MÅNADSRAPPORT APRIL 2020
aprilrapporten innehåller följande domar
•

AD 2020 nr 17,

som handlar om lönefordran och brott mot
semesterlagen, s 1

•

AD 2020 nr 18,

som handlar om utnyttjande eller röjande av
företagshemlighet, s 7

•

AD 2020 nr 20,

som handlar om arbetsgivares fordran på en
arbetstagare, s 27

•

AD 2020 nr 21,

som handlar om interimistiska förordnanden
avseende företagshemligheter, s 31

•

AD 2020 nr 22,

som handlar om avskedande vid påstående om
oredlighet i forskning, s 41

•

AD 2020 nr 23,

som handlar om provocerad uppsägning, s 51

•

AD 2020 nr 24,

som handlar om avtal om anställningens upphörande,
ogiltighet beträffande avvecklingsavtal och
provocerad uppsägning, s 67

De Bästa Hälsningar

Tommy Iseskog

Domar från Arbetsdomstolen april 2020
1. AD 2020 nr 17
Fallet, som handlar om lönefordran och brott mot semesterlagen,
refereras ingående på vita blad
2. AD 2020 nr 18
Fallet, som handlar om utnyttjande eller röjande av företagshemlighet,
refereras ingående på vita blad
3. AD 2020 nr 19
Förlikning
4. AD 2020 nr 20
Fallet, som handlar om arbetsgivares fordran på en arbetstagare,
refereras ingående på vita blad
5. AD 2020 nr 21
Fallet, som handlar om interimistiska förordnanden avseende
företagshemligheter, refereras ingående på vita blad
6. AD 2020 nr 22
Fallet, som handlar om avskedande vid påstående om oredlighet i
forskning, refereras ingående på vita blad
7. AD 2020 nr 23
Fallet, som handlar om provocerad uppsägning, refereras ingående på
vita blad
8. AD 2020 nr 24
Fallet, som handlar om avtal om anställningens upphörande,
ogiltighet beträffande avvecklingsavtal och provocerad uppsägning,
refereras ingående på vita blad
9. AD 2020 nr 25
Förlikning

April 2020 s. 1

ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2020-04-01
Stockholm

Dom nr 17/20
Mål nr B 62/19

KLAGANDE
Hidir Karatas, 550912-9416, Tranemansgatan 34, 252 49 Helsingborg
MOTPART
Thanan Daher, 780210-9590, Svaneholmsgatan 11F,
266 34 Munka-Ljungby
Ombud: förbundsjuristen Olov Östensson, LO-TCO Rättsskydd AB,
Box 1155, 111 81 Stockholm
SAKEN
lönefordran m.m.
ÖVERKLAGAD DOM
Helsingborgs tingsrätts dom den 8 maj 2019 i mål nr T 4946-18
Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här).
Bakgrund
Thanan Daher har varit anställd som kock hos Hidir Karatas enskilda firma
Vedung & Bar. Anställningen var tidsbegränsad och pågick mellan den
20 juni 2016 och den 19 juni 2017. Enligt det av parterna undertecknade
anställningsavtalet skulle lön om 22 500 kr inklusive semesterersättning betalas den 25:e varje månad.
Thanan Daher väckte talan mot Hidir Karatas och gjorde gällande att han
inte fått all lön han hade rätt till. Han gjorde även gällande att villkoret om
att semesterersättning var inkluderad i lönen var ogiltigt. Eftersom han inte
tagit någon semester under anställningstiden, menade Thanan Daher att han
även hade rätt till semesterersättning motsvarande 12 procent av den intjänade lönen samt ett allmänt skadestånd på grund av att semesterersättningen
inte betalats i enlighet med semesterlagen, dvs. senast en månad efter anställningens upphörande.
Hidir Karatas bestred käromålet och anförde att Thanan Daher fått rätt lön
varje månad. Utbetalningar hade enligt Hidir Karatas skett till olika bankkonton och i kontanter.
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Vidare gjorde Hidir Karatas gällande att han betalat för en renovering av
Thanan Dahers lägenhet och för en bil, vilket parterna varit överens om
skulle betalas genom avdrag på lönen.
Tingsrätten biföll Thanan Dahers talan i huvudsak och förpliktade Hidir
Karatas att ersätta Thanan Dahers rättegångskostnader.
Yrkanden m.m.
Hidir Karatas har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av punkterna 1
och 3 i tingsrättens domslut, ska avslå Thanan Dahers yrkanden om lön
(punkt 1) och allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen (punkt 3).
Hidir Karatas har vidare yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens domslut punkt 4, ska förplikta Thanan Daher att betala hans rättegångskostnader i tingsrätten, alternativt att kostnaderna ska sättas ned. Hidir
Karatas har även yrkat ersättning för rättegångskostnader i
Arbetsdomstolen, men inte preciserat dessa till belopp. Han har också yrkat
att målet ska återförvisas till Helsingborgs tingsrätt.
Thanan Daher har medgett att tingsrättens domslut punkt 1 ändras till att
Hidir Karatas ska betala 47 753 kr till Thanan Daher, i stället för 59 236 kr.
Vidare har Thanan Daher justerat sitt ränteyrkande avseende lönefordran på
så sätt att ränta enligt 6 § räntelagen yrkas på hela beloppet från den 25 juli
2017 till dess betalning sker. I övrigt har Thanan Daher motsatt sig att tingsrättens dom ändras. Thanan Daher har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.
Hidir Karatas har i Arbetsdomstolen åberopat ny muntlig och skriftlig bevisning samt nya omständigheter. Arbetsdomstolen har avvisat dessa genom
beslut den 27 september 2019 och den 19 december 2019. Arbetsdomstolen
har vidare i beslutet den 27 september 2019 gjort bedömningen att det inte
fanns skäl att meddela prövningstillstånd avseende tingsrättens beslut den
11 april 2019 att avvisa förhör med två personer som Hidir Karatas åberopat.
Hidir Karatas har inte överklagat tingsrättens dom när det gäller frågan om
semesterersättning, punkten 2. Tingsrättens dom har därför i den delen vunnit laga kraft.
Målet har avgjorts utan huvudförhandling. Parterna har till stöd för sin talan
åberopat samma grunder och bevisning som vid tingsrätten samt utvecklat
sin talan på i huvudsak samma sätt som där, med följande tillägg och förtydliganden.
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Hidir Karatas
Thanan Dahers sammanlagda bruttolön under anställningstiden var
270 523 kr. Skatt har betalats in till Skattemyndigheten med ett belopp om
56 974 kr. Thanan Dahers nettolön var alltså 213 549 kr. En summa om
165 796 kr har betalats till Thanan Dahers bankkonto. Därutöver har Thanan
Daher fått förskott på lön genom kontant ersättning, betalning av en bil och
renovering av en lägenhet. Thanan Daher gjorde inte några invändningar
mot utbetald lön under anställningstiden, eftersom parterna var överens om
att de förskott Thanan Daher erhöll skulle regleras genom avdrag på lönen.
Thanan Daher har inte drabbats av skada som medför att han har rätt till allmänt skadestånd. Parterna var överens om att semesterersättning skulle ingå
i lönen och ingen av dem var medveten om att så inte fick ske. Thanan
Daher har inte drabbats personligen av att semesterersättning inte har utbetalats och skyldigheten som arbetsgivare har inte åsidosatts i sådan grad att
ett allmänt skadestånd ska betalas. Med beaktande av skadans storlek och
andra omständigheter är det skäligt att ett allmänt skadestånd bortfaller.
Thanan Daher har inte vunnit fullt bifall till sin talan i tingsrätten, vilket ska
beaktas vid fördelningen av rättegångskostnaderna. I vart fall ska rättegångskostnaderna med hänsyn till målets ringa storlek och enkla beskaffenhet sättas ned.
Målet bör återförvisas till tingsrätten på grund av att tingsrätten missbedömt
frågan om skattebetalning, dömt ut lön för juli 2017 trots att anställningen
upphörde den 19 juni 2017 samt att tingsrätten borde ha tillåtit de vittnen
han åberopade.
Thanan Daher
Parterna är överens om att hans anställning upphörde den 19 juni 2017.
Framställda yrkanden är utformade i enlighet med detta.
Parterna är numera överens om att Thanan Daher har fått 165 796 kr till sitt
bankkonto. Det stämmer att Hidir Karatas har betalat in skatt till ett belopp
om 56 974 kr. Totalt har Hidir Karatas alltså betalat 222 770 kr till honom
eller hans skattekonto. Parterna är numera även överens om att han har tjänat in 270 523 kr under sin anställning. Kvarstående lönefordran är därmed
47 753 kr. En ändring av tingsrättens dom medges därför på så sätt att Hidir
Karatas i denna del ska förpliktas att utge detta belopp under punkten 1.
Parterna har inte haft någon överenskommelse om att Hidir Karatas fick dra
av betalningen för en bil om 8 000 kr från Thanan Dahers lön. Det kan
vidare påpekas att Hidir Karatas inte har angivit vilken månadslön detta ska
avse.
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Den enda fullständiga lön Thanan Daher erhållit under sin anställning, den
26 september 2016, sammanfaller i tiden med den påstådda motfordran,
vilket talar emot Hidir Karatas påstående.
Inte heller avseende den påstådda betalningen för renovering av hans lägenhet har Hidir Karatas preciserat vilken månadslön denna skulle avse. De
handlingar som åberopats till styrkande av denna motfordran har ingenting
att göra med Thanan Daher och är inte undertecknade av honom. Det finns
vidare flera vittnesmål och kvitton som vederlägger Hidir Karatas påstående
i denna del.
Hidir Karatas har inte överklagat tingsrättens dom i den del som avser
semesterersättning. Enligt domen, som vunnit laga kraft i denna del, har
Hidir Karatas inte betalat den utdömda semesterersättningen senast en
månad efter avslutad anställning. Hidir Karatas är därför skyldig att betala
allmänt skadestånd med det belopp som tingsrätten fastställt.
Domskäl
Lönefordran
Parterna är överens om att Thanan Dahers sammanlagda bruttolön under
anställningstiden uppgick 270 523 kr, att Hidir Karatas innehållit och till
Skatteverket betalat ett belopp om 56 974 kr samt att han till Thanan Dahers
bankkonto betalat 165 796 kr. Frågan i målet är om Hidir Karatas betalat det
kvarstående beloppet om (270 523 ./. 56 974 ./. 165 796 =) 47 753 kr.
En part som mot ett krav på betalning i en rättegång invänder att han eller
hon betalat fordran, har som utgångspunkt bevisbördan för att betalning
skett. Parten måste alltså bevisa att han eller hon har betalat beloppet, t.ex.
genom att uppvisa ett kvitto eller på annat sätt.
Hidir Karatas har gjort gällande att han betalat det tvistiga beloppet till
Thanan Daher genom kontant ersättning samt betalning av en bil och för
renovering av en lägenhet. Efter att ha tagit del av förhören och den skriftliga bevisningen kan Arbetsdomstolen konstatera att det är oklart om Hidir
Karatas betalat det tvistiga beloppet eller någon del av detta.
Arbetsdomstolen delar alltså tingsrättens bedömning att Hidir Karatas inte
bevisat att han betalat Thanan Daher mer än vad denne har medgivit.
Thanan Daher har i Arbetsdomstolen medgett att tingsrättens dom ändras på
så sätt att Hidir Karatas under punkten 1 i domslutet förpliktas betala återstående fordran om 47 753 kr.
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Han har vidare justerat sitt ränteyrkande på så sätt att ränta enligt 6 §
räntelagen yrkas på hela beloppet från den 25 juli 2017 till dess betalning
sker. Tingsrättens domslut under punkten 1 ska därmed ändras endast i
enlighet med detta.
Allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen
Arbetsdomstolen gör i denna del ingen annan bedömning än den som tingsrätten gjort.
Återförvisning
Det finns, enligt Arbetsdomstolens mening, inte anledning att återförvisa
målet till tingsrätten.
Rättegångskostnader
Utgångspunkten är att den part som vinner målet har rätt till ersättning för
sina rättegångskostnader, om kostnaderna skäligen varit påkallade för tillvaratagande av partens rätt. Om partens yrkanden bara delvis bifalls ska domstolen bestämma att vardera parten ska bära sin kostnad eller tillerkänna ena
parten jämkad ersättning. Är det som parten förlorat bara av ringa betydelse
har han eller hon rätt till full ersättning för sin kostnad.
Thanan Daher har vunnit knappt 90 procent av det vid tingsrätten yrkade
beloppet avseende lön och semesterersättning samt hälften av det vid tingsrätten yrkade beloppet avseende allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen. Enligt Arbetsdomstolens mening bör Thanan Daher därför få ersättning för fyra femtedelar av sina rättegångskostnader vid tingsrätten, i den
mån dessa varit skäligen varit påkallade för att tillvarata hans rätt. Enligt
Arbetsdomstolen bör Thanan Daher även få ersättning för fyra femtedelar
av sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.
I likhet med tingsrätten anser Arbetsdomstolen att skälig ersättning för
Thanan Dahers rättegångskostnader vid tingsrätten är 166 751 kr. Av detta
belopp ska Hidir Karatas alltså betala fyra femtedelar, dvs. 133 401 kr.
Thanan Daher har i Arbetsdomstolen yrkat ersättning för rättegångskostnader med 56 025. Det yrkade beloppet är skäligt och Hidir Karatas ska därför
betala fyra femtedelar av detta belopp, dvs. 44 820 kr.
Domslut
1. Med ändring av punkten 1 i tingsrättens domslut förpliktas Hidir Karatas
att till Thanan Daher betala lön med 47 753 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 25 juli 2017 till dess betalning sker.
2. Arbetsdomstolen domstolen fastställer punkten 3 i tingsrättens domslut.

AD 2020 nr 17

April 2020 s. 6

3. Med ändring av punkten 4 i tingsrättens domslut förpliktar
Arbetsdomstolen Hidir Karatas att ersätta Thanan Daher för rättegångskostnader vid tingsrätten med 133 401 kr, varav 80 000 kr avser ombudets
arbete, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från
den 8 maj 2019 till dess betalning sker.
4. Arbetsdomstolen förpliktar Hidir Karatas att ersätta Thanan Daher för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med 44 820 kr avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess
betalning sker.

Ledamöter: Jonas Malmberg, Elisabeth Ankarcrona och Urban Petterson.
Enhälligt.
Rättssekreterare: Klara Hedlund
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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2020-04-01
Stockholm

