitt yrkande. 

 
Intersolia har yrkat att domstolen ska fastställa att svarandena är solidariskt 
ansvariga för den skada som bolaget drabbats av. Enligt 6 kap. 4 § skade- 
ståndslagen är två eller flera som orsakat samma skada solidariskt ansvariga 
för skadeståndet, i den mån annat inte följer av att begränsning gäller i den 
skadeståndsskyldighet som åvilar någon av dem. Bestämmelsen är tillämp- 
lig vid skadestånd enligt företagshemlighetslagen (se t.ex. AD 2018 nr 25). 
Eftersom Intersolias fastställelseyrkanden inte har preciserats till att avse 
viss bestämd skada, utan avser all skada som bolaget kan ha orsakats av sva- 
randenas angrepp på bolagets företagshemligheter, är det inte möjligt för 
Arbetsdomstolen att bedöma om den skada Christer Palmqvist respektive 
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cDoc-bolaget kan ha orsakat är ”samma skada”. Det finns därför inte förut- 
sättningar att i detta mål avgöra om de är solidariskt ansvariga. 

 
Intersolias fastställelseyrkande ska därför bifallas på följande sätt. Domsto- 
len fastställer att Christer Palmqvist är skyldig att ersätta Intersolia för den 
skada som Intersolia orsakats genom att han röjt Intersolias kunddatabas. 
Vidare fastställer Arbetsdomstolen att cDoc-bolaget är skyldigt att ersätta 
Intersolia för den skada som Intersolia orsakats genom att cDoc-bolaget röjt 
och utnyttjat Intersolias kunddatabas. Arbetsdomstolen fastställer även att 
Christer Palmqvist och cDoc-bolaget är skyldiga att ersätta Intersolia för 
den skada som Intersolia orsakats genom att Christer Palmqvist som företrä- 
dare för cDoc-bolaget röjt den s.k. Chemsoftlistan. 

 
Förbudstalan 

 
Den som har angripit en företagshemlighet kan enligt 11 § företagshemlig- 
hetslagen vid vite förbjudas att utnyttja eller röja densamma. Av grunderna 
för 12 § företagshemlighetslagen följer att något förbud inte ska meddelas 
om det skulle bli utan betydelse. Så torde vara fallet bl.a. när den aktuella 
informationen inte längre utgör en företagshemlighet. Vid förbud vid vite 
måste den förbjudna handlingen anges så precist att den som förbudet riktas 
mot har möjlighet att följa det. 

 
Christer Palmqvist och cDoc-bolaget, som har angripit information i 
Intersolias kunddatabas, bör var och en vid vite om 100 000 kr vid varje 
överträdelse förbjudas att utnyttja eller röja databasen. 

 
Chemsoftlistan har getts in till domstolen endast i en version där all kundin- 
formation är maskad. Eftersom informationen i listan därmed inte har preci- 
serats, är det inte möjligt att meddela något förbud mot att utnyttja eller röja 
den. 

 
Förbudsyrkandet ska i övriga delar avslås. 

 
Yrkande om att handlingar och föremål ska överlämnas eller förstöras 

 
Enligt 14 § företagshemlighetslagen får domstolen besluta att den som har 
angripit en företagshemlighet till den som utsatts för angreppet ska över- 
lämna en handling eller ett föremål som innefattar hemligheten, eller bl.a. 
att handlingen eller föremålet ska förstöras. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening vore det inte meningsfullt att besluta att 
Christer Palmqvist och cDoc-bolaget ska lämna ifrån sig alla exemplar av 
Intersolias kunddatabas, eftersom all information i databasen återfinns i en 
sekretessbelagd bilaga till denna dom som de lovligen har tillgång till. Vad 
gäller Chemsoftlistan skulle ett sådant beslut bli alltför oprecist i och med 
att innehållet i listan inte har lagts fram. Yrkandena om överlämnande eller 
förstörande, såväl mot Christer Palmqvist och cDoc-bolaget som mot övriga 
svarande, ska därför avslås. 
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Rättegångskostnader 
 

Kent Sahlgren, Per Lennartsson, Magnus Petersson, Rickard Landin, Hans 
Comstad och MPQ har vunnit målet. Intersolia ska därför förpliktas att fullt 
ut ersätta deras rättegångskostnader även i Arbetsdomstolen, i den mån de 
varit skäligen påkallade. 

 
Christer Palmqvist och cDoc-bolaget har vunnit målet i fråga om 
iChemistry, databasen med säkerhetsdatablad, virtuell kemikaliesamordnare 
och prospektdatabasen, men har förlorat i fråga om kunddatabasen och 
Chemsoftlistan. Det de har vunnit får anses motsvara tre fjärdedelar av 
målet. Intersolia ska därför ersätta dem med hälften av deras rättegångskost- 
nader, såväl vid tingsrätten som i Arbetsdomstolen, i den mån dessa varit 
skäligen påkallade. 