Dom nr 18/20
Mål nr B 73/19

KLAGANDE
C-Rad Imaging AB, 556643-6043, Bredgränd 18, 753 20 Uppsala
Ombud: advokaterna Peder Oxhammar och Christofer Isaksson, Baker &
McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 Stockholm
MOTPART
Kristofer Maad, 740915-7158, Forsbyvägen 37, 741 43 Knivsta
Ombud: advokaten Magnus Tonell, NEXT Advokater KB, Box 7641,
103 94 Stockholm
SAKEN
allmänt skadestånd för brott mot företagshemlighetslagen
ÖVERKLAGAD DOM
Uppsala tingsrätts dom den 14 juni 2019 i mål nr T 7484-19
Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här).
Bakgrund
C-Rad Imaging AB (C-Rad) är ett dotterbolag i en koncern som bl.a. bedriver forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av lösningar och utrustning inom området avancerad strålterapi.
Kristofer Maad anställdes år 2005 i ett av koncernens andra dotterbolag.
Våren 2012 blev han projektledare hos C-Rad och i mars 2013 anställdes
han som vd för det bolaget. Den 4 september 2013 ansökte C-Rad om patent
i USA avseende uppfinningen X-Ray Detector. C-Rad har även ansökt om
patent hos den europeiska patentmyndigheten.
Kristofer Maad sa upp sig från anställningen hos C-Rad den 29 augusti
2014. Han blev löst från befattningen som vd den 3 september 2014, men
var fortsatt anställd hos C-Rad till och med den 29 september 2014.
I september 2014 startade Kristofer Maad, tillsammans med andra, bolaget
Beamocular AB. Han påbörjade en anställning hos bolaget den 1 oktober
2014, var dess vd och även styrelseledamot. Även Beamoculars verksamhet
avsåg att utveckla och marknadsföra lösningar inom området avancerad
strålterapi. Beamocular ansökte den 2 mars 2015 om patent i USA avseende
uppfinningen IRDD. Patentansökan avseende X-Ray Detector i USA blev
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publik den 5 mars 2015. Ansökan om patent för IRDD har även lämnats in
till den europeiska patentmyndigheten.
Den amerikanska patentmyndigheten beviljade C-Rad patent för X-Ray
Detector i december 2017, med Kristofer Maad och Gunnar Norberg som
angivna uppfinnare. Beamocular beviljades patent i USA för uppfinningen
IRDD i januari 2018, med Kristofer Maad och Mauritz Andersson som angivna uppfinnare. Beamocular försattes i konkurs den 8 januari 2018.
C-Rad väckte under år 2017 talan vid Patent- och marknadsdomstolen mot
Beamocular om bättre rätt till, enkelt uttryckt, uppfinningen IRDD.
C-Rad väckte i december 2017 även talan mot Kristofer Maad och yrkade
att han skulle betala allmänt skadestånd till bolaget (det nu till Arbetsdomstolen överklagade målet). C-Rad gjorde gällande att Kristofer Maad uppsåtligen eller av oaktsamhet inom ramen för Beamoculars verksamhet hade
utnyttjat och/eller röjt företagshemligheter hos C-Rad såvitt avsåg X-Ray
Detector, som han fått del av under sin anställning hos C-Rad.
Kristofer Maad bestred talan.
Tingsrätten avslog C-Rads talan och förpliktade C-Rad att ersätta Kristofer
Maad för hans rättegångskostnader vid tingsrätten.
Patent- och marknadsdomstolen fastställde i dom den 26 juli 2019 att C-Rad
äger bättre rätt till den eller de uppfinningar som specificeras i den amerikanska patentansökan samt i den europeiska patentansökan avseende IRDD
och samtliga patentansökningar och patent dessa må resultera i. Domen har
överklagats och målet handläggs för närvarande i Patent- och marknadsöverdomstolen (mål nr PMT 9182-19).
I målet i Arbetsdomstolen är lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter (företagshemlighetslagen) tillämplig. Sedan den 1 juli 2018
gäller i stället lagen (2018:558) om företagshemligheter.
Yrkanden
C-Rad har yrkat att Arbetsdomstolen med ändring av tingsrättens dom ska
bifalla bolagets vid tingsrätten förda talan, befria bolaget från skyldigheten
att betala Kristofer Maads rättegångskostnader vid tingsrätten och i stället
förplikta honom att betala bolagets rättegångskostnader där. C-Rad har yrkat
att Arbetsdomstolen i vart fall ska sätta ned rättegångskostnaderna.
Kristofer Maad har motsatt sig att tingsrättens dom ändras.
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.
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Domskäl
Tvisten
Den huvudsakliga tvistefrågan avser om Kristofer Maad inom ramen för sin
anställning och sitt ägande i Beamocular utnyttjat och/eller röjt företagshemlig information tillhörig C-Rad, nämligen såvitt avser
– utformningen av uppfinningen X-Ray Detector, och
– vidareutvecklingen av tekniska lösningar avseende den, de tre särskiljande
momenten (särdragen) mellan X-Ray Detector och IRDD.
Parterna är oeniga bl.a. i frågorna
– om utformningen av X-Ray Detector varit företagshemlig information hos
C-Rad och därvid bl.a. om uppfinningen X-Ray Detector tillhör C-Rad och
om informationen om utformningen av densamma hållits hemlig hos C-Rad,
– om vidareutvecklingen av X-Ray Detector på tre områden varit företagshemligheter hos C-Rad, och därvid bl.a. om informationen varit företagsspecifik för C-Rad och om den hållits hemlig hos C-Rad, samt därutöver om
den information som funnits hos C-Rad har en motsvarighet i särdragen hos
IRDD,
– om Kristofer Maad har utnyttjat och/eller röjt företagshemlig information
hos C-Rad med följd att Beamocular kunnat utveckla och patentsöka IRDD,
och
– i så fall om Kristofer Maad insett eller bort ha insett att han inte fick avslöja informationen i fråga.
Därutöver är det tvistigt om Kristofer Maad röjt företagshemlig information
i Patent- och marknadsdomstolens mål nr PMT 6829-17.
För det fall det är visat att Kristofer Maad utnyttjat och/eller röjt företagshemlig information tillhörig C-Rad efter att anställningen hos C-Rad upphört är det tvistigt om det föreligger synnerliga skäl för att Kristofer Maad
ska hållas skadeståndsskyldig och skadeståndsbeloppets storlek.
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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 dokumenterats på
något särskilt sätt (1 § andra stycket).
Av förarbetena till företagshemlighetslagen (prop. 1987/88:155 s. 35 f.)
framgår bl.a. följande. Kravet att näringsidkaren håller informationen hemlig innebär 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. Informationen kan hållas hemlig även om den är tillgänglig utanför
det egna företaget, t.ex. om den sprids mellan företag vid organiserat samarbete, licensgivning 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.
Det krävs en viss aktivitet av näringsidkaren för att hålla informationen
hemlig, men något formkrav har inte uppställts. En innehavare kan anses ha
hållit informationen hemlig om näringsidkaren haft befogad anledning att
utgå från att detta stått klart för t.ex. en samarbetspartner (se NJA 1998
s. 633).
Av förarbetena till företagshemlighetslagen (prop. 1987/88:155 s. 12) anges
vidare följande om bl.a. projekt och idéer hos en näringsidkare. Information
om en produkt eller vara som näringsidkaren ännu inte har introducerat på
marknaden är ett exempel på vad som ryms i begreppet företagshemlighet.
Men hit hör också information om tekniska landvinningar, produktionserfarenheter och liknande samt uppgifter av kommersiell art om administration, planering, försäljning, finansiering m. m. Även information om idéer
och projekt bör kunna betraktas som företagshemlighet, om det är viktigt att
utvecklingsarbetet hålls hemligt.
För att en arbetstagare ska bli skadeståndsskyldig enligt 7 § företagshemlighetslagen krävs dels att arbetstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet har utnyttjat eller röjt en företagshemlighet hos arbetsgivaren, dels att han eller
hon har fått del av företagshemligheten i sin anställning under sådana förhållanden att han eller hon insåg eller borde ha insett att han eller hon inte
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fick avslöja den. Om angreppet på företagshemligheten har skett efter att anställningen upphört krävs dessutom att det föreligger synnerliga skäl för att
ålägga skadeståndsskyldighet.
Var utformningen av X-Ray Detector företagshemlig information hos
C-Rad?
Mellan parterna är tvistigt om uppfinningen X-Ray Detector tillhört C-Rad
och om informationen om utformningen av X-Ray Detector var företagshemlig information hos C-Rad. Enligt C-Rad var utformningen av X-Ray
Detector en företagshemlighet hos C-Rad oavsett om Kristofer Maad överlåtit uppfinningen till C-Rad eller inte.
Genom handlingen med rubriken Declaration and assignment for patent
application, undertecknad den 3 september 2013, får anses visat att Kristofer
Maad överlåtit rättigheterna till uppfinningen X-Ray Detector till C-Rad.
Informationen om utformningen av X-Ray Detector har i vart fall därmed
tillhört C-Rad. Frågan är då om informationen varit en företagshemlighet
hos C-Rad.
X-Ray Detector patentsöktes i USA av C-Rad den 4 september 2013 och ansökan blev offentlig den 5 mars 2015. Ansökan om patent för X-Ray
Detector har även lämnats in till den europeiska patentmyndigheten. Enligt
Arbetsdomstolens mening är information i en ännu inte offentlig patentansökan av sådan karaktär att den normalt utgör en företagshemlighet hos
ett patentsökande företag, dvs. att den normalt hålls hemlig.
C-Rad har gjort gällande att informationen om utformningen av X-Ray
Detector hölls hemlig av bolaget fram till dess att den amerikanska patentansökan blev offentlig i mars 2015. Kristofer Maad har häremot invänt att
informationen inte hölls hemlig av bolaget efter att uppfinningen hade
patentsökts, dvs. efter den 4 september 2013. Parterna är således ense om att
utformningen av X-Ray Detector varit hemlig hos C-Rad fram till att patentansökan lämnades in. Frågan är alltså om den fortsatt hölls hemlig av C-Rad
fram till dess att patentansökan blev offentlig.
Genom de uppgifter som Kristofer Maad, Erik Hedlund och Lars Jordeby
lämnat har det framkommit att C-Rad i vissa fall inte höll patentsökta uppfinningar hemliga i sin helhet, utan att bolaget i marknadsföringssyfte öppet
redovisade viss information om dem. Dessa uppgifter motsägs inte av de
uppgifter som Tim Thurn och Gunnar Norberg lämnat i denna del. Några
avgörande slutsatser om vad detta har för betydelse för frågan om C-Rad
lämnat ut information om utformningen av uppfinningen X-Ray Detector
kan dock inte dras. Inte heller vad parterna anfört och åberopat om eventuella sekretessklausuler och sekretessåtaganden kan anses ha någon avgörande betydelse för den frågan. Av t.ex. Maria Palminteris anställningsavtal
hos C-Rad framgår att hon förbinder sig att inte avslöja konfidentiell information, dvs. hemlig information. Det framgår alltså inte av åtagandet i
sig vilken information som är hemlig. Frågan här gäller om utformningen av
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X-Ray Detector hållits hemlig av bolaget efter det att patentansökan getts in.
Avgörande är således vad som är visat om hemlighållandet av utformningen
av X-Ray Detector.
Det är ostridigt att Kristofer Maad, för C-Rads räkning, höll en presentation
om X-Ray Detector på Estro-mässan i april 2014. Genom Kristofer Maads
och Robert Forsbergs uppgifter är det utrett att presentationen fanns tillgänglig i utskrivet format för den intresserade utan krav på sekretessåtagande. Informationen i presentationen har därigenom spridits till en krets
som inte kan anses vara sluten och informationen kan därför, i vart fall därefter, inte anses ha varit hemlig i företagshemlighetslagens mening.
I den skriftliga presentationen, på s. 8, finns en bild eller skiss som på visst
sätt redogör för utformningen av X-Ray Detector. Utöver den bilden innehåller presentationen, om 18 sidor, ytterligare bilder/skisser och skriftlig information.
Kristofer Maad har mot bakgrund av spridningen av den skriftliga presentationen på Estro-mässan och vad han därutöver, enligt honom, berättade
muntligen om tekniska detaljer gjort gällande att informationen om utformningen av X-Ray Detector därigenom röjts i sin helhet. Kristofer Maad har
här bl.a. åberopat ett sakkunnigutlåtande av Claes Djurberg. I utlåtandet uttalar Claes Djurberg att den ovan nämnda bilden visar grundstrukturen i
X-Ray Detector bestående av en solid konverter av metall (Wolfram), en
GEM och hur ”through holes” förhåller sig till ”blinde holes”.
Frågan är om utformningen av X-Ray Detector i sin helhet röjts genom
presentationen.
Den närmare utformningen av uppfinningen X-Ray Detector, vid tidpunkten
för patentansökan, framgår av ansökningshandlingarna. I 2 kap. 8 § patentlagen (1967:837) anges bl.a. att en ansökan om patent ska innehålla en
beskrivning av uppfinningen, innefattande även ritningar om sådana behövs,
samt bestämda uppgifter om det som söks skyddat genom patentet (patentkrav). Vidare anges i bestämmelsen att beskrivningen ska vara så tydlig att
en fackman med ledning av den kan utöva uppfinningen. Patent- och marknadsdomstolen har i sin dom, avseende bättre rätt, gjort bedömningen att
uppfinningen i hela sitt omfång inte kan utläsas av den skriftliga presentationen – som användes på Estro-mässan – och att den inte heller avslöjar
samtliga särdrag i patentkraven eller några andra detaljer i ansökan. Arbetsdomstolen finner inte anledning att här göra någon annan bedömning än den
Patent- och marknadsdomstolen gjort. Utredningen ger inte stöd för att
Kristofer Maad skulle ha lämnat sådan information muntligen. Informationen om utformningen av X-Ray Detector, på sätt som följer av patentansökan, kan därför inte anses röjd i sin helhet genom presentationen i
fråga. Grundstrukturen avseende utformningen av X-Ray Detector har dock
röjts, dvs. har inte varit hemlig efter Estro-mässan.
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Kristofer Maad har anfört att utformningen av X-Ray Detector även röjdes
vid ett kundmöte i Regensburg i juni 2014. Av ett mejl den 5 maj 2014 från
Kristofer Maad framgår att han före mötet översänt ”the ESTRO presentation”. Tim Thurn har i förhör uppgett att det fördes samtal med den presumtiva kunden om X-Ray Detector vid tillfället och det är utrett att mötet
ledde till ett förslag till Letter of Intent. Arbetsdomstolen kan dock av dessa
uppgifter inte dra slutsatsen att informationen om utformningen av X-Ray
Detector i sin helhet såsom följer av patentansökan därigenom röjts, utöver
den redan röjda informationen på sätt som framgår av den skriftliga presentationen.
Det är således utrett att C-Rad lämnat viss information om utformningen av
X-Ray Detector – om grundstrukturen – till en icke sluten krets. Genom de
uppgifter som Tim Thurn och Gunnar Norberg lämnat har det framkommit
att C-Rad hade ett kommersiellt intresse att lämna viss information om
X-Ray Detector till potentiella kunder och investerare. C-Rad har samtidigt
haft ett starkt intresse av att hålla den närmare utformningen av X-Ray
Detector i enlighet med patentansökan hemlig till dess att patentansökan
skulle bli offentlig. Att endast viss del av informationen om utformningen
av X-Ray Detector hållits hemlig har alltså en naturlig förklaring.
Slutsatsen av det anförda är att Arbetsdomstolen, till skillnad mot tingsrätten, finner visat att informationen om den närmare utformningen av X-Ray
Detector, såsom följer av patentansökan, hållits hemlig av C-Rad fram till
dess att ansökan publicerades, dock med undantag för den information som
finns i den nämnda skriftliga presentationen. Den information som hållits
hemlig har därmed varit företagshemlig information hos C-Rad fram till den
5 mars 2015.
Frågor rörande information hos C-Rad om vidareutvecklingen av X-Ray
Detector
Det är ostridigt att IRDD innehåller tre särdrag i förhållande till X-Ray
Detector, nämligen såvitt avser flerlagerstrukturen, användningen av Parylene som isolator på visst sätt och placeringen av GEM-hålen.
C-Rad har gjort gällande att Kristofer Maad under sin anställning hos C-Rad
fått kännedom om idéer och tekniska lösningar för vidareutveckling av uppfinningen X-Ray Detector som återfinns i de tre särdragen hos IRDD och att
denna information varit hos C-Rad företagshemlig information.
Kristofer Maad har bestritt att idéerna eller de tekniska lösningarna i fråga
utgjort företagshemligheter hos C-Rad. Han har bl.a. gjort gällande att informationen i fråga inte varit företagsspecifik för C-Rad, att resultatet av
utvecklingsarbetet hos C-Rad inte återfinns i de tre särdragen hos IRDD och
att han såvitt avser placeringen av GEM-hålen i vart fall inte ens fått del av
information om en lösning som den hos IRDD under sin anställningstid hos
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C-Rad. Enligt Kristofer Maad kan en teknisk lösning hos IRDD, men som
avfärdats av C-Rad, inte vara en företagshemlighet.
Har informationen om flerlagerstrukturen varit en företagshemlighet hos
C-Rad?
Parterna synes eniga om att IRDD till skillnad från X-Ray Detector bygger
på en flerlagerstruktur med möjlighet till individuell spänningssättning för
olika elektrisk potential mellan konverterplattorna.
Av ett mejl av den 15 oktober 2013 från Gunnar Norberg till Kristofer Maad
framgår att simuleringar med flera lager med olika spänning gjordes inom
C-Rad. Gunnar Norberg anger i mejlet bl.a. följande. ”Om vi vill fånga upp
elektroner, som kommer från sidorna verkar det helt klart bäst att sätta all
metall på samma potential.”
Av Maria Palminteris rapport, daterad den 31 mars 2014, framgår att C-Rad
fortsatt med simuleringar med flerlagerstrukturer. Som Kristofer Maad påpekat synes dock slutsatsen i rapporten vara att i en flerlagerstruktur bör alla
konverterns lager ha samma spänning.
Utredningen visar alltså att den tekniska lösningen med en flerlagerstruktur
och olika spänningssättning prövades hos C-Rad under den tid som
Kristofer Maad var anställd hos bolaget. Det är ostridigt, eller i vart fall
utrett, att han då fick del av den nu aktuella informationen.
Kristofer Maad har dock gjort gällande att den tekniska lösningen i fråga var
allmänt känd information och utgjorde teknikens ståndpunkt enligt det amerikanska patentet ”Seidman” och att detta också framgår av C-Rads rapport,
vari anges att idén om en flerlagerstruktur hämtats från ett namngivet tillverkningsföretag. Kristofer Maad har mot bakgrund av detta gjort gällande
att idén om en flerlagerstruktur med möjlighet till individuell spänningssättning därför inte kan anses vara företagshemlig information hos C-Rad.
Vidareutvecklingen av uppfinningen X-Ray Detector har ett nära och tydligt
samband med den ursprungliga uppfinningen. Kravet på att information ska
ha anknytning till näringsidkarens rörelse för att kunna utgöra företagshemlig information har i praxis satts relativt lågt. Detta får särskilt anses gälla
känslig information som avser utvecklingsarbete och idéproduktion, i synnerhet i en bransch som den nu aktuella. Claes Djurberg anger i sitt sakkunnigutlåtande bl.a. att röntgen- och strålningsdetektorer inom ”imaging”området präglas av mycket hög patentaktivitet där vidareutveckling främst
kan förväntas bestå av förfining av existerande grundteknologi, snarare än
konceptuellt nyskapande uppfinningar, innefattande ökad noggrannhet och
upplösning. Företagshemlighetslagen uppställer inte heller något nyhetskrav
för att informationen ska kunna vara företagshemlig.
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Det utvecklingsarbete som C-Rad utförde avseende en konverter med flerlagerstruktur och individuellt spänningssatta skikt och informationen därom
får mot denna bakgrund, såsom tingsrätten anfört, anses ha anknytning till
C-Rads rörelse och röra C-Rads affärs- och driftförhållanden.
För att informationen om flerlagerstrukturen hos C-Rad ska ha varit en företagshemlighet krävs därutöver att bolaget hållit informationen hemlig. Såvitt
avser den frågan kommer Arbetsdomstolen till samma slutsats som tingsrätten. Enligt Arbetsdomstolens mening måste utgångspunkten hos ett bolag av
aktuell karaktär vara att information om de närmare detaljerna i det arbete
med vidareutveckling och forskning som bolaget bedriver, hålls hemlig.
Inget i utredningen talar för att informationen i fråga hos C-Rad skulle ha
annan karaktär eller att den, vid aktuell tid, skulle ha röjts av bolaget.
Informationen var alltså hemlig.
Ett ytterligare krav för att informationen ska ha varit företagshemlig är att
ett röjande ska vara ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende.
Det kan ifrågasättas om information som slutligt förkastats av en näringsidkare som ointressant kan medföra skada i konkurrenshänseende och därmed vara en företagshemlighet hos densamma. En arbetstagare skulle om så
inte skulle vara fallet, utan att agera i strid med företagshemlighetslagen,
kunna ta med sig informationen och nyttja den själv. Näringsidkaren, arbetsgivaren, kan dock många gånger ha ett kvarvarande intresse av informationen för egen räkning eller i vart fall ha ett intresse att hindra konkurrenter
från att utnyttja den (se Domeij, Från anställd till konkurrent, s. 136 f. )
När det gäller de försök med en konverter med flerlagerstruktur och individuellt spänningssatta skikt som C-Rad genomfört framgår, som redan beskrivits, att man inom C-Rad drog slutsatsen att det bästa var att ha all metall på samma potential, dvs. att inte ha individuellt spänningssatta skikt.
Enligt Arbetsdomstolens mening går det dock inte att av utredningen att dra
slutsatsen att C-Rad slutligt förkastat idén med olika spänningssättning.
C-Rad kan också anses ha haft ett intresse av att hindra en konkurrent från
att utnyttja informationen. Arbetsdomstolens slutsats är att ett röjande av
informationen i fråga skulle ha kunnat medföra skada i konkurrenshänseende.
Informationen om en flerlagerstruktur med möjlighet till individuell spänningssättning har enligt Arbetsdomstolens mening således, med beaktande
av de bedömningar domstolen gjort ovan, utgjort en företagshemlighet hos
C-Rad.
Arbetsdomstolen kommer här alltså till samma slutsats som tingsrätten.
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Har informationen om upplinjering av GEM-hålen varit företagshemlig
information hos C-Rad?
I en handling med bilder utvisande GEM-håls placeringar föreslås en upplinjering av GEM-hålen i förhållande till blindhålen och att tre GEM-hål ska
centreras i respektive blindhål. Detta får anses ha sin motsvarighet i särdraget hos IRDD om just upplinjering av grupper av GEM-hål med respektive blindhål. Det kan noteras att patentet avseende IRDD inte anger att det
ska vara just tre GEM-hål per blindhål utan att en grupp definieras som allt
mellan 1 till 20 GEM-hål.
Enligt C-Rad presenterades den ovan nämnda handlingen för C-Rads styrelse av Gunnar Norberg på ett styrelsemöte den 26 september 2014.
Kristofer Maad har uppgett att han inte tagit del av dokumentet, som alltså
ska ha presenterats för styrelsen ett par veckor efter det att C-Rad arbetsbefriat honom. Gunnar Norberg har berättat att han diskuterat placeringen
av GEM-hålen med Kristofer Maad men har varken kunnat ange närmare i
tid när detta skulle ha skett eller vad som närmare sades vid dessa tillfällen.
Mot Kristofer Maads bestridande kan det därför inte anses visat att han tagit
del av informationen i styrelsepresentationen eller att han haft diskussioner
med Gunnar Norberg om att placera tre GEM-hål på det sätt som framgår av
presentationen.
Av Maria Palminteris rapport av den 31 mars 2014 framgår dock att frågan
om att försöka optimera antalet GEM-hål inom blindhålen diskuterats hos
C-Rad. I rapporten anges följande. ”The more electrons are driven from the
converter inside the GEM holes, the more gain is achieved. The GEM holes
should therefore be left open toward the perforated plate as much as possible.” Henrik Sjölander drar i sitt sakkunnigutlåtande slutsatsen att detta innebär att GEM-hålen ska vara upplinjerade med konverterenhetens blindhål.
Arbetsdomstolen gör bedömningen att även rapporten visar att det förts en
diskussion inom C-Rad om GEM-hålens placering och upplinjering. Informationen får med hänsyn till studiernas anknytning till X-Ray Detector,
anses vara sådan företagsspecifik information som rör C-Rads affärs- och
driftsförhållanden.
Arbetsdomstolen finner genom rapporten visat att Kristofer Maad i sin anställning fått del av kunskap om en lösning med en upplinjering av grupper
av GEM-hål med respektive blindhål i konverterenheten. Detta får i allt
väsentligt anses motsvara det patenterade särdraget hos IRDD.
Av samma skäl som redan angetts såvitt avser flerlagerstrukturen är det
visat att även den nu aktuella informationen hållits hemlig av C-Rad.
Informationen om GEM-hålens placering har enligt Arbetsdomstolens
mening således, med beaktande av de bedömningar domstolen gjort ovan,
utgjort en företagshemlighet hos C-Rad.
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Arbetsdomstolen kommer här således till motsatt slutsats som tingsrätten.
Användningen av Parylene som isolator
Parterna är eniga om att Parylene är ett välkänt isolerande material. Både
Gunnar Norberg och Kristofer Maad har i förhör uppgett att det var Gunnar
Norberg som kom med idén att pröva att använda Parylene som isolator i
det aktuella fallet.
Det är genom utredningen visat att man inom C-Rad diskuterade fördelarna
med att använda Parylene som isolator av metallytor i små strukturer.
Kristofer Maad har t.ex. i mejl i januari 2014 till Gunnar Norberg och Maria
Palminteri hänvisat till två artiklar om Parylene och dragit slutsatsen att man
kan använda materialet på flera sätt och därigenom undvika att belägga insidorna av konverterarnas hål med isolering. Av Maria Palminteris rapport
från mars 2014 framgår också att C-Rad gjort försök med Parylene som isolator ”to provide electrical insulation between the GEM and the converter”
och jämfört med ett annat isolerande material.
Utredningen visar alltså att C-Rad bedrev studier med selektiv beläggning
av Parylene och att Kristofer Maad fick del av denna information. Kristofer
Maad har dock bl.a. invänt att det utvecklingsarbete och de försök som
C-Rad bedrev med Parylene avsåg något helt annat än den lösning som
följer av IRDD och hur Parylene där används som isolator.
Av utredningen framgår att IRDD:s särdrag med Parylene som isolator
avser att genom bl.a. selektiv beläggning av blindhålen, där delar av hålen
lämnas oisolerade, åstadkomma attraktion och neutralisering av joner.
Enligt Arbetsdomstolens mening framgår inte av utredningen att detta var
vad C-Rads försök med Parylene som isolator handlade om.
Det är, enligt Arbetsdomstolens mening, därmed inte visat att det fanns
någon teknisk lösning, utvecklingsarbete eller idé hos C-Rad motsvarande
det aktuella särdraget hos IRDD. Kristofer Maad kan således redan av det
skälet inte ha utnyttjat eller röjt någon hos C-Rad företagshemlig information som avsett att använda Parylene som isolator av blindhålen för att
åstadkomma attraktion och neutralisering av joner.
Arbetsdomstolen kommer således även här till motsatt slutsats som tingsrätten.
Sammanfattning såvitt avser information om vidareutvecklingsarbetet hos
C-Rad
Såvitt avser information om vidareutvecklingsarbetet med Parylene som isolator har domstolen inte funnit visat att det fanns någon teknisk lösning, utvecklingsarbete eller idé hos C-Rad motsvarande det aktuella särdraget hos
IRDD, dvs. om selektiv beläggning av blindhålen för att åstadkomma
attraktion och neutralisering av joner. Skadeståndstalan för brott mot 7 §