 
Arbetsdomstolen har inte anledning att avvika från tingsrättens bedömning i 
fråga om vilka rättegångskostnader som varit skäligen påkallade i målet där. 
Med den ovan angivna bedömningen av Intersolias ersättningsskyldighet 
måste Christer Palmqvists kostnader särskiljas från Kent Sahlgrens och 
cDoc-bolagets kostnader från MPQ:s. Inget annat har framkommit än att 
lika stor del av respektive kostnad belöper på var och en av medparterna. 
Kent Sahlgren och MPQ ska få ersättning för hela sina kostnader, medan 
Christer Palmqvist och cDoc-bolagets ersättningar ska reduceras till hälften. 

 
Vid bedömningen av vilka kostnader som har varit skäligen påkallade för 
svarandenas talan i Arbetsdomstolen bör särskilt följande beaktas. Såväl det 
skriftliga som det muntliga processmaterialet har varit omfattande. Dessu- 
tom har grunderna för Intersolias talan ännu i Arbetsdomstolen varit förhål- 
landevis oprecist angivna, vilket måste ha medfört åtskilligt merarbete för 
svarandena. I Arbetsdomstolen har det tillkommit omfattande ny skriftlig 
bevisning och domstolen har under förberedelsen haft att ta ställning till 
flera viktiga frågor om tillåtande av omständigheter och bevisning. Sam- 
mantaget har det funnits skäl för svarandena att lägga ner ett omfattande 
arbete såväl under förberedelsen som vid huvudförhandlingen. Visst samar- 
bete har förekommit mellan svarandeombuden, men ombuden för varje part 
har ändå behövt vara väl insatta i hela processmaterialet. Även om en 
kärande i allmänhet bär en tyngre processuell börda än en svarande bör det 
också nämnas att Intersolia, för det fall bolaget skulle ha vunnit målet, har 
begärt ersättning för kostnader i Arbetsdomstolen med knappt 2 miljoner kr. 

 
Per Lennartsson, Magnus Petersson och Rickard Landin har begärt ersätt- 
ning med sammanlagt 1 044 000 kr, allt avseende ombudens arbete (435 
timmar), dvs. 348 000 kr vardera. Intersolia har vitsordat att deras anspråk 
är skäligt. Yrkandet ska därför bifallas. 

 
Kent Sahlgren och Christer Palmqvist har bytt ombud under förberedelsen i 
Arbetsdomstolen. De har begärt ersättning med sammanlagt 1 521 744 kr, 
varav 277 568 kr avser de tidigare ombudens arbete (93,3 timmar), 
950 000 kr de nuvarande ombudens arbete (330 timmar) samt utlägg och 
mervärdesskatt, och har angett att 50 timmars arbete har dragits av för att 
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motsvara merkostnaden på grund av bytet av ombud. Intersolia, som har 
godtagit utläggen och inte anmärkt på timkostnaden, har vitsordat att 70 
timmars arbete av de tidigare ombuden och 270 timmar av de nuvarande har 
varit påkallat. Arbetsdomstolen anser att den ersättning som Kent Sahlgren 
och Christer Palmqvist har begärt framstår som skälig även avseende ombu- 
dens arbete. De har uppgett att kostnaderna fördelar sig lika mellan dem. 
Kent Sahlgren ska ersättas för hela sin kostnad, medan Christer Palmqvist 
ska få ersättning för halva kostnaden. 

 
MPQ och cDoc-bolaget har begärt ersättning med 385 300 kr vardera avse- 
ende ombudets arbete, sammanlagt 770 600 kr (345,24 timmar), samt 
9 890,50 kr vardera avseende ombudets utlägg. MPQ har dessutom begärt 
ersättning med 56 000 kr avseende Per Lennartssons arbete (80 timmar) och 
35 000 kr avseende Magnus Peterssons arbete (50 timmar). cDoc-bolaget 
har begärt ersättning med 98 700 kr avseende ställföreträdaren Carl-Uno 
Olssons arbete (141 timmar) samt 10 480 kr avseende hans utlägg. Intersolia 
har vitsordat att bolagens anspråk avseende ombudets arbete och utlägg är 
skäliga. De ska därför bifallas. I fråga om bolagens ställföreträdare framgår 
det inte vad arbetet närmare har bestått i, men det måste ha funnits behov av 
återkommande konsultationer mellan dem och ombuden. Carl-Uno Olsson 
har även haft anledning att närvara vid huvudförhandlingen, varför hans 
utlägg bör godtas. Skälig ersättning för arbete uppskattar Arbetsdomstolen 
till 30 000 kr för var och en av de tre ställföreträdarna. MPQ ska ersättas för 
hela sin kostnad, medan cDoc-bolaget ska få ersättning för halva kostnaden. 