AD 2020 nr 18

April 2020 s. 18

företagshemlighetslagen i denna del kan alltså redan av detta skäl inte vinna
bifall.
Arbetsdomstolen har däremot funnit visat att Kristofer Maad under anställningen fått del av hos C-Rad företagshemlig information rörande en flerlagerstruktur med möjlighet till individuell spänningssättning och om en idé
eller lösning med en upplinjering av grupper av GEM-hål med respektive
blindhål i konverterenheten, på sätt som motsvaras av de patenterade särdragen hos IRDD.
Har Kristofer Maad utnyttjat eller röjt C-Rads företagshemligheter?
Frågan är då om Kristofer Maad använt C-Rads företagshemliga information, om utformningen X-Ray Detector samt flerlagerstrukturen och GEMhålens placering, hos Beamocular.
X-Ray Detector
Både X-Ray Detector och IRDD är uppfinningar inom området strålterapi
och har till uppgift att lösa samma problem, nämligen att ge en så skarp
röntgenbild som möjligt samt att kunna mäta strålningsmängden.
Av utredningen framgår att X-Ray Detector och IRDD har betydande likheter. Som anges i Henrik Sjölanders sakkunnigutlåtande uttalade den amerikanska patentmyndigheten vid två tillfällen, under den tid Beamoculars
patentansökan avseende IRDD var föremål för prövning, att X-Ray Detector
och IRDD hade sådana likheter att uppfinningshöjd saknades. Först efter att
patentkraven hade justerats kunde patent meddelas i USA för IRDD. Efter
att Beamocular lämnat in en PCT-ansökan avseende IRDD uttalade den
europeiska patentmyndigheten, att X-Ray Detector utgjorde ett dokument av
särskild relevans som i relation till IRDD utgjorde hinder avseende kraven
på nyhet och uppfinningshöjd.
Utredningen visar således att patentansökningarna avseende IRDD i ursprunglig form hade betydande likheter med patentansökan avseende X-Ray
Detector. Även efter att justeringar gjorts av IRDD är det, utöver särdragen,
betydande likheter mellan uppfinningarna och patentansökningarna.
Arbetsdomstolen har funnit att en del uppgifter om utformningen av X-Ray
Detector inte hållits hemliga av bolaget, nämligen såvitt avser den information som framgår av den skriftliga presentationen som användes under
Estro-mässan i april 2014. Kristofer Maad har alltså haft rätt att använda sig
av den informationen hos Beamocular, utan att detta varit i strid med företagshemlighetslagen. Som domstolen dock redan angett förklarar inte
informationen i presentationen hur X-Ray Detector är utformad i sin helhet.
Den förklarar och avslöjar inte samtliga patentkrav eller sådana detaljer som
framgår av patentansökan.
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Av utredningen framgår att Mauritz Andersson anställdes hos Beamocular
från och med den 1 januari 2015 som forsknings- och utvecklingsansvarig
och att han var kvar hos bolaget till oktober 2016. Mauritz Andersson har i
förhör bekräftat Beamoculars uppgift om att han dock påbörjade visst arbete
redan före årsskiftet 2014/2015. Patentansökan avseende IRDD gavs in den
3 mars 2015. Av Mauritz Anderssons minnesanteckningar, avseende tiden
den 12 januari–4 februari 2015, framgår att han endast arbetat ca 12 dagar
med det som resulterade i uppfinningen IRDD och patentansökan avseende
den uppfinningen.
Både Kristofer Maad och Mauritz Andersson har i förhören varit fåordiga i
sina uppgifter om vad det var för instruktioner som Mauritz Andersson fick
och vilka utgångspunkterna för arbetet var. Kristofer Maad har berättat att
han samtalade med Mauritz Andersson om hur detektorer i allmänhet är utformade, att denne skulle ta fram en ny lösning, men att han i övrigt gav
Mauritz Andersson fria händer. Mauritz Andersson har uppgett att han redan
innan han började sin anställning var införstådd med konceptet och att syftet
med hans arbete skulle vara att ta fram en lösning som skulle dels ge en
högupplöst strålningsbild, dels kunna mäta strålningen som kommer in.
Arbetsdomstolens bedömning utgår från att Beamocular haft tillgång till det
material som framgår av den skriftliga presentationen av X-Ray Detector.
Även med beaktande av den omständigheten framstår det som högst osannolikt att Beamocular, genom Kristofer Maad och/eller Mauritz Andersson,
med den korta tid som stått till buds, oberoende av informationen om den
närmre utformningen av X-Ray Detector med alla dess detaljer som följer
av patentansökan, tagit fram en i många avseenden identisk produkt och en
patentansökan som hade sådana likheter med X-Ray Detektor att uppfinningshöjd inledningsvis saknades. Varken Kristofer Maad eller Mauritz
Andersson har i förhören förklarat vilka utgångspunkterna var, utan har i
stor utsträckning uppehållit sig kring framtagandet av särdragen.
Med hänsyn till vad som ovan anförts och att det var Kristofer Maad som
hanterade patentansökningarna avseende båda uppfinningarna, att han efter
att han lämnat Beamocular har haft tillgång till utkast till patentansökningen
avseende X-Ray Detector och att Mauritz Andersson ostridigt inte involverades i patentansökan avseende IRDD får det anses visat att Kristofer Maad
hos eller till Beamocular utnyttjat eller röjt information om den närmare utformningen av X-Ray Detector på sätt som följer av patentansökan avseende X-Ray Detector, i hemliga delar, och att han använt informationen
inom ramen för Beamoculars verksamhet genom att lägga informationen till
grund för IRDD och patentansökan av IRDD.
Särdragen om flerlagerstruktur och GEM-hålens placering
Arbetsdomstolen har funnit visat att Kristofer Maad utnyttjat eller röjt den
hemliga informationen om den närmare utformningen av X-Ray Detector
hos eller till Beamocular. Frågan är om han även utnyttjat eller röjt C-Rads
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företagshemligheter avseende en flerlagerstruktur som möjliggör olika spänningssättning och om GEM-hålens placering.
Kristofer Maad har, som redan nämnts, gjort gällande att Mauritz Andersson
oberoende av honom uppfunnit alla tre särdragen. Han har förklarat att han
själv inte kom längre med sina idéer och att det därför var bra att någon
annan tog vid som kunde komma med nya infallsvinklar.
Arbetsdomstolen har funnit att Kristofer Maad inte kan ha utnyttjat eller röjt
hos C-Rad företagshemlig information motsvarande de patenterade särdragen hos IRDD avseende isolering med Parylene. Med beaktande av detta
har Mauritz Andersson haft en ytterst begränsad tid på sig för att komma
fram till en patenterbar uppfinning avseende alla tre särdragen. Detta talar
för att Kristofer Maad, utöver den företagshemliga information om X-Ray
Detector, även använt C-Rads företagshemlighet om flerlagerstrukturen och
GEM-hålens placering hos Beamocular. I samma riktning talar även det faktum att när patentansökan avseende IRDD lämnades in angavs endast
Kristofer Maad som uppfinnare.
Arbetsdomstolen delar tingsrättens bedömning att det inte finns anledning
att ifrågasätta att Mauritz Andersson, när han anställdes hos Beamocular,
hade den specialkompetens som krävs för att självständigt utveckla alla tre
särdragen. Av Claes Djurbergs utlåtande framgår att det finns ett omfattande
material avseende publika patentansökningar inom området strålterapi och
detektorer. Mauritz Andersson har berättat att han tog del av sådant material
under en instuderingsfas innan han började med sina praktiska och teoretiska experiment.
Mauritz Andersson, har utifrån de minnesanteckningar han upprättat, på ett
ingående sätt förklarat hur han arbetade med det som resulterade i de tre särdragen. Minnesanteckningarna och Mauritz Anderssons uppgifter får anses
ge ett starkt stöd för att han oberoende av Kristofer Maad tog fram de forskningsresultat som ledde till alla de patentsökta särdragen hos IRDD. Den
handling, daterad den 22 juni 2017, vari det klargörs att det är Mauritz
Andersson som är ensam upphovsman till de tre särdragen och som Mauritz
Andersson under ed bekräftat riktigheten av, ger ytterligare stöd för detta.
Mauritz Andersson har berättat att han löpande redovisade sitt arbete för
Kristofer Maad och att han inte kände till att Kristofer Maad lämnade in en
patentansökan när så skedde. Av ett mejl den 15 december 2015 som
Mauritz Andersson skickade till Kristofer Maad framgår att Mauritz
Andersson är upprörd över att han inte namnges som uppfinnare till IRDD.
Mejlet är skickat långt innan de aktuella rättsprocesserna inleddes och ger
ytterligare stöd för att Mauritz Andersson är oberoende uppfinnare till särdragen hos IRDD.
Trots att det är visat att Kristofer Maad hos Beamocular använt den hemliga
informationen om den närmare utformningen av X-Ray Detector och med
beaktande av den mycket korta tid som stått till buds för att ta fram alla tre
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särdragen finner Arbetsdomstolen att den bevisning som Kristofer Maad
lagt fram sammantaget får anses ha ett sådant värde att det inte kan anses
styrkt att Kristofer Maad utnyttjat och/eller röjt den företagshemliga
informationen avseende en flerlagerstruktur som möjliggör olika spänningssättning och om GEM-hålens placering.
Arbetsdomstolen kommer alltså fram till samma slutsats som tingsrätten i
denna del, dvs. att det inte är visat att något utnyttjande eller röjande skett
såvitt avser företagshemlig information hos C-Rad som lett till de patenterade särdragen hos IRDD.
Har Kristofer Maad insett eller bort ha insett att han inte fick avslöja den
företagshemlig informationen om X-Ray Detector?
Arbetsdomstolen har funnit visat att Kristofer Maad hos eller till
Beamocular utnyttjat eller röjt företagshemlig information om den närmre
utformningen av X-Ray Detector, men inte i övrigt. Som redan redovisats
krävs för skadeståndsskyldighet att arbetstagaren fått del av den företagshemliga informationen under sådana förhållanden att han eller hon insåg
eller borde ha insett att han eller hon inte fick avslöja den.
Av utredningen framgår att C-Rad investerat flera år och åtskilliga miljoner
i det projekt som ledde till att X-Ray Detector kunde tas fram. Kristofer
Maad hade arbetat många år med olika former av utvecklingsarbeten inom
koncernen och framtagandet av X-Ray Detector skedde under hans ledning
som vd för C-Rad och med honom som en av två uppfinnare. Patentansökan, vars utformning Kristofer Maad aktivt deltog i, märktes också som
konfidentiell när den lämnades in. Även om det är klarlagt att viss information om uppfinningar inte hölls hemlig hos bolaget efter att de patentsökts
måste eller borde Kristofer Maad ha förstått att informationen om utformningen av X-Ray Detector som den närmare framgick av patentansökan,
med undantag av vad som anges i den aktuella skriftliga informationen, var
avsedd att hållas hemlig hos bolaget till dess att ansökan blev publik.
När har utnyttjandet eller röjandet skett?
C-Rad har gjort gällande att angreppet på bolagets företagshemligheter skett
i anslutning till eller efter att Kristofer Maads anställning hos C-Rad upphört. Anställningen upphörde den 29 september 2015 och Kristofer Maad
tillträdde en anställning som vd för Beamocular den 1 oktober 2015. Även
om det finns omständigheter i utredningen som talar för att Kristofer Maad
under anställningstiden hos C-Rad planerat och vidtagit åtgärder i syfte att
starta eller arbeta i det som kom att bli Beamocular finns det inget i utredningen som ger stöd för att det utnyttjande hos eller röjande till Beamocular
som Arbetsdomstolen funnit styrkt skulle ha skett under Kristofer Maads
anställningstid hos C-Rad.
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Handlingarna i Patent- och marknadsdomstolen
Det är ostridigt att Kristofer Maad till Patent- och marknadsdomstolen, i mål
nr PMT 6829-17, gav in handlingar som utgör arbetsutkast till C-Rads
patentansökan för X-Ray Detector. Tingsrätten fann att handlingarna innehåller företagshemligheter men att ingivandet av handlingarna fick anses
nödvändigt för att Beamocular skulle kunna ta tillvara sin rätt och avslog
därför talan i den delen.
Arbetsdomstolen instämmer i tingsrättens bedömning att agerandet inte kan
anses utgöra ett obehörigt angrepp på företagshemligheter, utan att det i
stället får anses ha varit nödvändigt för att Beamocular skulle kunna ta tillvara sin rätt i målet.
Har det funnits synnerliga skäl för skadeståndsskyldighet?
För att en arbetstagare ska bli skadeståndsskyldig enligt 7 § företagshemlighetslagen för förfaranden som ägt rum efter att anställningen upphört krävs
att det finns synnerliga skäl.
Bestämmelsen ger uttryck för principen att en arbetstagare efter att anställningen upphört som utgångspunkt fritt kan utnyttja erfarenhet, yrkesskicklighet och kunnande som hon eller han förvärvat under anställningen, även
till den del kunskapen innefattar företagshemligheter (se t.ex. AD 2013
nr 29).
För att det ska föreligga synnerliga skäl krävs att arbetstagaren på ett stötande sätt har missbrukat det förtroende som följer av anställningsförhållandet. Ett exempel på en situation som kan utgöra synnerliga skäl är att arbetstagaren under sin anställning har förberett ett överförande av hemlig information till en konkurrerande verksamhet. Om företagshemligheten har
missbrukats med hjälp av dokumentation i någon form, talar detta för att det
föreligger synnerliga skäl. Om arbetstagaren har innehaft en särskild förtroendepost hos arbetsgivaren kan även detta tala för att synnerliga skäl
föreligger. Den sistnämnda omständigheten torde emellertid inte ensamt utgöra synnerliga skäl men kan få betydelse vid en samlad bedömning.
Arbetsdomstolen gör följande bedömning.
Arbetsdomstolen har funnit att Kristofer Maad, efter att anställningen hos
C-Rad upphört, utnyttjat eller röjt företagshemlig information hos eller till
ett konkurrerande bolag han tagit anställning hos som vd och ägt aktier i.
Han har fått del av den aktuella informationen som projektledare och därefter som vd för C-Rad under den tid uppfinningen X-Ray Detector slutligen
togs fram hos det bolaget, med honom som en av uppfinnarna. Som redan
anförts har C-Rad investerat flera år och mycket pengar i projektet, vilket
Kristofer Maad känt till. Kristofer Maad har ostridigt haft tillgång till utkast
till patentansökan av X-Ray Detector efter att han lämnat sin anställning hos
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C-Rad. Den företagshemliga informationen i fråga har av Beamocular använts för att kunna ta fram en ny uppfinning och patentsöka denna innan
patentansökan avseende X-Ray Detector blev publik. Beamocular har därigenom, som Kristofer Maad uttalat, ökat sina möjligheter att få ett patent för
IRDD beviljat. Slutsatsen, enligt Arbetsdomstolens mening, är att Kristofer
Maad får anses på ett stötande sätt ha missbrukat det förtroende som följt av
anställningsförhållandet hos C-Rad.
Vid en sammanvägd bedömning anser Arbetsdomstolen att det finns synnerliga skäl att hålla Kristofer Maad skadeståndsskyldig.
Skadeståndets storlek
C-Rad har yrkat allmänt skadestånd med 750 000 kr. Kristofer Maad har
vitsordat ett belopp om 75 000 kr som skäligt i och för sig, såvitt avser talan
i sin helhet.
Av 9 § företagshemlighetslagen framgår att, vid bestämmande av skadestånd för ett angrepp enligt lagen, hänsyn ska tas även till näringsidkarens
intresse av att hemligheten inte obehörigen utnyttjas eller röjs och till övriga
omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.
För brott mot företagshemlighetslagen kan således, förutom ersättning för
ekonomisk skada, ersättning även utgå för ideell skada, eller med andra ord
allmänt skadestånd. Tanken är att angriparen av preventiva skäl ska tvingas
betala ett skadestånd på en sådan nivå att det aldrig ter sig förmånligt att
kalkylera med möjligheten att angripa någon annans företagshemlighet (se
prop. 1987/88:155 s. 49).
Arbetsdomstolen gör följande bedömning.
Av Arbetsdomstolens praxis framgår att allmänt skadestånd för brott mot
företagshemlighetslagen dömts ut i olika nivåer, se t.ex. AD 2006 nr 49,
AD 2010 nr 27, AD 2013 nr 24 och AD 2017 nr 12 med ett spann mellan
75 000 kr och en miljon kronor. I nu aktuellt fall är omständigheterna
väsentligen annorlunda än i de angivna rättsfallen, eftersom det rör sig om
information om en patentsökt uppfinning som, efter utnyttjandet eller röjandet, erhållit patent, men som inte har kommersialiserats.
Immateriella rättigheter utgör ofta ett stort värde för företag och ett företags
värde kan många gånger bero på värdet av dess immateriella tillgångar (exklusive goodwill). Ett av immaterialrättens grundläggande syften är att ge
incitament till immateriella prestationer. Det är därför viktigt att skydda
resultatet av arbetet med att ta fram immateriella tillgångar. Genom patentskydd säkras investeringar i forskning och utveckling, samtidigt som information om uppfinningen blir offentlig och sprids.
Som redan anförts har C-Rad investerat flera år och åtskilliga miljoner i det
projekt som bl.a. ledde till framtagandet av uppfinningen X-Ray Detector.
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C-Rad har, efter att patent sökts, haft ett kommersiellt intresse av att inte
hålla uppfinningen hemlig i sin helhet, men har haft ett starkt intresse av att
den närmare utformningen av X-Ray Detector i dess hemliga delar inte röjdes innan patentansökan blev offentlig. Efter att ansökan blivit publik och
patent beviljats har det dock varit möjligt för någon annan att vidareutveckla
den patenterade uppfinningen.
Vid en samlad bedömning finner Arbetsdomstolen att ett belopp om
200 000 kr är skäligt.
Ränta på beloppet ska betalas enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning, vilket var den 22 januari 2018.
Sekretess
Parterna har uppgett att de inte längre gör gällande att i tingsrättsdomen sekretessbelagda uppgifter i målet ska omfattas av sekretess. All skriftlig bevisning i målet har lagts fram inom öppna dörrar i Arbetsdomstolen. Det finns
mot denna bakgrund inte längre skäl eller möjlighet att förordna om sekretess. Tingsrättens beslut om sekretess ska därför upphävas.
Rättegångskostnader
C-Rad har vunnit framgång i målet såvitt avser frågan om Kristofer Maad
utnyttjat eller röjt information om den närmare utformningen av uppfinningen X-Ray Detector, men förlorat såvitt avser frågorna om han utnyttjat
eller röjt information om utformningen av uppfinningen X-Ray Detector i
sin helhet och information om vidareutvecklingen av tekniska lösningar avseende X-Ray Detector (särdragen) samt genom att ge in handlingar till
Patent- och marknadsdomstolen. En stor del av processen har rört de så kallade särdragen. C-Rad har vunnit frågan om det funnits synnerliga skäl för
skadeståndsskyldighet. C-Rad har tillerkänts en mindre del av yrkat skadestånd. Vid bedömningen i vad mån C-Rad eller Kristofer Maad vunnit eller
förlorat mer än den andra bör dock beaktas att skadeståndet avsett just ett
allmänt skadestånd och att skadeståndets storlek i sig därmed inte varit föremål för processen, mer än argumentationsvis.
Arbetsdomstolen finner vid en samlad bedömning att parterna får anses ha
vunnit och förlorat i sådan mån att rättegångskostnaderna bör kvittas såväl
vid tingsrätten som i Arbetsdomstolen.
Domslut
1. Med ändring av tingsrättens domslut under punkten 1 förpliktas Kristofer
Maad att till C-Rad Imaging AB betala 200 000 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. Arbetsdomstolen upphäver tingsrättens domslut under punkten 2 och
förordnar i stället att vardera parten ska stå sin rättegångskostnad vid
tingsrätten.
3. Arbetsdomstolen upphäver tingsrättens beslut om sekretess under
punkten 3 i tingsrättens domslut.
4. Vardera parten ska stå sin rättegångskostnad i Arbetsdomstolen.

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Pontus Bromander, Christer Måhl,
Ari Kirvesniemi och Ann-Marie Stenberg Carlsson. Enhälligt.
Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini
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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2020-04-08
Stockholm

Dom nr 20/20
Mål nr B 36/19

KLAGANDE
Cappucino Gävle AB, 556327-1286, c/o Melitea, Liljeholmsvägen 16 C,
117 61 Stockholm
Ombud: Bekir Uzunel, Söders Konsult AB, Fågelviksvägen 9 C,
145 84 Stockholm
MOTPART
Siyar Kandemir, 790101-2315, Alhagsvägen 52, 145 59 Norsborg
Ombud och tidigare rättshjälpsbiträde: jur.kand. Aldin Ljuca, Attorney
Esq. AB, Kungsgatan 17, 111 43 Stockholm
SAKEN
fordran
ÖVERKLAGAD DOM
Södertörns tingsrätts dom den 13 mars 2019 i mål nr T 4555-18
Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här).
Bakgrund
Siyar Kandemir väckte talan mot Cappucino Gävle AB (bolaget) och yrkade
att bolaget skulle till honom betala utebliven lön med 900 000 kr och semesterersättning med 108 000 kr, jämte ränta på beloppen. Bolaget bestred
talan och ansökte om genstämning med yrkande om att Siyar Kandemir
skulle till bolaget betala 900 000 kr jämte ränta. Bolaget gjorde gällande att
Siyar Kandemir hade undanhållit i genomsnitt 30 000 kr per månad under
anställningstiden om 30 månader och därför var skyldig att betala detta belopp till bolaget.
Tingsrätten biföll Siyar Kandemirs talan och avslog bolagets talan.
Yrkanden m.m.
Cappucino Gävle AB (bolaget) har, med ändring av punkten 3 i tingsrättens
domslut, yrkat att Arbetsdomstolen ska bifalla bolagets vid tingsrättens
framställda genkäromål till ett belopp om 872 521 kr.
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Yrkat belopp har justerats i förhållande till det som yrkades vid tingsrätten,
då bolaget i Arbetsdomstolen frånfallit påstådd fordran för augusti 2014.
Bolaget har vidare, med ändring av punkten 5 i tingsrättens domslut, yrkat
att Arbetsdomstolen ska befria bolaget från skyldigheten att utge ersättning
för Siyar Kandemirs rättshjälpskostnad vid tingsrätten och i stället förplikta
Siyar Kandemir att ersätta bolagets rättegångskostnad där.
Bolaget har inte överklagat tingsrättens dom i övrigt.
Siyar Kandemir har motsatt sig ändring av tingsrättens dom.
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.
Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har ljud- och bildupptagningarna av den muntliga bevisningen vid tingsrätten spelats upp. Parterna har åberopat samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten.
Parterna har som grund för och till utveckling av sin talan i
Arbetsdomstolen i allt väsentligt anfört detsamma som antecknats i tingsrättens dom. Parterna har förklarat sig eniga om att Siyar Kandemirs anställningstid rätteligen löpt från och med den 1 juni 2014 till och med den
30 november 2016.
Domskäl
Tvisten i Arbetsdomstolen avser om Siyar Kandemir från bolaget undanhållit 872 521 kr från bolagets verksamhetsförsäljning under den tid han var
anställd hos bolaget och därför är skyldig att betala detta belopp till bolaget.
Frågan om Siyar Kandemir har rätt till lön och semesterersättning är således
inte föremål för domstolens prövning.
Bolaget har gjort gällande att Siyar Kandemir var ansvarig för ekonomin i
bolagets verksamhet och för insättningen av medel på bolagets bankkonton.
Siyar Kandemir har förnekat att han har haft det yttersta ansvaret för räkenskaperna. Han har därtill uppgett att han har redovisat alla pengar som han
haft tillgång till.
Enligt Arbetsdomstolens mening ger utredningen i målet inte stöd för att
Siyar Kandemir haft det ansvar för ekonomin i bolaget och för insättningen
av kontanta medel på sätt bolaget har gjort gällande. Bolaget får därmed
anses ha bevisbördan för att Siyar Kandemir undanhållit pengar från bolaget. På grund härav och då Arbetsdomstolen i övrigt delar tingsrättens bedömning, ska tingsrättens domslut avseende bolagets genkäromål fastställas.
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Bolaget har förlorat målet såväl vid tingsrätten som i Arbetsdomstolen.
Bolaget ska därför som tappande part ersätta Siyar Kandemirs rättshjälpskostnader vid tingsrätten. Tingsrättens beslut i domslutet såvitt avser fördelningen av rättshjälpskostnaderna ska således fastställas.
Såvitt avser kostnaderna i Arbetsdomstolen har Siyar Kandemir förklarat,
att hans yrkande om ersättning i Arbetsdomstolen avser dels ersättning för
rättshjälpskostnader, dels ersättning för rättegångskostnader efter det att
rättshjälpen upphört.
Bolaget ska, som förlorande part, ersätta Siyar Kandemirs rättshjälps- och
rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. .Arbetsdomstolen konstaterar att
rättshjälpen har upphört efter 3,5 timmars arbete i Arbetsdomstolen.
Aldin Ljuca har begärt ersättning av allmänna medel för sitt uppdrag som
rättshjälpsbiträde i Arbetsdomstolen med 6 038 kr, varav 4 830 kr avseende
arbete motsvarande 3,5 timmar och 1 208 kr för mervärdesskatt. Den begärda ersättningen är skälig.
Siyar Kandemir har yrkat ersättning för rättegångskostnader i
Arbetsdomstolen med 59 950 kr, varav 45 390 kr avseende ombudsarvode,
2 570 kr för tidspillan och 11 990 kr för mervärdesskatt. Den begärda ersättning är skälig.
Domslut
1. Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens domslut i överklagade delar, dvs.
punkterna 3 och 5.
2. Arbetsdomstolen fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Aldin
Ljuca för det biträde han lämnat Siyar Kandemir i Arbetsdomstolen till
6 038 kr, varav 4 830 kr avser arbete och 1 208 kr mervärdesskatt.
3. Cappucino Gävle AB ska ersätta Siyar Kandemirs rättshjälpskostnader i
Arbetsdomstolen enligt den fördelning mellan Siyar Kandemir och staten
som rättshjälpsmyndigheten bestämmer.
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4. Cappucino Gävle AB ska ersätta Siyar Kandemirs rättegångskostnader i
Arbetsdomstolen med 59 950 kr, varav 45 390 kr avser ombudsarvode, med
ränta på det förstnämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna
dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Karin Renman, Dag Ekman, Christer Måhl, Åsa Kjellberg
Kahn, Johanna Hasselgren, Jörgen Andersson och Ing-Marie Nilsson.
Enhälligt.
Rättssekreterare: Malin Simon Holm
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ARBETSDOMSTOLEN

BESLUT
2020-04-14
Stockholm

Beslut nr 21/20
Mål nr B 29/20

KLAGANDE
1. Christer Persson, 790206-3978, Mosshagestigen 164, 144 51 Rönninge
2. Akira Byggnadsställningar AB, 556792-3858, c/o Christer Persson,
Mosshagestigen 164, 144 51 Rönninge
Ombud för båda: jur.kand. Jimmy Persson och jur.kand. Erik Hårdén, RiVe
Juridiska Byrå AB, Box 338, 781 24 Borlänge
MOTPART
Hyrex AB, 556626-9147, Box 4808, 145 04 Norsborg
Ombud: advokaten Peter Dyer och jur.kand. Moa Gruneau, Foyen
Advokatfirma KB, Box 7229, 103 89 Stockholm
SAKEN
interimistiskt förordnande enligt 14 § företagshemlighetslagen m.m.
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Södertälje tingsrätts beslut den 12 mars 2020 i mål T 651-20

Vad målet gäller
Frågan i Arbetsdomstolen är om det finns förutsättningar att, för tiden till
dess målet vid tingsrätten slutligt har avgjorts eller något annat beslutats,
dels enligt 14 § lagen (2018:558) om företagshemligheter (företagshemlighetslagen) meddela ett vitesförbud, dels enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken
besluta att Kronofogdemyndigheten ska omhänderta vissa handlingar och
föremål.
Bakgrund
Christer Persson var tidigare anställd som vice vd för Hyrex AB (Hyrex). I
januari 2020 kom Hyrex och Christer Persson överens om att hans sista
anställningsdag skulle vara den 6 april 2020.
Christer Persson är vidare ställföreträdare för Akira Byggnadsställningar
AB (Akira), som bedriver verksamhet som konkurrerar med Hyrex.
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Hyrex ansökte den 6 mars 2020 om stämning mot Christer Persson och
Akira och yrkade bl.a. att tingsrätten
1. med stöd av 12 § företagshemlighetslagen vid vite skulle förbjuda
Christer Persson och Akira att anskaffa, utnyttja eller röja Hyrex företagshemligheter i form av kundlistor, anbud, avtalsmallar, faktureringsunderlag, hyresvillkor, orderbekräftelser, checklistor och mallsamling,
och
2. med stöd av 17 § företagshemlighetslagen skulle förordna att Christer
Persson och Akira genast till Hyrex skulle överlämna samtliga exemplar
av företagshemligheter tillhörande Hyrex i form av kundlistor, anbud,
avtalsmallar, faktureringsunderlag, hyresvillkor, orderbekräftelser,
checklistor och mallsamling, i vilken form de förelåg, inklusive datorer,
externa hårddiskar, telefoner och USB-minnen på vars hårddiskar och
minnen hela eller delar av företagshemligheterna förvaras.
Hyrex yrkade vidare att tingsrätten med stöd av 14 § företagshemlighetslagen skulle besluta om vitesförbud enligt punkten 1 för tiden intill dess att
målet slutligen har avgjorts eller annat förordnats.
Hyrex yrkade även att tingsrätten skulle besluta om åtgärder enligt punkten
2 att gälla till dess annat förordnats samt med stöd av 15 kap. 3 § rättegångsbalken förordna att samtliga exemplar av Hyrex företagshemligheter i form
av kundlistor, anbud, avtalsmallar, faktureringsunderlag, hyresvillkor, orderbekräftelser, checklistor och mallsamling som svarandena innehar, såväl i
fysisk form som lagrad i datamedia i någon form inklusive datorer, externa
hårddiskar, telefoner och USB-minnen på vars hårddiskar och minnen hela
eller delar av företagshemligheter tillhörande Hyrex förvaras, ska omhändertas av Kronofogdemyndigheten.
Hyrex yrkade att tingsrätten skulle besluta om interimistiska förordnanden
omedelbart, dvs. utan att svarandena hade beretts tillfälle att yttra sig.
Som säkerhet för den skada de interimistiska förordnandena kan medföra
för svarandena ingav Hyrex en bankgaranti om 500 000 kr.
Tingsrätten meddelade, utan att först bereda svarandena tillfälle att yttra sig,
följande beslut för tiden till dess frågorna avgjorts slutligt genom dom som
vunnit laga kraft, annat har beslutats eller målet avskrivits.
1. Tingsrätten förbjuder Akira Byggnadsställningar AB och Christer
Persson vid vite av, som tingsrätten finner skäligt, 100 000 kr för varje
överträdelse att anskaffa, utnyttja eller röja Hyrex AB:s företagshemligheter i form av kundlistor, anbud, avtalsmallar, faktureringsunderlag,
hyresvillkor, orderbekräftelser, checklistor och mallsamling.
2. Tingsrätten förordnar att kronofogdemyndigheten ska omhänderta samtliga exemplar av Hyrex AB:s företagshemligheter i form av kundlistor,
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anbud, avtalsmallar, faktureringsunderlag, hyresvillkor, orderbekräftelser, checklistor och mallsamling som svaranden innehar såväl i fysisk
form som lagrad i datamedia i någon form inklusive datorer, externa
hårddiskar, telefoner och USB-minnen på vars hårddiskar och minnen
hela eller delar av företagshemligheter tillhöriga Hyrex AB förvaras,
som återfinns på Akira Byggnadsställningar AB:s kontor [...].
Som skäl för beslutet anförde tingsrätten bl.a. följande.
Enligt tingsrätten har käranden genom sin redogörelse av omständigheter
och de ingivna handlingarna i målet visat att det finns sannolika skäl för
att företagshemligheter har angripits och att det skäligen kan befaras att
motparten genom att fortsätta angreppet förringar värdet av företagshemligheterna. Det får även anses föreligga fara i dröjsmål.
Dessutom gör tingsrätten den bedömningen att de grundläggande förutsättningarna för att besluta om säkerhetsåtgärder med stöd av 17 § lagen
om företagshemligheter och 15 kap. 3 § rättegångsbalken är uppfyllda,
såsom att företagshemligheterna ska omhändertas av Kronofogdemyndigheten. Även i detta fall föreligger fara i dröjsmål.
[...]
Tingsrätten finner [...] bankgarantin utgöra en godtagbar säkerhet för
eventuella skadeanspråk som kan uppstå till följd av säkerhetsåtgärderna.
De interimistiska yrkandena ska därför bifallas.