 
Hans Comstad, som inte har företrätts av ombud i Arbetsdomstolen, har 
begärt ersättning med 101 200 kr, varav 11 000 kr avser utlägg, 12 000 kr 
förlorad arbetsinkomst under huvudförhandlingen, 63 360 kr förlorade kon- 
sultintäkter (64 timmar) och resten mervärdesskatt på förlorade intäkter. 
Intersolia har överlämnat hans anspråk till domstolens bedömning. 
Arbetsdomstolen konstaterar att Hans Comstad har haft anledning att sätta 
sig in i processmaterialet och att närvara vid huvudförhandlingen. Han har 
dock inte yttrat sig i någon nämnvärd omfattning, vare sig under förberedel- 
sen eller vid huvudförhandlingen, vilket möjligen inte heller har behövts. 
Arbetsdomstolen anser att Hans Comstad inte har styrkt den förlorade för- 
tjänsten, men att han däremot bör få ersättning för sitt arbete med målet med 
skäliga 50 000 kr. Ersättningen utgör inte omsättning i näringsverksamhet 
och är därmed inte mervärdesskattepliktig. Utläggen bör godtas. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen avslår yrkandet om avvisning av den av Intersolia Ltd 
åberopade omständigheten att angrepp har skett på den s.k. Chemsoftlistan. 

 
2. Arbetsdomstolen ändrar punkt 1 i tingsrättens domslut på följande sätt. 

 
a) Arbetsdomstolen fastställer att Christer Palmqvist är skyldig att ersätta 

Intersolia Ltd för den skada som Intersolia Ltd orsakats genom att han 
röjt Intersolias kunddatabas (se domsbilaga) uteslutes här. 
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b) Arbetsdomstolen fastställer att Chemical Documentation cDoc AB är
skyldigt att ersätta Intersolia Ltd för den skada som Intersolia Ltd orsa- 
kats genom att Chemical Documentation cDoc AB röjt och utnyttjat
Intersolias kunddatabas (se domsbilaga).

c) Arbetsdomstolen fastställer att Christer Palmqvist och Chemical
Documentation cDoc AB är skyldiga att ersätta Intersolia Ltd för den
skada som Intersolia Ltd orsakats genom att Christer Palmqvist röjt den
s.k. Chemsoftlistan.

d) Arbetsdomstolen förbjuder dels Christer Palmqvist, dels Chemical
Documentation cDoc AB, vid vite om 100 000 kr vid varje överträdelse,
att röja eller utnyttja Intersolias kunddatabas (se domsbilaga).

e) Arbetsdomstolen avslår Intersolias Ltds käromål i övrigt.

3. Med ändring av punkt 3 i tingsrättens domslut förpliktar Arbetsdomstolen
Intersolia Ltd att för rättegångskostnader vid tingsrätten ersätta Christer
Palmqvist med 636 282 kr, varav 545 611 kr avser ombudsarvode, och Kent
Sahlgren med 1 272 564 kr, varav 1 091 221 kr avser ombudsarvode, jämte
ränta enligt 6 § räntelagen från den 14 mars 2019 till dess betalning sker.

4. Med ändring av punkt 5 i tingsrättens domslut förpliktar Arbetsdomstolen
Intersolia Ltd att för rättegångskostnader vid tingsrätten ersätta Chemical
Documentation cDoc AB med 431 497 kr, varav 312 693 kr avser
ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 14 mars 2019 till
dess betalning sker.

5. Arbetsdomstolen fastställer punkterna 2, 4 och 6 i tingsrättens domslut.

6. Intersolia Ltd ska ersätta respektive svarandepart för rättegångskostnader
i Arbetsdomstolen med följande belopp jämte ränta enligt 6 § räntelagen
från dagen för denna dom till dess betalning sker.

a) Per Lennartsson: 348 000 kr avseende ombudsarvode
b) Rickard Landin: 348 000 kr avseende ombudsarvode
c) Magnus Petersson: 348 000 kr avseende ombudsarvode
d) Kent Sahlgren: 760 872 kr, varav 613 784 kr avser ombudsarvode
e) Christer Palmqvist: 380 436 kr, varav 306 892 kr avser ombudsarvode
f) MPQ Software AB: 455 191 kr, varav 385 300 kr avser ombudsarvode
g) Chemical Documentation cDoc AB: 217 835 kr, varav 192 650 kr avser
ombudsarvode
h) Hans Comstad: 61 000 kr

7. Arbetsdomstolen fastställer punkt 7 i tingsrättens domslut, såvitt avser
uppgifter som inte har tagits in de offentliga delarna av denna dom.
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8. Sekretessen enligt 36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen ska fort- 
sätta att gälla för uppgifter om Intersolia Ltds affärs- och driftsförhållanden
som förekommer i domsbilagan till denna dom eller som har lagts fram
inom stängda dörrar vid Arbetsdomstolens huvudförhandling och inte har
tagits in i denna dom.

Ledamöter: Jonas Malmberg, Carina Gunnarsson, Christer Måhl, Åsa 
Kjellberg Kahn, Göran Söderlöf, Ronny Wenngren och Elisabeth Mohlkert. 
Enhälligt. 

Rättssekreterare: Jonas Eklund 
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