Kronofogdemyndigheten har verkställt tingsrättens beslut under punkten 2
genom att omhänderta viss egendom hos Akira. Enligt en lista som Christer
Persson och Akira har gett in till Arbetsdomstolen är det fråga om fyra datorer, en mobiltelefon och pappershandlingar i bl.a. pärmar.
Yrkanden m.m.
Christer Persson och Akira (klagandena) har överklagat tingsrättens beslut
och yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens beslut, ska avslå
Hyrex yrkanden om interimistiska förordnanden. Vidare har klagandena
yrkat att Arbetsdomstolen ska besluta att vidare verkställighet av tingsrättens beslut inte får ske (inhibition) samt att Arbetsdomstolen omedelbart
ska besluta att av Kronofogdemyndigheten omhändertagen egendom ska
återlämnas till klagandena. De har även yrkat att Arbetsdomstolen i vart fall
ska besluta att Hyrex ska ställa säkerhet med 5 miljoner kronor eller något
annat högre belopp än 500 000 kr. Dessutom har klagandena yrkat ersättning för den skada som klagandena drabbas av på grund av Hyrex agerande.
Arbetsdomstolen har beviljat prövningstillstånd och avslagit yrkandet om
inhibition.
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Hyrex har motsatt sig klagandenas yrkanden.
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.
Skäl
Några rättsliga utgångspunkter
Vitesförbud
Enligt 12 § företagshemlighetslagen får rätten vid vite förbjuda den som har
angripit en företagshemlighet att fortsätta angripa företagshemligheten.
Rätten får besluta om ett vitesförbud också mot den som har handlat på ett
sätt som medför att ett angrepp på en företagshemlighet är nära förestående.
Med företagshemlighet avses enligt 2 § företagshemlighetslagen information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse eller i en
forskningsinstitutions verksamhet, som varken som helhet eller i den form
dess beståndsdelar ordnats och satts samman är allmänt känd hos eller
lättillgänglig för den som normalt har tillgång till information av det
aktuella slaget, som innehavaren har vidtagit rimliga åtgärder för att hemlighålla, och vars röjande är ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende
för innehavaren.
Med att angripa en företagshemlighet avses sådana förfaranden som anges i
3 § företagshemlighetslagen, dvs. att anskaffa, utnyttja eller röja företagshemligheten. En förutsättning för att rätten ska meddela vitesförbud är alltså
att den som talan avser har t.ex. utnyttjat eller röjt en viss företagshemlighet.
Däremot krävs det inte – till skillnad från vad som gällde enligt 1990 års
företagshemlighetslag – att angriparen ådragit sig straff- eller skadeståndsansvar enligt företagshemlighetslagen (se prop. 2017/18:200 s. 162).
Ett vitesförbud kan meddelas trots att något angrepp inte har skett, under
förutsättning ett angrepp är nära förestående. Ett angrepp är nära förestående om någon har påbörjat ett angrepp eller utfört de förberedande åtgärderna och detta har skett i syfte att fullborda eller främja något som utgör ett
angrepp på en företagshemlighet i objektiv mening. I förarbeten anges att en
arbetstagare som t.ex. kopierar handlingar med företagshemligheter i syfte
att underlätta det egna arbetet inte har vidtagit åtgärder som medför att ett
angrepp på en företagshemlighet är nära förestående, eftersom åtgärderna
inte har vidtagits i syfte att anskaffa, utnyttja eller röja företagshemligheterna. Om kopieringen däremot utförs i syfte att arbetstagaren ska tillägna sig
företagshemligheterna eller röja dem, har åtgärder vidtagits som medför att
ett obehörigt angrepp på en företagshemlighet är nära förestående. Utöver
kravet på avsikt att fullborda angreppet på företagshemligheten krävs inte
uppsåt eller oaktsamhet hos angriparen. Se till det föregående prop.
2017/18:200 s. 91 och 163.
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Ett vitesförbud förutsätter vidare, utan att det uttryckligen framgår av
bestämmelsen, att angreppet är obehörigt (se 4 § företagshemlighetslagen).
En arbetstagare som efter anställningens slut utnyttjar eller röjer den tidigare
arbetsgivarens företagshemligheter kan därför förbjudas att göra detta
endast om det finns synnerliga skäl (jfr 7 § andra stycket företagshemlighetslagen). Om det inte finns synnerliga skäl, är angreppet på företagshemligheten inte obehörigt och kan därför inte förhindras genom ett vitesförbud.
Se prop. 2017/18:200 s. 162.
Prövningen av ett yrkande om vitesförbud omfattar alltså primärt frågor om
den aktuella informationen utgör företagshemligheter (2 § företagshemlighetslagen), om den har angripits eller om ett angrepp i vart fall är nära förestående (jfr 3 § företagshemlighetslagen) samt om angreppet är obehörigt
(4 § företagshemlighetslagen).
I 12 § företagshemlighetslagen anges att rätten får meddela vitesförbud,
vilket innebär att rätten – utöver prövningen av om de förutsättningar som
angetts ovan är uppfyllda – ska göra en bedömning av om ett vitesförbud är
lämpligt. Vidare ska beslutet vara tillräckligt entydigt och konkretiserat. Det
ska vara avgränsat och preciserat på ett sådant sätt att det klart framgår vad
förbudet omfattar, dvs. om förbudet innebär att angriparen måste avhålla sig
från varje slags angrepp på företagshemligheten eller om det t.ex. endast är
röjande av hemligheten som förbjuds. Den som förbudet riktar sig mot ska
veta vad han eller hon inte får göra (se prop. 2017/18:200 s. 16 2 f. och t.ex.
NJA 2000 s. 435).
Överlämnande m.m. av handlingar eller föremål
Enligt 17 § första stycket företagshemlighetslagen får rätten, efter vad som
är skäligt, besluta att en handling eller ett föremål som någon som angripit
en företagshemlighet har i sin besittning, och som innefattar hemligheten,
ska överlämnas till innehavaren av företagshemligheten. På samma sätt som
vid vitesförbud enligt 12 § företagshemlighetslagen förutsätts att det varit
fråga om ett angrepp (3 § företagshemlighetslagen) på en företagshemlighet
(2 § företagshemlighetslagen) och att angreppet är obehörigt (4 § företagshemlighetslagen). Det krävs inte att angriparen har handlat på ett sätt som
kan leda till straff- eller skadeståndsansvar enligt lagen eller att angreppet på
företagshemligheten skett uppsåtligen eller av oaktsamhet (se prop.
2017/18:200 s. 169). Däremot ska domstolen besluta efter vad som är
skäligt. I detta får anses ligga att rätten med beaktande av alla relevanta
omständigheter ska göra en avvägning mellan olika motstående intressen
och att ett ingripande inte ska ske i större omfattning än vad som är nödvändigt (jfr prop. 2008/09:67 s. 220).
Om handlingen eller föremålet inte kan överlämnas utan olägenhet får
rätten, enligt 17 § andra stycket företagshemlighetslagen, efter vad som är
skäligt besluta att handlingen eller föremålet ska återkallas från marknaden,
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förstöras, ändras eller utsättas för någon annan åtgärd som är ägnad att förebygga missbruk.
Interimistiska beslut och beslut utan att höra motparten
I 14 § företagshemlighetslagen regleras möjligheten att interimistiskt förordna om vitesförbud, dvs. besluta om vitesförbud för tiden fram till dess att
målet slutligt har avgjorts eller något annat har beslutats. Ett sådant förordnande förutsätter att det finns sannolika skäl för att en företagshemlighet har
angripits och att det skäligen kan befaras att motparten genom att fortsätta
angreppet förringar värdet av företagshemligheten. Rätten får under motsvarande förutsättningar besluta om vitesförbud även då ett angrepp på en företagshemlighet är nära förestående. I frågor som avses i 14 § företagshemlighetslagen tillämpas 15 kap. 5–8 §§ rättegångsbalken, om inte något annat
föreskrivs i företagshemlighetslagen (se 16 § företagshemlighetslagen).
I företagshemlighetslagen finns inga regler om interimistiska förordnanden
om åtgärder enligt 17 § företagshemlighetslagen. Beslut kan i dessa fall
i stället meddelas enligt rättegångsbalkens bestämmelser om säkerhetsåtgärder.
Enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken får domstolen, om någon visar sannolika
skäl för att han eller hon mot någon annan har ett anspråk, som är eller kan
antas bli föremål för rättegång eller prövning i annan liknande ordning, och
det skäligen kan befaras att motparten genom att utöva viss verksamhet eller
företa eller underlåta viss handling eller på annat sätt hindrar eller försvårar
utövningen av sökandens rätt eller väsentligt förringar dess värde, förordna
om lämplig åtgärd för att säkerställa sökandens rätt.
Bestämmelsen i 15 kap. 3 § rättegångsbalken möjliggör för sökanden att få
en individualiserad och ändamålsenlig säkerhetsåtgärd. De allmänt
beskrivna åtgärderna i bestämmelsen utgör endast exempel på vilka slags
förordnanden som kan komma i fråga. Det ankommer på sökanden att ange
vilken åtgärd som begärs.
Syftet med en säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken är främst
att trygga verkställigheten av en kommande dom, men åtgärden kan också
syfta till att sökanden genast ska kunna komma i åtnjutande av sin rätt. Det
krävs dock starka skäl för att genom ett provisoriskt beslut ge sökanden den
rätt han eller hon söker i målet. Parternas motstridiga intressen bör i sådana
fall vägas mot varandra. Den åtgärd som domstolen beslutar om ska vara
lämplig och proportionell. Vad som är en lämplig åtgärd får bestämmas i det
enskilda fallet, med beaktande bl.a. av om åtgärden är nödvändig med hänsyn till syftet med åtgärden och om den är ägnad att förhindra just den
sabotageåtgärd som kan befaras från motpartens sida. Vid valet mellan olika
tänkbara åtgärder bör domstolen välja den som medför minsta möjliga
intrång för den part som utsätts för tvångsingreppet. Utöver att en åtgärd ska
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vara lämplig krävs det också att olägenheterna för motparten av den begärda
åtgärden är proportionerliga i förhållande till de skäl som talar för ett förordnande om åtgärden. Se till det föregående NJA 2018 s. 189 med hänvisningar. Se även t.ex. AD 2016 nr 65.
Ett interimistiskt förordnande enligt 14 § företagshemlighetslagen eller
15 kap. 3 § rättegångsbalken får, som huvudregel, bara beviljas om sökanden hos rätten ställer säkerhet för skada som kan tillfogas motparten
(15 kap. 6 § rättegångsbalken).
Enligt 15 kap. 5 § tredje stycket rättegångsbalken ska motparten som huvudregel ha beretts tillfälle att yttra sig innan ett yrkande om en säkerhetsåtgärd
bifalls. Om det är fara i dröjsmål, får dock rätten omedelbart bevilja åtgärden att gälla till dess annat förordnas. Rekvisitet fara i dröjsmål kan betraktas som ett krav på en kvalificerad sabotagerisk, där framför allt graden av
tidsnöd är av grundläggande betydelse. För att domstolen ska bifalla ett
yrkande om en interimistisk åtgärd utan motpartens hörande måste det
finnas en beaktansvärd anledning till att svaranden inte ska få tillfälle att
yttra sig. En sådan situation kan vara att kommunicering av ansökan om
säkerhetsåtgärd kan medföra att svaranden omedelbart planlägger och
genomför ett sabotage eller tidigarelägger en redan planerad sabotageåtgärd
(NJA 2005 s. 29). Däremot anses det normalt inte föreligga fara i dröjsmål
redan därför att ett angrepp på de aktuella anspråken pågår (se Westberg,
Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål, Bok 3, 2004 s. 71).
Frågan om fara i dröjsmål
Tingsrätten har bifallit Hyrex yrkanden om interimistiska förordnanden utan
att först ge klagandena tillfälle att yttra sig.
Eftersom klagandena numera har yttrat sig, bl.a. genom överklagandet,
behöver Arbetsdomstolen inte ta ställning till om det vid tidpunkten för
tingsrättens beslut var fara i dröjsmål. Det material som klagandena har
åberopat i Arbetsdomstolen är inte så omfattande att tingsrätten bör bedöma
detta som första instans, utan Arbetsdomstolen kan utan olägenhet pröva
frågan om säkerhetsåtgärder i hela dess vidd.
Finns det förutsättningar för ett intermistiskt vitesförbud?
Den nu föreliggande utredningen ger stöd för följande.
Christer Persson har under tiden oktober 2019–januari 2020 för Akiras
räkning haft mejlkontakter med olika företag, varav åtminstone något har
varit kund till Hyrex. I denna korrespondens har han vid ett par tillfällen
använt sig av Hyrex mallar för att lämna anbud för Akiras räkning. Under
januari 2020 har Christer Persson från sin arbetsmejl hos Hyrex till sin
mejladress hos Akira översänt anbud och ritningar m.m. avseende ett av
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Hyrex projekt kallat Engelbrektskyrkan, Hyrex kundlista samt ett antal
dokument med olika mallar, checklistor m.m. som tillhör Hyrex. Enligt
Arbetsdomstolens mening är det tillräckligt utrett att det översända materialet innehåller Hyrex företagshemligheter. Klagandenas uppgift att Christer
Persson behövt dokumenten för att slutföra vissa arbetsuppgifter inom
ramen för sin anställning i Hyrex framstår, på den utredning som nu
föreligger, inte som övertygande.
Enligt Arbetsdomstolens mening är det härigenom sannolikt att Christer
Persson, under sin anställning hos Hyrex, för Akiras räkning angripit de av
Hyrex företagshemligheter som han har översänt till sin egen mejladress hos
Akira, eller i vart fall att han för Akiras räkning avsett att tillägna sig och
obehörigen utnyttja dem.
Det anförda innebär att det finns sannolika skäl för att såväl Christer
Persson som Akira obehörigen har angripit Hyrex företagshemligheter eller
att ett sådant angrepp i vart fall är nära förestående. Det kan skäligen befaras
att de genom angrepp på Hyrex företagshemligheter förringar värdet av
dessa. Mot bakgrund av att Christer Persson har överfört företagshemligheterna till sitt eget bolag under tiden han ännu var anställd hos Hyrex är det
tillräckligt utrett att även hans eventuella fortsatta angrepp på företagshemligheterna, efter att anställningen nu har upphört, ska bedömas som
obehöriga (jfr 7 § andra stycket företagshemlighetslagen).
I likhet med tingsrätten finner Arbetsdomstolen att den ställda säkerheten
bör godtas.
Det finns därmed förutsättningar att genom ett interimistiskt förordnande
besluta att vid vite förbjuda både Christer Persson och Akira att angripa
Hyrex företagshemligheter. Vitesförbudet bör dock inskränkas och
preciseras så att det omfattar de dokument som Christer Persson har översänt till sin mejladress hos Akira, vilka lämpligen kan identifieras genom
hänvisning till tingsrättens aktbilagor. Tingsrättens beslut ska ändras i enlighet med detta.
Arbetsdomstolen godtar vad tingsrätten bestämt om vitets storlek.
Finns det förutsättningar för ett beslut om omhändertagande av egendom?
Tingsrätten har med stöd av 17 § företagshemlighetslagen och 15 kap. 3 §
rättegångsbalken förordnat att Kronofogdemyndigheten i Akiras lokaler ska
omhänderta samtliga exemplar av Hyrex företagshemligheter som ”svaranden” innehar, såväl i fysisk form som lagrad i datamedia.
Hyrex yrkande om att Kronofogdemyndigheten ska omhänderta handlingar
och föremål syftar i första hand till att säkerställa att det går att verkställa en
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framtida dom över yrkandet att klagandena, enligt 17 § första stycket företagshemlighetslagen, ska förpliktas att till Hyrex överlämna samtliga exemplar av företagshemligheterna ”i vilken form de föreligger”, inklusive
datorer, externa hårddiskar, telefoner och usb-minnen på vilka företagshemligheterna förvaras. Hyrex har därutöver i Arbetsdomstolen uppgivit att
yrkandet syftar till att hindra angrepp på Hyrex företagshemligheter under
rättegången.
För att ett förordnande enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken ska kunna
meddelas måste Hyrex visa sannolika skäl för sitt anspråk. Ett anspråk på
överlämnande av handlingar eller föremål enligt 17 § första stycket företagshemlighetslagen förutsätter dels att de aktuella företagshemligheterna
har angripits av den som yrkandet riktas mot och att denne har materialet i
sin besittning, dels att det är skäligt att besluta om ett överlämnande. När det
gäller frågan om det finns sannolika skäl för att det är skäligt att besluta om
ett överlämnande till Hyrex, gör Arbetsdomstolen följande bedömning.
Det får antas att de datamedier som omfattas av yrkandet om överlämnande
innehåller även annan information än Hyrex företagshemligheter, bl.a. sådan
information som Akira behöver för sin verksamhet. Annat har inte framkommit än att Hyrex fortfarande innehar exemplar av alla sina företagshemligheter, varför Hyrex inte borde ha något påtagligt behov av att få datamedierna eller deras innehåll överlämnat till sig. Mot bakgrund av detta anser
Arbetsdomstolen, på utredningens nuvarande stadium, att den yrkade åtgärden avseende datamedierna inte framstår som skälig. Hyrex har alltså inte
visat sannolika skäl för sitt anspråk på överlämnande av datamedierna. Vid
denna bedömning kan inget förordnande enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken
meddelas för att säkerställa Hyrex anspråk i denna del.
Arbetsdomstolen har inte uppfattat att Hyrex påstått att klagandena överfört
andra företagshemligheter till Akira än de handlingar som Christer Persson
skickat till sin mejladress hos Akira, dvs. handlingar i elektronisk form. Att
dessa handlingar skulle finnas i Akiras besittning endast i pappersform
framstår som högst osannolikt. Även om det i och för sig skulle finnas
sannolika skäl för anspråket på överlämnande till Hyrex av dess företagshemligheter i den mån de finns i pappersform i Akiras besittning, framstår
det redan därför inte som ändamålsenligt att förordna om omhändertagande
av företagshemligheterna endast i pappersform.
Hyrex anspråk på att enligt 12 § företagshemlighetslagen slippa angrepp på
dess företagshemligheter under rättegången – som tryggas redan genom det
interimistiska vitesförbudet – bör, enligt Arbetsdomstolens bedömning,
kunna tillgodoses med för Akira mindre ingripande åtgärder än att materialet omhändertas av Kronofogdemyndigheten.
Tingsrättens förordnande om omhändertagande av egendom hos Akira ska
därför upphävas.
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Övriga yrkanden
Arbetsdomstolen är inte behörig att överpröva Kronofogdemyndighetens
beslut om hur verkställighet ska ske. Inte heller kan Arbetsdomstolen i detta
mål pröva klagandenas yrkande om ersättning för skada som Hyrex orsakat
dem. Dessa yrkanden ska därför avvisas.
Rättegångskostnader
Parterna får i Arbetsdomstolen anses vara ömsom vinnande och förlorande i
ungefär lika mån. Vardera parten ska därför stå sin kostnad här.
Arbetsdomstolens ställningstagande
1. Arbetsdomstolen ändrar tingsrättens beslut under punkt 1 bara på det
sättet att det som Akira Byggnadsställningar AB och Christer Persson förbjuds att anskaffa, utnyttja eller röja är Hyrex AB:s företagshemligheter som
förekommer i tingsrättens aktbilaga 12–14, 18, 21, 23 och 26 eller i
dokument som bifogats till mejlen i tingsrättens aktbilaga 17, 22, 25 och 28.
2. Arbetsdomstolen upphäver tingsrättens beslut under punkt 2.
3. Arbetsdomstolen avvisar Akira Byggnadsställningar AB:s och Christer
Perssons yrkanden som avser Kronofogdemyndighetens verkställighetsåtgärder och att Hyrex AB ska betala ersättning för skada.
4. Vardera part ska stå för sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.

Ledamöter: Jonas Malmberg, referent, Sören Öman och Jonas Eklund.
Enhälligt.
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DOM
2020-04-22
Stockholm

Dom nr 22/20
Mål nr A 47/19

KÄRANDE
Saco-S genom Sveriges universitetslärare och forskare, Ferkens gränd 4,
111 30 Stockholm
Ombud: förbundsjuristen Annika Wahlström, samma adress
SVARANDE
Staten genom Lunds universitet, Box 188, 221 00 Lund
Ombud: arbetsrättsjuristerna Carl Durling och Cecilia Bergman,
Arbetsgivarverket, Box 3267, 103 65 Stockholm
SAKEN
ogiltigförklaring av avskedande m.m.

Bakgrund
Mellan staten och Saco-S gäller kollektivavtal. Linnéa Taylor, som är medlem i
Sveriges universitetslärare och forskare, har varit anställd hos Lunds universitet.
Sveriges universitetslärare och forskare är medlem i Saco-S.
Linnéa Taylor anställes den 1 juli 2016 som biträdande forskare inom oftalmologi (läran om ögat och dess sjukdomar) vid Institutionen för kliniska vetenskaper hos Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.
Linnéa Taylor arbetade huvudsakligen med olika forskningsprojekt. I ett av
dessa undersöktes överlevnaden av en viss celltyp i näthinnan hos möss med
Alzheimers-mutationer som fått springa respektive sitta stilla (musstudien). I
ett annat forskningsprojekt undersöktes tjockleken på ett visst cellager i grisnäthinnor efter att dessa behandlats med en s.k. molekylhämmare (grisstudien).
Den 4 augusti 2017 anmäldes Linnéa Taylor till Lunds universitet för oredlighet i forskning av en doktorand, Oscar Manouchehrian, som hon var biträdande
handledare för.
Enligt 1 kap. 16 § högskoleförordningen (1993:100) i den lydelse som gällde
närmast före den 1 januari 2019 gällde följande. En högskola, som genom
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anmälan eller på något annat sätt får kännedom om en misstanke om oredlighet
i forskning vid högskolan, ska utreda misstankarna. Högskolan får under
pågående utredning hämta in ett yttrande från expertgruppen för oredlighet i
forskning hos Centrala etikprövningsnämnden. Om den person som misstanken
riktas mot begär att ett sådant yttrande ska inhämtas, ska högskolan göra detta,
om den inte bedömer att det är uppenbart obehövligt.
I målet har getts in föreskrifter om handläggning av ärenden om misstänkt
oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utveckling vid Lunds universitet (nedan föreskrifterna). I föreskrifterna finns bl.a. följande bestämmelser.
Allmänt
1§
[...]
Med oredlighet avses i dessa föreskrifter handlingar eller underlåtelser i samband
med forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete, vilka leder till falska
eller förvrängda forskningsresultat eller vilseledande uppgifter om en persons
insats, såsom förfalskning och fabrikation, plagiering, obehörigt användande av
information given i förtroende, oberättigat hävdande av författarskap, underlåtelse
att följa etiska regler eller motsvarande regler och rekommendationer meddelade av
Regionala etikprövningsnämnden och Centrala etikprövningsnämnden eller annan
myndighet.
Varje person som deltar i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete
vid Lunds universitet, har en skyldighet att tillse att resultat inhämtas, sammanställs och rapporteras enligt de värderingar som forskarsamhället omfattar.
Detta innebär bland annat att handledare och medförfattare ska förvissa sig om att
vad som framkommit i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete är
ärligt framtaget och korrekt beskrivet.
För ansvar krävs att oredligheten begåtts uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.
[...]
5§
För utredning av misstänkt oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller
utvecklingsarbete ansvarar Nämnden för utredning av vetenskaplig oredlighet,
nedan kallad Nämnden. Nämnden har även som uppdrag att till rektor lämna
förslag till åtgärd.
Nämnden består av förvaltningschefen, en jurist och tre lärarrepresentanter med
hög vetenskaplig kompetens och integritet, vilka ska vara anställda vid Lunds
universitet. [...]
[…]
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7§
Nämnden ska låta utreda ärendet. Först ska Nämnden låta göra en förberedande
undersökning och därefter – om Nämnden anser att det föreligger skäl för detta –
föreslå för rektor att en fullständig utredning bör göras. Nämnden ansvarar för att
den fullständiga utredningen utförs.
[...]
14 §
Vid den fullständiga utredningen ska Nämnden se till att ärendet utreds grundligt.
Nämnden ska vid den fullständiga utredningen biträdas av minst två ämnessakkunniga knutna till andra lärosäten.
Nämnden kan istället för att biträdas av minst två ämnessakkunniga inhämta
yttrande från den Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet. Ett
sådant yttrande kan inhämtas även om två ämnessakkunniga redan biträtt nämnden.
[...]
15 §
Nämnden ska dokumentera den fullständiga utredningen. Utredningen ska
utmynna i en skriftlig redogörelse till rektor av misstankarna och utredningen,
samt Nämndens slutsatser och förslag till beslut.
16 §
Rektor ska därefter avgöra om omständigheterna är sådana
a) att ärendet ska lämnas utan vidare åtgärd, eller
b) att oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete har
förelegat.
[...]

Med anledning av anmälan mot Linnéa Taylor inledde nämnden för utredning
av oredlighet i forskning vid Lunds universitet (oredlighetsnämnden) en förberedande undersökning. Oredlighetsnämnden utsåg Stefan Seregard, som är
professor i klinisk oftalmologi vid Karolinska Institutet, till ämnessakkunnig. I
sitt sakkunnigutlåtande av den 1 oktober 2017 rekommenderade Stefan
Seregard att oredlighetsnämnden skulle genomföra en fullständig utredning. På
oredlighetsnämndens förslag beslutade rektorn för Lunds universitet att en fullständig utredning skulle genomföras.
I den fullständiga utredningen anlitade oredlighetsnämnden två ämnessakkunniga, Sarah Coupland, professor i oftalmologi vid universitetet i Liverpool
och Steffen Heegaard, klinisk professor i oftalmologi/ögonpatologi vid
Köpenhamns universitet. De ämnessakkunniga utsåg i sin tur en person,
benämnd OBS, för att genomföra den medicinska bildanalysen i utredningen.
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Under utredningen yttrade sig Linnéa Taylor och anmälaren Oscar
Manouchehrian vid ett flertal tillfällen till oredlighetsnämnden.
Den 15 november 2018 fattade Lunds universitet, genom rektorn, ett beslut
enligt vilket universitetet fann att Linnéa Taylor hade gjort sig skyldig till
oredlighet i forskning. I beslutsskälen angavs bl.a. att de signifikanta resultat
som Linnéa Taylor uppvisat i mus- och grisstudien inte kunde verifieras i
underliggande material och att hennes resultat inte låg inom ramen för normal
variation, samt att det var svårt att se hur hon kunnat uppnå sina resultat i
grisstudien på annat sätt än genom medveten manipulation. Det konstaterades
att Linnéa Taylor, genom i vart fall grov oaktsamhet rörande musstudien och
genom uppsåt rörande grisstudien, utfört handlingar som lett till falska eller
förvrängda forskningsresultat.
Linnéa Taylor överklagade beslutet och anförde bl.a. att hon under utredningen
begärt att ärendet skulle granskas av expertgruppen för oredlighet i forskning
hos Centrala etikprövningsnämnden. Med anledning härav meddelade Lunds
universitet, genom rektorn, den 20 december 2018 ett beslut vari det befanns
uppenbart obehövligt att hämta in ett yttrande från expertgruppen, varför
Linnéa Taylor begäran härom avslogs.
Den 6 februari 2019 beslutade personalansvarsnämnden vid Lunds universitet
att avskeda Linnéa Taylor. Hon delgavs beslutet den 7 februari 2019.
Parterna tvistar om avskedandet var lagligen grundat eller om det i vart fall
fanns saklig grund för uppsägning.
Tvisten har inte kunnat lösas vid förhandlingar mellan parterna.
Yrkanden m.m.
Saco-S genom Sveriges universitetslärare och forskare (förbundet) har i första
hand yrkat att Arbetsdomstolen ska
a) förklara avskedandet av Linnéa Taylor ogiltigt,
b) förplikta staten att till Linnéa Taylor betala lön med 33 154 kr för perioden
den 7–28 februari 2019, med 42 200 kr per månad för var och en av
månaderna mars 2019 till och med februari 2020, och med 21 776 kr för
perioden den 1–17 mars 2020, jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen på
de månatliga beloppen från den 25:e i respektive månad till dess betalning
sker, samt
c) förplikta staten att till Linnéa Taylor betala allmänt skadestånd med
150 000 kr, jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 29 maj 2019
till dess betalning sker.
För det fall Arbetsdomstolen skulle komma fram till att det inte funnits laga
skäl för avskedandet, men väl saklig grund för uppsägning, har förbundet i
andra hand yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta staten att till Linnéa Taylor
betala
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a)

ekonomiskt skadestånd avseende uppsägningslön med 33 154 kr för
perioden 7–28 februari 2019, med 42 200 kr för var och en av månaderna
mars, april och maj 2019, och med 9 846 kr för perioden 1–7 juni 2019,
jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen på de månatliga beloppen från den
25:e i respektive månad till dess betalning sker, samt
b) allmänt skadestånd med 100 000 kr, jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 29 maj 2019 till dess betalning sker.
Staten har bestritt yrkandena. Inget belopp avseende allmänt skadestånd har
vitsordats. Beräkningen av yrkade belopp avseende lön och ekonomiskt
skadestånd har dock vitsordats, liksom sättet att beräkna räntan avseende
samtliga yrkanden.
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Domskäl
Tvisten
Parterna tvistar som nämnts om avskedandet av biträdande forskaren Linnéa
Taylor var lagligen grundat eller om det i vart fall fanns saklig grund för
uppsägning av henne.
Enligt staten fanns det laga grund för avskedandet, eller åtminstone saklig
grund för uppsägning, redan av den anledningen att Lunds universitet beslutat
att Linnéa Taylor gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. I vart fall fanns
det enligt staten laga grund för avskedandet, eller åtminstone saklig grund för
uppsägning, eftersom Linnéa Taylor gjort sig skyldig till oredlighet i forskning
genom att dra slutsatser som saknar stöd i det forskningsmaterial hon använt,
vilket lett till falska eller förvrängda forskningsresultat.
Enligt förbundet har Linnéa Taylor inte gjort sig skyldig till oredlighet i
forskning och beslutet om oredlighet i forskning utgör i sig inte laga grund för
avskedandet eller saklig grund för uppsägning.
Beslutet om oredlighet i forskning
Enligt Arbetsdomstolens mening utgör det förhållandet att Linnéa Taylors
anställningsmyndighet, Lunds universitet, efter utredning fattat ett formellt
beslut om att hon gjort sig skyldig till oredlighet i forskning inte i sig laga
grund för avskedandet eller saklig grund för uppsägning (jämför AD 2019
nr 39). Beslutet innebär inte heller att Arbetsdomstolen i sin bedömning ska
utgå från att hon gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. På samma sätt som
en brottmålsdom från en allmän domstol inte är bindande i ett efterföljande mål
om avskedande eller uppsägning på grund av gärningen enligt brottmålsdomen,
är ett myndighetsbeslut inte bindande för domstolen i det efterföljande målet.
Arbetsdomstolen har alltså att självständigt pröva om Linnéa Taylor gjort sig
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skyldig till oredlighet i forskning på det sätt staten påstått och om det funnits
laga skäl för avskedandet eller saklig grund för uppsägning.
Har staten bevisat att Linnéa Taylor gjort sig skyldig till påstådd oredlighet i
forskning?
Det är som utgångspunkt staten som har bevisbördan för att Linnéa Taylor
gjort sig skyldig till oredlighet i forskning på det sätt staten påstått. I det ligger
att staten måste motbevisa de relevanta invändningar mot statens påståenden
som förbundet gjort och som inte kan avfärdas som helt osannolika.
Det staten lagt Linnéa Taylor till last är att hon dragit slutsatser som saknar stöd
i forskningsmaterialet avseende musstudien (i den s.k. early-studien) och grisstudien (avseende experiment 1). Parterna verkar överens om att de slutsatser
Linnéa Taylor dragit av de två studierna är att det verkar finnas en statistiskt
signifikant korrelation mellan de behandlingar som undersökts (fysisk träning
respektive en viss s.k. molekylhämmare) och en positiv påverkan på näthinnan.
Linnéa Taylors slutsatser är, såvitt framkommit av utredningen, en direkt följd
av de mätvärden hon noterat när hon studerat mikroskopbilder på näthinnor;
uppnår man de mätvärden Linnéa Taylor noterat för experiment- respektive
kontrollgrupperna, finns det statistisk signifikans.
Staten verkar göra gällande att Linnéa Taylor medvetet eller genom grov
oaktsamhet gjort fel redan genom att hon litat på de mätvärden hon noterat,
eftersom den statistiska signifikansen var osannolikt hög och de noterade
mätvärdena inte hade den spridning inom experiment- respektive kontrollgrupperna som man kunde förvänta sig samt hennes doktorand tidigare dragit
en annan slutsats i fråga om musstudien. Hon borde enligt staten ytterligare ha
kontrollerat sina noterade mätvärden.
Förbundet har framställt en rad detaljerade invändningar mot ett sådant resonemang, som staten inte egentligen bemött, än mindre motbevisat. I korthet har
förbundet fört fram följande. Spridningen av mätvärdena och signifikansnivån i
musstudien motsvarade de som tidigare noterats i den vetenskapliga litteraturen, med hänvisningar. Linnéa Taylor initierade att ett prov i musstudien
gjordes om några månader senare. Både Linnéa Taylor och doktoranden hade i
fråga om grisstudien tidigare samma år (2016) fått motsvarande resultat i en
annan studie av samma sak som gjorts med en annan metod. Resultatet av grisstudien låg i linje med resultat som tidigare hade noterats i den vetenskapliga
litteraturen, med hänvisningar.
Redan mot bakgrund av de oemotsagda invändningar förbundet framfört kan
Arbetsdomstolen inte finna utrett att Linnéa Taylor gjort något fel genom att
lita på de mätvärden hon hade noterat. Därtill kommer att ett prov i musstudien
ostridigt gjorts om och kontrollerats av både Linnéa Taylor och doktoranden.
Detta skedde före anmälan om oredlighet i forskning.
Enligt Arbetsdomstolens mening är i stället den avgörande frågan om staten
bevisat att de mätvärden Linnéa Taylor noterat är fel i förhållande till vad som
för en forskare på området framgår av respektive mikroskopbild.
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I musstudien har Linnéa Taylor räknat antalet hela celler av viss typ i ett visst
lager i näthinnan, och i grisstudien har hon med linjal på en datorbildskärm
mätt tjockleken av friska delar i ett visst lager i näthinnan. Linnéa Taylor har i
skriftliga redogörelser och förhör lämnat konkreta exempel på exakt vad hon
räknat eller mätt och lämnat begripliga förklaringar till varför hon räknat eller
mätt som hon gjort. Staten har inte ifrågasatt de metoder Linnéa Taylor använt,
dvs. vad hon har försökt räkna eller mäta och hur.
Arbetsdomstolen noterar att de av Linnéa Taylor använda metoderna innehåller
många felkällor och att det kan vara svårt för olika bedömare att få samma
mätvärde för en mikroskopbild. Detta framgår av förhöret med Stefan Seregard
och hans sakkunnigutlåtande.
Musstudien
När det gäller musstudien har Linnéa Taylor, hennes doktorand och en person
benämnd OBS, som de ämnessakkunniga anlitat, räknat celler i mikroskopbilderna. Såvitt framkommit har det varit ovanligt att två av dem kommit fram
till samma mätvärde. Inte sällan har deras mätvärden skilt sig betydligt.
Staten har särskilt pekat på att de mätvärden Linnéa Taylor noterat, särskilt i
jämförelse med de mätvärden som OBS och doktoranden noterat, uppvisar ett
systematiskt mönster så att statistisk signifikans uppnås. Enligt staten är den
systematiken inte biologiskt rimlig. Det sistnämnda påståendet har inte något
stöd i vad som sagts i förhör eller skrivits i utlåtanden av personer som forskat
på näthinnor. Enligt Arbetsdomstolens mening kan inte redan det förhållandet
att Linnéa Taylors noterade mätvärden, men inte OBS:s eller doktorandens,
fördelar sig så att statistisk signifikans uppnås, eller att de för respektive grupp
inte varierar särskilt mycket, tas till intäkt för att Linnéa Taylor noterat mätvärden som inte har stöd i mikroskopbilderna.
De ämnessakkunniga har i sitt utlåtande till oredlighetsnämnden angett att det,
enligt deras erfarenhet, inte skulle vara möjligt att uppnå de mätvärden som
Linnéa Taylor noterat för vissa mikroskopbilder. Någon närmare förklaring till
varför det skulle vara så, annat än att Linnéa Taylors noterade mätvärden
skiljer sig från OBS:s och doktorandens, har emellertid inte presenterats.
Enligt förbundet har OBS och doktoranden inte räknat det som Linnéa Taylor
räknat i mikroskopbilderna. Förbundet har lämnat för domstolen begripliga
konkreta exempel på det, att OBS och doktoranden, men inte Linnéa Taylor,
räknat celler som inte varit hela, som funnits utanför det lager i näthinnan som
skulle undersökas eller som inte varit av den celltyp som skulle räknas. Enligt
förbundet har OBS vidare före sin granskning digitalt behandlat mikroskopbilderna på ett sådant sätt att vissa av de celler som skulle räknas inte längre
synts och därmed inte kunnat räknas av OBS. Förbundet har lämnat ett konkret
exempel på detta. Vad förbundet invänt har inte egentligen bemötts av staten
eller berörts av statens förhörspersoner. OBS och de ämnessakkunniga har inte
förhörts, och doktoranden har inte i sitt förhör berättat vad han har räknat i de
mikroskopbilder förbundet tagit som exempel.
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Mot den bakgrunden kan domstolen inte finna utrett att OBS:s eller doktorandens noterade mätvärden varit mer korrekta – haft bättre stöd i respektive
mikroskopbild – än Linnéa Taylors. Det är Arbetsdomstolens slutsats att staten
inte har visat att Linnéa Taylor gjort sig skyldig till påstådd oredlighet i forskning i fråga om musstudien.
Grisstudien
När det gäller grisstudien har Linnéa Taylor och OBS gjort mätningar av tjockleken i ett visst lager i näthinnan på mikroskopbilderna. De mätvärden som
Linnéa Taylor och OBS noterat för respektive mikroskopbild skiljer sig (efter
justering för olika skalor) som regel åt, ofta betydligt.
Staten har även här pekat på det systematiska mönster Linnéa Taylors noterade
mätvärden uppvisar. Arbetsdomstolen gör beträffande det påpekandet motsvarande bedömning som redovisats i fråga om musstudien. Att systematiken
inte skulle vara biologiskt rimlig har inte heller i fråga om grisstudien något
stöd i vad som sagts i förhör eller skrivits i utlåtanden av personer som forskat
på näthinnor.
De ämnessakkunniga har i sitt utlåtande till oredlighetsnämnden angett att det
är viktigt att nämna att OBS försökt att mäta hela det aktuella lagret i varje
mikroskopbild. Det framgår också av utlåtandet att OBS noterat mätningar på
sex ställen i varje mikroskopbild. Linnéa Taylor har enligt förbundet bara
noterat en mätning per mikroskopbild, den största tjockleken på den friska
delen av lagret. Slutsatsen i de ämnessakkunnigas utlåtande är att variationen
mellan OBS:s och Linnéa Taylors mätvärden troligen beror på antalet mätningar OBS gjort i förhållande till Linnéa Taylor. De ämnessakkunnigas slutsats kan enligt Arbetsdomstolens mening inte anses ge stöd för att Linnéa
Taylor gjort sig skyldig till påstådd oredlighet i forskning i fråga om grisstudien.
Enligt förbundet har OBS inte mätt det som Linnéa Taylor mätt i mikroskopbilderna, eftersom OBS har mätt hela det aktuella lagret och inte bara friska
delar av det lagret. Förbundet har lämnat för domstolen begripliga konkreta
exempel på det. Vad förbundet invänt har inte egentligen bemötts av staten
eller berörts av statens förhörspersoner. OBS och de ämnessakkunniga har som
redan nämnts inte förhörts.
Av förhöret med Göran Sandberg, ordförande i oredlighetsnämnden, framgår
att han och de övriga ledamöterna i oredlighetsnämnden gjort jämförelser
mellan mikroskopbilderna och funnit att Linnéa Taylor noterat att lagret är
tjockare i vissa mikroskopbilder än i andra, trots att det syns på mikroskopbilderna att det är precis tvärtom. De ämnessakkunniga har i sitt utlåtande till
oredlighetsnämnden inte angett något sådant, trots att de i fråga om musstudien
som nämnts noterat att det, enligt deras erfarenhet, inte skulle vara möjligt att
uppnå de mätvärden som Linnéa Taylor noterat för vissa mikroskopbilder.
Göran Sandberg har inte berättat något om tjockleken på den friska delen av
lagret. Ledamöterna i oredlighetsnämnden har, såvitt framkommit, inte forskat
på näthinnor eller haft någon tidigare erfarenhet av att bedöma det aktuella
lagret i näthinnan.
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Mot den bakgrunden kan domstolen inte finna utrett att OBS:s mätvärden varit
mer korrekta – haft bättre stöd i respektive mikroskopbild – än Linnéa Taylors.
Det är Arbetsdomstolens slutsats att staten inte har visat att Linnéa Taylor gjort
sig skyldig till påstådd oredlighet i forskning i fråga om grisstudien.
Arbetsdomstolens sammanfattande slutsats
Staten har inte visat att Linnéa Taylor gjort sig skyldig till påstådd oredlighet i
forskning.
Ogiltigförklaring av avskedandet och lön och skadestånd till Linnéa Taylor
Arbetsdomstolens slutsatser innebär att det inte funnits laga skäl för avskedandet av Linnéa Taylor och inte heller saklig grund för uppsägning av henne.
Avskedandet ska därför ogiltigförklaras. Linnéa Taylor har därmed rätt till lön
från tidpunkten för avskedandet och rätt till allmänt skadestånd för det oriktiga
avskedandet. Lönebeloppen och sätten att beräkna ränta är vitsordade. Det
allmänna skadeståndet bör bestämmas till 125 000 kr.
Rättegångskostnader
Förbundet har vunnit. Staten ska därför betala förbundets rättegångskostnader.
Staten har vitsordat vad förbundet begärt för rättegångskostnader.
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Domslut
1. Arbetsdomstolen förklarar att avskedandet av Linnéa Taylor är ogiltigt.
2. Arbetsdomstolen förpliktar staten att till Linnéa Taylor betala
a) lön med 33 154 kr för perioden den 7–28 februari 2019, med 42 200 kr per
månad för var och en av månaderna mars 2019 till och med februari 2020, och
med 21 776 kr för perioden den 1–17 mars 2020, med ränta enligt 6 § räntelagen på de månatliga beloppen från den 25:e i respektive månad till dess
betalning sker, och
b) allmänt skadestånd med 125 000 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från
den 29 maj 2019 till dess betalning sker.
3. Staten ska ersätta Saco-S för rättegångskostnader med 251 461 kr, varav
227 850 kr avser ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Sören Öman, Anna Middelman, Berndt Molin, Ari Kirvesniemi,
Johanna Hasselgren, Jörgen Andersson och Annette Carnhede. Enhälligt.
Rättssekreterare: Pontus Bromander
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KÄRANDE
Svenska Byggnadsarbetareförbundet, 106 32 Stockholm
Ombud: förbundsjuristen Susanna Kjällström, LO-TCO Rättsskydd AB,
Box 1155, 111 81 Stockholm
SVARANDE
Järfälla BadrumsRenovering Aktiebolag, 556360-7851,
Skarprättarvägen 11, 176 77 Järfälla
Ombud: advokaten Jerker Öhrfeldt, LEX Advokatbyrå HB, Box 5305,
102 47 Stockholm
SAKEN
skadestånd på grund av uppsägning

Bakgrund
Mellan Järfälla BadrumsRenovering Aktiebolag (bolaget) och Svenska
Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) gäller kollektivavtal. Johnny Tell är
medlem i Byggnads och anställdes hos bolaget år 2005. Han sade upp sin
anställning den 21 mars 2018.
Tvisten gäller om Johnny Tells uppsägning har föranletts av bolaget och om
bolaget handlat i strid med god sed på arbetsmarknaden eller annars otillbörligt. Om så är fallet ska hans uppsägning jämställas med en uppsägning från
bolagets sida, och frågan är då om det funnits saklig grund för att skilja honom från anställningen.
Yrkanden
Byggnads har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till Johnny
Tell betala allmänt skadestånd med 150 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning (den 28 februari 2019) till dess
betalning sker.
Byggnads har förbehållit sig rätten att återkomma med yrkande om ekonomiskt skadestånd.
Bolaget har bestritt yrkandet. Bolaget har yrkat att eventuellt skadestånd ska
jämkas, i första hand till noll.
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.
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Domskäl
Rättsliga utgångspunkter
En uppsägning från arbetstagarens sida är som utgångspunkt bindande och
medför att anställningen upphör. Arbetsdomstolen har dock, med stöd i förarbetena till anställningsskyddslagen, antagit att en uppsägning från arbetstagarens sida under särskilda omständigheter kan vara att betrakta som en
uppsägning från arbetsgivarens sida, s.k. provocerad uppsägning (prop.
1973:129 s. 128 f.). I korthet anses så vara fallet om arbetstagarens uppsägning har föranletts av arbetsgivaren och om arbetsgivaren därvid handlat i
strid med god sed på arbetsmarknaden eller annars måste anses ha handlat
otillbörligt. Det krävs inte att arbetsgivaren direkt har syftat till att förmå
arbetstagaren att lämna sin anställning, utan det är tillräckligt att arbetsgivaren insett att denne genom sitt handlande framkallat en svår situation för
arbetstagaren och därmed en risk för att arbetstagaren lämnar sin anställning.
Om dessa förutsättningar är uppfyllda, uppfattas situationen som att det är
arbetsgivaren som sagt upp arbetstagaren. ”Uppsägningen” kan därmed, om
det inte finns saklig grund för uppsägning, ogiltigförklaras och arbetstagaren
kan tillerkännas ekonomiskt och allmänt skadestånd enligt anställningsskyddslagens regler.
På motsvarande sätt kan en arbetstagares frånträdande av en anställning
jämställas med ett avskedande från arbetsgivarens sida (se t.ex. AD 2005
nr 30). Samma princip har tillämpats även på en överenskommelse om att
anställningen ska upphöra (AD 2013 nr 73).
Det finns en mycket omfattande rättspraxis om provocerade uppsägningar.
Tvisterna har huvudsakligen rört två delvis överlappande typer av situationer. Den ena är att arbetsgivaren genom sitt agerande påstås ha förmått
arbetstagaren att säga upp sig, trots att han eller hon egentligen inte vill sluta
på arbetet. Det kan t.ex. vara fråga om att arbetsgivaren anser att arbetstagaren har gjort sig skyldig till någon brottslighet och att arbetstagaren vid ett
möte väljer att säga upp sig, när han eller hon ställs inför alternativet att
antingen självmant sluta eller bli avskedad och eventuellt polisanmäld. Den
andra typsituationen är att arbetstagaren anser sig ha blivit så illa behandlad
att han eller hon inte kan eller vill vara kvar på arbetet och därför väljer att
sluta. Särskilt innan det i lag infördes uttryckliga bestämmelser om sexuella
trakasserier förekom det att sådana prövades som en fråga om provocerad
uppsägning (AD 1993 nr 30 och AD 1991 nr 65).
Den första förutsättningen för att arbetstagarens uppsägning ska betraktas
som en uppsägning från arbetsgivarens sida är alltså att det är arbetsgivarens
agerande som förmått arbetstagaren att säga upp sig. Den frågan föranleder
sällan några mer ingående överväganden från domstolen sida.
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Därutöver krävs, som redan nämnts, att arbetsgivaren agerat i strid med god
sed på arbetsmarknaden eller annars otillbörligt. För att bedöma om så är
fallet görs i rättspraxis en ingående prövning av förhållandena i det enskilda
fallet. Arbetsdomstolen synes därvid inte göras någon åtskillnad på ageranden som strider god sed på arbetsmarknaden respektive ageranden som
annars är otillbörliga. I det följande redovisas de huvudsakliga bedömningsgrunder som framgår av rättspraxis.
I tvister där arbetstagaren förmåtts att säga upp sig, trots att han eller hon
egentligen inte ville sluta, är prövningen normalt väsentligen inriktad på vad
som hände i anslutning till att uppsägningshandlingen vidtogs. En utgångspunkt är att en arbetsgivare, som har grundad anledning att misstänka att
arbetstagaren åsidosatt sina åligganden i anställningen, får t.ex. kalla till
möte för att utreda misstankarna. Enbart den omständigheten att en arbetstagare, t.ex. vid ett sådant möte, ställs inför valet att sägas upp eller säga upp
sig själv innebär inte att arbetsgivaren har agerat otillbörligt (AD 2013 nr
73, AD 2010 nr 41, AD 2001 nr 55 och AD 1997 nr 1). Omständigheter som
kan tala för att arbetsgivaren agerat otillbörligt är om arbetsgivaren saknat
fog för sina misstankar om att arbetstagaren brutit mot sina åligganden i
anställningen, eller om misstankarna framstår som förhastade och arbetsgivaren borde ha fortsatt utredningen i syfte att klarlägga vad som hade inträffat (AD 2001 nr 29). I samma riktning talar omständigheter som att arbetstagaren inte fått skäligt rådrum för att bestämma sig och inte fått möjlighet att
rådgöra med fackliga representanter eller andra (t.ex. AD 1975 nr 74). Även
sådant som tonläge och stämning vid mötet, hur länge mötet pågått samt om
det pågått anmärkningsvärt sent kan beaktas (AD 2013 nr 73). Om det är
arbetstagaren själv som tagit upp frågan om att anställningen ska avslutas
talar det emot att arbetsgivaren agerat i strid med god sed eller annars otillbörligt (AD 2013 nr 73).
Det kan tilläggas att en uppsägning kan lämnas utan avseende även enligt
allmänna avtalsrättsliga regler, t.ex. därför att arbetstagaren blivit svikligen
förledd att vidta uppsägningen, att det skulle strida mot tro och heder att
åberopa den eller att den på grund av omständigheter vid dess tillkomst är
oskälig (30 §, 33 § och 36 § avtalslagen). En arbetstagare som sagt upp sig
t.ex. i uppenbart hastigt mod efter ett upprört meningsutbyte med arbetsgivaren men kort därefter ångrar sig – innan arbetsgivaren hunnit vidta någon
åtgärd med anledning av uppsägningen – kan ha möjlighet att återta sin uppsägning (prop. 1981/82:71 s. 82). En arbetsgivare som, i sådana fall som nu
beskrivits, inte godtar återtagandet av uppsägningen anses i stället själv ha
avslutat anställningen, och påföljder enligt anställningsskyddslagen kan därmed aktualiseras (se t.ex. AD 2012 nr 30).
I den andra typsituationen – där arbetstagaren till följd av arbetsgivarens
agerande inte vill vara kvar i arbetet – är prövningen inte begränsad till vad
som hände i anslutning till att uppsägningen skedde, utan avser närmast om
arbetsgivarens agerande innebär att denne i väsentlig mån har åsidosatt sina
åligganden mot arbetstagaren och agerandet är sådant att arbetstagaren har
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godtagbar grund att inte återkomma till arbetet. I AD 1985 nr 65 hade arbetsgivaren, enligt Arbetsdomstolen, framkallat en svår situation för arbetstagaren och därmed risk för att hon skulle finna för gott att lämna sin anställning. Arbetsdomstolen fann att handlandet mot arbetstagaren hade gett
henne godtagbar grund för att omedelbart frånträda anställningen enligt 4 §
tredje stycket anställningsskyddslagen och måste bedömas som otillbörligt.
Det ska tilläggas att det förhållandet att arbetstagaren enligt 4 § tredje
stycket anställningsskyddslagen frånträtt anställningen till följd av att arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren
inte i sig ger rätt till allmänt skadestånd, om det inte finns förutsättningar att
jämställa arbetstagarens frånträdande med en uppsägning eller ett avskedande från arbetsgivarens sida (AD 1982 nr 99).
Att arbetsgivaren fysiskt antastar en arbetstagare eller utsätter denne för
handgripligheter är ett sådant agerande som kan vara otillbörligt. Det anses
inte acceptabelt att med våld, ens milt våld, t.ex. uppmana en arbetstagare
att återgå till arbetsplatsen. Även enstaka sådana fysiska angrepp kan vara
tillräckligt för att arbetstagaren ska anses ha godtagbar grund för att lämna
anställningen (se AD 2005 nr 30 och AD 2006 nr 42). I AD 1991 nr 65 ansågs ett bolag ha agerat i strid med god sed när dess ställföreträdare under en
tid av flera månader gjort närmanden mot en arbetstagare, först enbart muntligen och senare även genom fysisk beröring, och agerandet hade fortsatt
trots att arbetstagaren reagerat mot närmandena (se numera 1 kap. 4 § och 2
kap. 1 § diskrimineringslagen).
När det gäller muntlig kritik eller andra yttranden är utgångspunkterna delvis andra. Att arbetsgivaren kritiserar arbetstagare för hur de utför sitt arbete
är något som arbetstagare under normala förhållanden måste tåla (AD 2006
nr 79 och AD 1991 nr 33). Om arbetsgivaren därvid uppträder aggressivt
eller burdust kan detta, beroende på de närmare omständigheterna, anses
vara otillbörligt. I AD 1991 nr 93 ansågs en arbetsgivare ha agerat i strid
med god sed på arbetsmarknaden genom att vid ett flertal tillfällen och i stigande grad på ett burdust sätt framföra kritik mot en ung arbetstagare, särskilt då det var fråga om en anställning i utbildningssyfte. Domstolen framhöll att det inte är försvarligt att framföra kritik mot arbetstagare på ett sätt
som är skadligt för arbetstagaren, ens om det i sak finns fog för kritik mot
arbetstagaren och arbetsgivaren på andra godtagbara sätt har försökt komma
till rätta med föreliggande problem. I AD 1985 nr 65 ansågs arbetsgivaren
ha handlat otillbörligt genom att med upprepad och överdriven kritik av en
arbetstagare satt henne under otillbörlig press och skapat sådana personliga
motsättningar mellan henne och arbetsgivaren att hennes situation som
anställd blivit alltför påfrestande för henne. När det gäller muntlig kritik och
andra yttranden är det inte tillräckligt att arbetsgivarens yttranden i en viss
situation kan kritiseras för att agerandet ska anses stå i strid med god sed. I
AD 2005 nr 24 ansågs en arbetsgivare inte ha agerat i strid med god sed
trots att denne hade handlat på ”ett överilat och olämpligt sätt” (se även AD
1991 nr 33).
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I ett par rättsfall har frågan varit om arbetsgivaren genom passivitet orsakat
att arbetstagaren sagt upp sig. I AD 1993 nr 30 ansåg Arbetsdomstolen att
en arbetsgivares underlåtenhet att på ett tillfredsställande sätt närmare utreda
omständigheterna kring påstådda sexuella trakasserier från en annan anställd
stod i strid med god sed på arbetsmarknaden och att denna underlåtenhet,
tillsammans med de sexuella trakasserierna, föranlett att arbetstagaren sade
upp sig. Målet avsåg tiden innan det i lag fanns ett krav på arbetsgivare att
utreda och åtgärda sexuella trakasserier (se numera 2 kap. 3 § diskrimineringslagen). AD 1982 nr 99 och AD 2008 nr 106 rörde arbetsgivarens underlåtenhet att vidta åtgärder för arbetsanpassning eller liknande för sjuka
arbetstagare. I AD 1982 nr 99 ansåg domstolen att det i och för sig fanns
anledning att rikta kritik mot arbetsgivaren för att den inte gått längre i sina
ansträngningar att bereda arbetstagaren lämpliga arbetsuppgifter men att
arbetsgivaren inte handlat i strid med god sed på arbetsmarknaden eller på
annat sätt otillbörligt. I AD 2008 nr 106 uttalade domstolen att även om
arbetsgivaren inte fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet, dvs. ännu inte vidtagit tillräckliga åtgärder, så innebär detta inte i sig att arbetsgivaren agerat
otillbörligt (jfr även AD 1996 nr 109).
Utöver de omständigheter som hittills berörts beaktar domstolen även arbetstagarens personliga förhållanden. Om arbetstagaren på grund av personliga förhållanden har svårt att ta tillvara sina intressen, är det något som kan
tala för att arbetsgivarens agerande strider mot god sed på arbetsmarknaden,
i den mån arbetsgivaren känt till eller i vart fall bort känna till förhållandena. I AD 2001 nr 55 befann sig arbetstagaren i ett tillstånd av depression.
I AD 2006 nr 114 beaktade domstolen att arbetstagaren på grund av omständigheter utanför arbetet befann sig i en pressad situation. Domstolen har
även beaktat om arbetstagaren är ung och oerfaren (se t.ex. AD 1991 nr 93).
En annan omständighet som beaktas är i vilken mån arbetstagarens eget agerande bidragit till den uppkomna situationen. I t.ex. AD 2005 nr 24 beaktades att händelseförloppet inleddes genom att arbetstagaren gjorde uttalanden
som arbetsgivarföreträdaren ”med rätta upplevde som personligen djupt
kränkande” (se även t.ex. AD 1988 nr 107).
Det är, som nämnts, inte nödvändigt att arbetsgivaren har syftat till att förmå
arbetstagaren att lämna sin anställning, utan det är tillräckligt att arbetsgivaren insett att denne genom sitt handlande framkallat en svår situation för
arbetstagaren och därmed en risk för att arbetstagaren lämnar sin anställning.
I AD 2006 nr 42 framhöll Arbetsdomstolen att arbetsgivarens företrädare
inte kunnat undgå att inse att ett visst agerande var kränkande för arbetstagaren och därmed framkallat en risk för att han skulle lämna anställningen (se även AD 1985 nr 65). I AD 2009 nr 27 var det inte bevisat att ett
bolags företrädare uttalat sig kränkande vid en personalfest eller uppfattat
att någon annan kunde ha yttrat sig kränkande till arbetstagaren. Arbetsgivaren ansågs därför inte ha insett att bolaget hade framkallat en situation som
gjorde det svårt för arbetstagaren att fortsätta anställningen. I AD 2005 nr 63
gjorde arbetstagarsidan gällande att en kvinnlig arbetstagare vid den svenska
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bataljonen i Kosovo blivit utsatt för sexuella trakasserier av andra anställda
och att arbetsgivarens underlåtenhet att ingripa mot trakasserierna föranlett
henne att sluta. Arbetsdomstolen ansåg inte att det funnits skäl för arbetsgivaren att tro att arbetstagaren sade upp sig på grund av något annat skäl än
det hon själv angett, nämligen att hon längtade hem.
Händelseförloppet
Bolaget är ett familjeföretag som varit verksamt i drygt 30 år och har cirka
20 anställda. Lotta Oddbratt har varit delägare sedan starten och leder numera verksamheten på egen hand. Johnny Tell anställdes 2005 som VVSmontör.
Lotta Oddbratt och Johnny Tell har beskrivit att relationen dem emellan har
varit omväxlande god och mindre god. Av förhören har bl.a. framkommit
följande. Under 2013 förekom en konflikt på arbetsplatsen mellan Johnny
Tell och en annan arbetstagare. Lotta Oddbratt ansåg att Johnny Tell inte
bidrog till att lösa konflikten på ett konstruktivt sätt. Lotta Oddbratt har upplevt att Johnny Tell ibland har ett trevligt sätt, men också kan vara krävande
och hotfull. Johnny Tell har å sin sida beskrivit att Lotta Oddbratt har tillrättavisat och skuldbelagt honom för misstag i hans arbete, t.ex. när han en
gång tankade fel bränsle i företagsbilen.
Det händelseförlopp som ledde till att Johnny Tell slutade sin anställning
tog sin början under sommaren 2017. Lotta Oddbratt var sjukskriven en tid
och Joakim Gustavsson, som arbetar på bolagets kontor, skötte arbetsledningen. Han ville att Johnny Tell skulle delta i arbetet med ett större projekt
på Björkebyskolan. Johnny Tell kom inte att göra detta. Joakim Gustavsson
har berättat att han instruerade Johnny Tell att en viss dag börja arbeta med
projektet, men att denne inte infann sig på skolan utan i stället valde att
utföra andra arbeten. Johnny Tell har däremot berättat att Joakim
Gustavsson frågade om han kunde arbeta på skolan och att han svarade att
det kom med väldigt kort varsel och att han måste få tid att sätta sig in i projektet. Därefter fortsatte han med sitt vanliga arbete, medan Joakim
Gustavsson skulle ta upp saken med Lotta Oddbratt.
När Lotta Oddbratt i början av juli återkom efter sjukskrivningen ville hon
tala med Johnny Tell om det inträffade. Hon ringde och bad honom komma
in till kontoret, men ville inte säga vad saken gällde eftersom de då skulle
börja bråka i telefon. Johnny Tell ville ha en kollega eller en facklig representant med på mötet, vilket Lotta Oddbratt gick med på. De kom överens
om att Johnny Tell skulle kontakta facket om detta och återkomma med tid
för ett möte.
Johnny Tell har uppgett att han några veckor efter telefonsamtalet, strax före
semestern, gick in till Lotta Oddbratt på hennes kontor och frågade om de
kunde lägga ”det här” bakom sig, att de därefter skakade hand och att han
uppfattade att den fråga som Lotta Oddbratt hade velat tala med honom om
därmed var utagerad. Enligt Lotta Oddbratt har inget sådant hänt.
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Under Johnny Tells semester skickade sedan Lotta Oddbratt en varning till
hans hemadress. I skrivelsen anklagades han för arbetsvägran, misskötsel av
arbetstiderna, uppförande som lett till att bolaget förlorat en kund samt personliga påhopp på Lotta Oddbratt och annan personal.
Med anledning av varningen kallade förbundet till överläggning, som hölls
den 6 september 2017, vid vilken förbundet framhöll att Johnny Tell mådde
dåligt av de i huvudsak opreciserade anklagelserna i skrivelsen och krävde
att bolaget skulle förklara dessa. Enligt ombudsmannen Johnny Rindebrant,
som företrädde förbundet vid överläggningen, lämnade bolaget ingen sådan
förklaring, vare sig muntligen eller skriftligen. Lotta Oddbratt menar dock
att hon redogjorde för varför varningen hade utdelats. Därefter har ytterligare överläggningar hållits mellan Johnny Rindebrant och Lotta Oddbratt.
Vid överläggningarna har Johnny Tell vid några tillfällen befunnit sig i ett
angränsande rum men har, enligt Johnny Rindebrant, varit i så dåligt psykiskt skick att han inte har kunnat närvara på själva mötet. Johnny
Rindebrant har även berättat att det bokades in ett mer informellt möte med
Lotta Oddbratt och Johnny Tell, men att Lotta Oddbratt avbokade detta.
Johnny Tell fortsatte att arbeta för bolaget under hösten 2017 och början av
2018. Lotta Oddbratt och Johnny Tell har samstämmigt beskrivit att de
under denna tid i stort sett inte samtalade med varandra. Lotta Oddbratt har
uppgett att Johnny Tell undvek att tala med henne och att hon uppfattade
situationen som att hon enligt förbundet inte fick tala direkt med honom.
Hon har dock inte påstått att någon företrädare för förbundet skulle ha sagt
detta åt henne. Johnny Tell har berättat att han uppfattat att det är Lotta
Oddbratt som har undvikit honom.
Sedan förbundet påkallat förhandling med bolaget hölls en sådan den
12 mars 2018. Förbundet företräddes vid förhandlingen av Johnny
Rindebrant och bolaget av Lotta Oddbratt, biträdd av advokaten Jerker
Öhrfeldt. Förhandlingen avsåg, enligt rubriken till protokollet, ”hantering av
konflikt/kränkning på arbetsplatsen”. Förbundet framförde enligt protokollet
bl.a. att det vid flera tillfällen hade påtalat att bolaget måste hantera den
konflikt på arbetsplatsen som Johnny Tell var inblandad i, att Johnny Tell
kände sig kränkt ”i samband med detta för att företaget inte försöker att lösa
konflikten” och att bolaget måste låta företagshälsovården göra en opartisk
utredning. Bolaget framförde enligt protokollet bl.a. att det genom egen
utredning hade kommit fram till att det inte fanns någon konflikt, att det inte
var skyldigt att dessutom låta företagshälsovården göra en utredning, att
Johnny Tell verkade ha fått ett nytt arbete, att påståendena om kränkning av
honom var uppenbart ogrundade och syftade till att provocera fram ett
avgångsvederlag samt att det i själva verket var så att Johnny Tell mobbade
Lotta Oddbratt.
Dagen efter förhandlingen, den 13 mars, sjukanmälde sig Johnny Tell och
återkom därefter inte till arbetet. Den 19 mars skickade Lotta Oddbratt en
skrivelse till Johnny Tell via mejl med krav på skriftligt svar senast vid
arbetsdagens slut den 22 mars. I skrivelsen anklagades Johnny Tell för att i
strid med företagets policy ha utfört arbete åt en av bolagets kunder, som
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benämndes YY. Till kunden skulle han ha redovisat en lista över använt
material, av vilket ”endast en bråkdel” hade köpts in hos leverantören Dahl.
Av bolagets argumentation i målet framgår, att det senare utgör ett påstående om förskingring av material från bolaget. Vidare skulle Johnny Tell för
arbetet hos YY ha använt bolagets tjänstebil och verktyg samt ha befunnit
sig på YY:s adress under arbetstid utan att ha haft något tjänsteuppdrag dit
och redovisat den tiden på andra kunder.
Samma eftermiddag som skrivelsen avsändes kom Johnny Tell till bolagets
kontor för att hämta sin tidbok i syfte att bemöta anklagelserna i Lotta
Oddbratts skrivelse. Johnny Tell kom inte i in lokalerna med sin nyckelbricka och Lotta Oddbratt vägrade att släppa in honom tills han talade om
att han hade sin fru med sig. När de blivit insläppta sa Lotta Oddbratt att
hon inte visste var tidboken fanns. Senare samma dag svarade Johnny Tell
via mejl på Lotta Oddbratts skrivelse att han var fullt medveten om bolagets
policy, att han inte utfört privat jobb på arbetstid eller åt någon av bolagets
kunder och att han inte kunde bemöta resterande påståenden utan att veta
vem kunden YY var. Enligt Johnny Tell fick han vid besök på kontoret den
20 mars besked av kontorspersonalen att han inte kunde få ut sin tidbok och
att lösenordet till hans nyckelbricka var ändrat.
Bolaget varslade Johnny Tell om avskedande genom en underrättelse daterad den 20 mars 2018.
Den 21 mars besökte Johnny Tell läkare vid Viksjö vårdcentral, som sjukskrev honom t.o.m. den 22 april under diagnosen ångesttillstånd, ospecificerat. I sjukintyget anges bl.a. att han hade utsatts för ”mobbning och nedtryckning via chefen”, att han kände ångest när han gick in på sin arbetsplats
och svettningar och andningsbesvär relaterade till ångesten samt att han inte
kunde vara på jobbet och hade sökt nytt arbete.
Samma dag efter stängningstid lämnade Johnny Tell in en skrivelse med följande lydelse till bolagets kontor.
På grund av rådande konflikt med företagets ledning känner jag stort obehag av att åka till jobbet, och jag känner mig utfryst av ledningen. Jag vill
hänvisa till stycket kamratskap/positiv anda i företagets policy. Efter att
mitt fackförbund påpekat vid ett flertal tillfällen att en mobbningsutredning bör startas via företagshälsovården, så har ingenting hänt. Så nu, efter
drygt sex månader av obehag väljer jag att avsluta min anställning hos
[bolaget].

Johnny Tell har uppgett att han strax därefter ringde sin vän Sten
Gustavsson och frågade om det fanns möjlighet att få jobb hos dennes
arbetsgivare, Raimos Rör AB. Johnny Tell talade i telefon med en anställd
på bolagets kontor och de överenskom, enligt Johnny Tell, att han skulle få
avbryta sin anställning före uppsägningstidens utgång. Den 3 april 2018
ingick han och Raimos Rör AB ett skriftligt avtal om anställning med tillträde samma dag.
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Har bolaget i strid med god sed på arbetsmarknaden förmått Johnny Tell att
avsluta anställningen?
Det är, enligt Arbetsdomstolens mening, tydligt att det redan under sommaren 2017 har funnits en personligt färgad konflikt mellan Lotta Oddbratt och
Johnny Tell och att konflikten successivt har eskalerat fram till dess Johnny
Tell avslutade anställningen i mars 2018. Det framstår som att de båda redan
från sommaren 2017 var rädda för eller i vart fall upplevde det som obehagligt att ha direkt kontakt med varandra. Utredningen ger ingen klarhet i vad
som från början orsakat motsättningarna dem emellan. Däremot ger utredningen, enligt Arbetsdomstolens mening, starkt stöd för att båda har bidragit
till konflikten och att den fördjupats bl.a. genom att de undvikit att tala med
varandra.
Enligt Arbetsdomstolens mening har Lotta Oddbratt varit i sin fulla rätt att
begära ett samtal med Johnny Tell om varför han inte deltog i arbetet på
Björkebyskolan sommaren 2017. De kom överens om att Johnny Tell skulle
återkomma med en tid för ett möte då en facklig företrädare kunde medverka, vilket han inte gjorde. Att saken skulle ha varit utagerad efter ett
handslag några veckor efter telefonsamtalet framstår som märkligt, inte
minst eftersom Lotta Oddbratt inte ens hade berättat för Johnny Tell vad
hon ville tala med honom om. Johnny Tells uppgift om detta är dessutom
inte förenlig med övriga tidsuppgifter i målet och kan lämnas utan avseende.
Enligt Arbetsdomstolens mening kan Johnny Tell kritiseras för att han inte
bokade någon tid för samtalet med Lotta Oddbratt. Å andra sidan har det
inte framkommit att Lotta Oddbratt skulle ha påmint honom, själv satt ut en
mötestid eller försökt ta upp saken när de möttes på arbetsplatsen.
När inget samtal kom till stånd före semestern skickade Lotta Oddbratt en
allmänt hållen varning till Johnny Tell. Att på detta sätt ge en arbetstagare
en oprecist formulerad skriftlig varning utan att samtidigt förklara vad som
läggs arbetstagaren till last framstår som klart olämpligt, då en varning ska
syfta till att ge arbetstagaren tillfälle att förändra sitt beteende. Att dessutom
skicka varningen med posten under Johnny Tells semester, när den lika
gärna kunde ha överlämnats personligen vid ett senare tillfälle, framstår varken som ändamålsenligt eller hänsynsfullt.
Genom Johnny Rindebrants vittnesmål finner Arbetsdomstolen det visat att
Byggnads vid kontakterna med bolaget från september 2017 huvudsakligen
framfört att det funnits en konflikt mellan Lotta Oddbratt och Johnny Tell
och att Johnny Tell mådde psykiskt dåligt av denna samt att förbundet velat
få till stånd åtgärder för att komma till rätta med konflikten. Utredningen
visar också att bolaget, genom Lotta Oddbratt, inte uppfattade situationen
som en personkonflikt, utan ansåg att problemet var Johnny Tells agerande.
Det råder enligt Arbetsdomstolens mening ingen tvekan om att bolagets
inställning bidragit till att höja konfliktnivån.
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Å andra sidan står det enligt Arbetsdomstolens mening klart att även Johnny
Tell bidragit till att konflikten eskalerat genom att inte i juli 2017 boka tid
för samtalet med Lotta Oddbratt, att undvika att tala med henne och att till
andra anställda göra uttalanden som kunde uppfattas som att han ville skada
bolaget.
Det hittills sagda tjänar närmast som bakgrund till det som enligt
Arbetsdomstolen är avgörande för frågan om bolaget ska anses ha i strid
med god sed på arbetsmarknaden förmått Johnny Tell att avsluta anställningen, nämligen händelseförloppet fr.o.m. förhandlingen den 12 mars
2018.
Situationen vid förhandlingen var alltså sådan att Lotta Oddbratt och Johnny
Tell sedan sommaren 2017 båda undvek att tala med varandra, vilket uppenbarligen var ohållbart ur arbetsmiljösynpunkt. Utredningen ger starkt stöd
för att både Lotta Oddbratt och Johnny Tell tagit mycket illa vid sig av konflikten. Bolagets företrädare måste ha förstått att Johnny Tell mådde mycket
dåligt. Enligt Arbetsdomstolens mening har situationen varit sådan att bolaget i enlighet med arbetsmiljöregleringen borde ha vidtagit åtgärder för att
hantera konflikten. En sådan åtgärd hade kunnat vara – som förbundet tidigare hade föreslagit och vid förhandlingen krävde av bolaget – att anlita
företagshälsovården eller någon annan professionell utomstående aktör för
att utreda konflikten. Att bolaget vägrade göra detta och i stället förklarade
att det inte fanns någon konflikt och att Johnny Tell bara var ute efter ett
avgångsvederlag, framstår som anmärkningsvärt.
När Johnny Tell sjukanmälde sig den 13 mars 2018 måste det ha stått klart
för bolaget att sjukskrivningen berodde på psykisk ohälsa kopplad till
arbetsmiljön och konflikten med Lotta Oddbratt. Trots detta mejlade Lotta
Oddbratt den 19 mars en skrivelse till Johnny Tell där bolaget gjorde gällande att han brutit mot sina skyldigheter i flera olika avseenden och krävde
ett skriftligt svar inom tre dagar. Mejlet skickades alltså under tid när
Johnny Tell var sjukfrånvarande på grund av psykisk ohälsa, vilket bolaget
måste ha förstått, och efter att bolaget under lång tid inte haft någon dialog
med Johnny Tell om hur han utförde sitt arbete.
Den misskötsamhet som bolaget, i mejlet, lade Johnny Tell till last avsåg
hans agerande i samband med det privata arbetet på Turbingränd. Enligt
Arbetsdomstolen är det tydligt att de uppgifter som hade kommit fram om
detta gav bolaget anledning att närmare utreda vad som förevarit. Som
Arbetsdomstolen återkommer till i det följande finns det också skäl att i
vissa avseenden kritisera Johnny Tell för hur han agerat i samband med
arbetet, men det har inte inneburit att bolaget haft skäl för att avskeda
honom eller ens saklig grund för uppsägning. När Lotta Oddbratt
skickade skrivelsen till Johnny Tell hade bolaget, enligt
Arbetsdomstolens mening, inte heller fog för att utgå från att så var fallet.
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Påståendena om att Johnny Tell agerat felaktigt var formulerade på ett sätt
som gjorde det svårt för honom att bemöta dem, bl.a. genom att tala om
kunden YY i stället för att ange kundens namn. Det måste även ha varit
svårt för Johnny Tell att förstå vilken betydelse det hade att ”endast en bråkdel” av materialet som använts vid arbetet på Turbingränd skulle ha köpts in
hos bolagets leverantör. Med tanke på att Johnny Tell var sjuk fick han
också påtagligt kort tid på sig att skriftligen bemöta påståendena.
Till detta kommer att bolaget försvårade för Johnny Tell att få del av den
information som han ansåg sig behöva för att kunna bemöta bolagets påståenden. Enligt Arbetsdomstolen har bolaget visserligen haft goda skäl för att
inte överlämna tidboken i original till honom, men måste kritiseras för att
inte ha erbjudit honom att i stället få kopior av relevanta sidor ur boken.
Samma dag som Johnny Tell fick mejlet svarade han att han inte hade gjort
något fel och att han inte kunde bemöta påståendena eftersom han inte visste
vem YY var. Dagen efter underrättades Johnny Tell om att bolaget avsåg att
avskeda honom trots att det – som framgår nedan – inte ens fanns saklig
grund för uppsägning.
Det finns ingenting i utredningen som ger stöd för att Johnny Tell före den
12 mars 2018 skulle ha haft några kontakter för att skaffa annat arbete. Han
har berättat att han genom händelserna den 19–20 mars kom fram till att
hans situation vid bolaget blivit så svår att han inte kunde arbeta kvar. Uppgifterna framstår som trovärdiga och vinner stöd bl.a. av hans egen uppsägningshandling och av vittnesförhöret med Sten Gustavsson.
Sammantaget har Arbetsdomstolen alltså funnit följande. Bolaget har vid
förhandlingen den 12 mars 2018, närmast mot bättre vetande, förnekat att
det fanns en konflikt mellan Lotta Oddbratt och Johnny Tell. Kort tid därefter har bolaget skriftligen framfört allvarliga anklagelser mot honom. Detta
skedde under tiden Johnny Tell var sjukskriven, vilket bolaget måste ha förstått berodde på psykisk ohälsa med anledning av konflikten. Anklagelserna
var formulerade på ett sätt som gjorde dem svåra att bemöta och Johnny Tell
har fått påtagligt kort tid på sig att bemöta dem, särskilt med tanke på att
han var sjukskriven. Bolaget har dessutom försvårat för honom att få ta del
av den information som han behövt för att bemöta påståendena. I direkt
anslutning till att Johnny Tell förklarat att han inte kunde bemöta påståendena har bolaget varslat honom om avskedande, trots att det inte ens fanns
saklig grund för uppsägning.
Mot bakgrund av detta finner Arbetsdomstolen att bolaget har föranlett
Johnny Tell att avsluta sin anställning och att bolaget har handlat i strid med
god sed på arbetsmarknaden. Bolaget måste ha insett att det genom sitt
handlande framkallat en svår situation för Johnny Tell och därmed en risk
för att han skulle lämna sin anställning. Johnny Tells uppsägning ska därför
jämställas med en uppsägning från bolagets sida. Frågan är då om det har
funnits saklig grund för att skilja honom från anställningen.
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Det kan inskjutas att bolaget är av uppfattningen att Johnny Tells meddelande den 21 mars 2018 inte innebar att han sade upp sig utan att han
frånträdde anställningen, dvs. att han slutade utan att iaktta sin uppsägningstid. För den prövning som Arbetsdomstolen har att göra saknar den frågan
betydelse. Även om Johnny Tell skulle anses ha frånträtt anställningen,
skulle situationen ha varit sådan att den är att jämställa med att bolaget
avslutat anställningen (se t.ex. AD 1985 nr 65). Eftersom det för domstolens
prövning saknar betydelse om Johnny Tell slutat utan att iaktta uppsägningstiden eller inte har domstolen, för att förenkla framställningen, valt att
tala om att Johnny Tell sagt upp sig.
Har det funnits saklig grund för uppsägning?
Bolaget har anfört att det funnits saklig grund för uppsägning av Johnny
Tell eftersom han agerat grovt illojalt mot bolaget i samband med arbetet på
Turbingränd, att han vid två tillfällen uträttat privata ärenden under arbetstid, att han uttalat för kollegor att han ville skada bolaget ekonomiskt, att
han framfört falska påståenden om mobbning på arbetsplatsen, samt att han
sedan den 6 juli 2017 vägrat att ens på särskild uppmaning samtala med
Lotta Oddbratt.
Arbetet på Turbingränd
När det gäller arbetet på Turbingränd visar utredningen följande.
Torsten Gustavsson var medlem och ordförande i en bostadsrättsförening på
Turbingränd. Han är även svärfar till plattsättaren Tony Söderholm, som är
anställd hos bolaget. Bostadsrättsföreningen hade gett bolaget i uppdrag att
bl.a. byta en golvbrunn i Torsten Gustavssons lägenhet. I anslutning till
golvbrunnsbytet kom Torsten Gustavsson och Tony Söderholm överens om
att Tony Söderholm, utanför tjänsten, skulle renovera badrummet. Tony
Söderholm kom överens med Johnny Tell om att denne skulle dra rören.
Johnny Tell har utfört arbetet och, via Tony Söderholm, redovisat och fått
betalt av Torsten Gustavsson för material och arbete. Varken Tony
Söderholm eller Johnny Tell hade underrättat arbetsgivaren om att de
utförde arbetet.
Utredningen visar att bolaget i viss utsträckning har godtagit att dess arbetstagare utför ”privata jobb” på sin fritid, t.ex. åt släktingar, men att sådant
arbete i vart fall normalt ska föregås av samråd med arbetsgivaren. Som
Lotta Oddbratt och Tony Söderholm båda har berättat fick Tony Söderholm
en muntlig tillsägelse eller erinran för att han, i anslutning till bolagets uppdrag från bostadsrättsföreningen, utförde det kompletterande arbetet i svärfaderns lägenhet utan att först söka arbetsgivarens tillåtelse. Detta får uppfattas så att det arbetet i och för sig skulle ha tillåtits, men att Tony
Söderholm borde ha bett om lov först. Enligt Arbetsdomstolens mening har
Johnny Tell – på samma sätt som Tony Söderholm – agerat felaktigt när
han åtog sig sin del av uppdraget utan att först be bolaget om lov. Det har å
andra sidan inte framkommit något som gör Johnny Tells agerande mer
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klandervärt än Tony Söderholms, för vilket bolaget alltså ansåg att det
räckte med en muntlig tillsägelse eller erinran.
Det är ostridigt att de anställda i samband med tillåtet privat arbete fick låna
bolagets bilar med verktyg och utnyttja bolagets rabatter hos leverantörer
för privata inköp. Lotta Oddbratt har förklarat att det enligt bolagets policy
krävs tillstånd för varje gång man lånar en bil eller gör inköp hos en leverantör. Hon har också sagt att det går bra att utnyttja rabatterna men att man
måste informera arbetsgivaren, och att Johnny Tell under alla förhållanden
gjorde för många privata inköp. Arbetsdomstolen kan dock inte finna stöd i
den skrivna policyn för att det skulle krävas tillstånd vid varje tillfälle för
lån av en företagsbil eller att arbetsgivaren skulle informeras vid varje rabatterat inköp. Däremot framgår det att en lapp ska fyllas i och lämnas till kontoret vid lån av företagsbil, vilket Johnny Tell oemotsagd har uppgett att han
har gjort. Johnny Tell har alltså inte agerat felaktigt genom att använda bolagets bil och verktyg samt utnyttja bolagets rabatter hos leverantörer i samband med arbetet på Turbingränd.
Bolaget har vidare gjort gällande att Johnny Tell använt bolagets material
vid sitt privata arbete på Turbingränd och därvid anfört att han köpt endast
en mindre del av det material som gick åt med rabatt från bolagets leverantör. Detta förhållande medger dock, enligt Arbetsdomstolens mening, inte
slutsatsen att han använt bolagets material för arbetet. Det kan mycket väl
vara som han berättat att han använde dels material som blivit över när en
vän renoverade sitt hus, dels sådant som han köpt på annat håll.
De åberopade körjournalerna ger stöd för att i vart fall huvuddelen av
Johnny Tells arbete på Turbingränd utförts efter arbetstid. Körjournalerna
visar dock att han vid två tillfällen om sammanlagt cirka en timme varit på
Turbingränd under arbetstid med bolagets bil, utan att det enligt hans tidbok
motsvarade något uppdrag för bolaget. Han har förklarat detta med att det
vid golvbrunnsbytet hade uppstått en skada som måste åtgärdas och att han
hade glömt kvar sina hörselkåpor. Enligt Arbetsdomstolens kan hans uppgifter inte lämnas utan avseende. Det är därför inte styrkt att han utfört
arbete på Turbingränd under arbetstid.
Redovisning av arbetad tid
Det är ostridigt att Johnny Tell vid två tillfällen – den 8 februari och 8 mars
2018 – har uträttat privata ärenden under arbetstid. Vid det ena tillfället
besiktigade han bilen och vid det andra förlängde han lunchpausen för att
besöka sin mor. Enligt Johnny Tell har det varit accepterat i bolaget att
arbetstagare under uppdrag gör kortare privata ärenden. I målet är inte närmare utrett i vilken utsträckning bolaget tolererar att så sker. Oavsett hur
det förhåller sig därmed ger utredningen inte stöd för annat än att det varit
fråga om två enstaka tillfällen och att bolaget inte tidigare tillrättavisat
Johnny Tell för liknande agerande eller på annat sätt gjort klart att det inte
tolereras. Mot bakgrund av detta utgör händelserna inte saklig grund för
uppsägning.
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Uttalanden inför kollegor
Bolaget har vidare anfört att Johnny Tell i början av 2018 uttryckt för kollegor att han önskade skada bolaget ekonomiskt. Johnny Tell har medgett att
han, när han mådde psykiskt dåligt på grund av konflikten med Lotta
Oddbratt, kan ha gjort uttalanden till arbetskamrater av innebörd att han inte
ville att det skulle gå bra för företaget men utan att på allvar mena detta.
Enligt Rikard Rosenqvist, som är anställd hos bolaget, ska Johnny Tell en
gång i personalens omklädningsrum ha varit upprörd och sagt ”nu ska jag
jävlas med företaget och se till att det blir riktigt dyrt” eller något liknande.
Detta har sedan återberättats för Lotta Oddbratt.
Arbetsdomstolen ifrågasätter inte att Johnny Tell uttalat sig som påståtts.
Hans förklaring får dock godtas, dvs. att han uttryckte sig spontant av frustration och ilska över att anse sig illa behandlad av sin arbetsgivare. Inget
talar för att han insåg att uttalandet skulle föras vidare till Lotta Oddbratt
eller att han faktiskt skulle ha haft för avsikt att skada bolaget. Även om
Johnny Tells uttalande var olämpligt kan det inte utgöra saklig grund för
uppsägning.
Påståenden om mobbning
Bolaget har också anfört att Johnny Tell framfört falska påståenden om
mobbning på arbetsplatsen. Som Arbetsdomstolen uppfattar saken är det till
förbundet som han ska ha framfört påståendena. Arbetsdomstolen konstaterar att Johnny Tell uppfattade det som att Lotta Oddbratt mobbade honom.
Han var i sin fulla rätt att framföra den uppfattningen till sin arbetstagarorganisation och låta sig företrädas av denna i frågan.
Vägran att samtala med Lotta Oddbratt
Bolaget har slutligen anfört att Johnny Tell sedan den 6 juli 2017 vägrat att
ens på särskild uppmaning samtala med Lotta Oddbratt. Som redan har
framgått uppfattade Lotta Oddbratt efter sommaren 2017 att Johnny Tell
vägrade tala med henne och vice versa. Enligt Arbetsdomstolen är det helt
klart att de båda under den aktuella perioden haft stora samarbetsproblem.
Utredningen visar att bolaget – trots uppmaningar från förbundet – inte har
vidtagit adekvata åtgärder för att komma till rätta med konflikten. Med
beaktande av detta medför inte förhållandet att även Johnny Tell bidragit till
samarbetsproblemen att bolaget skulle ha haft skäl för att säga upp honom.
Slutsats
Sammanfattningsvis har Arbetsdomstolen funnit att kritik kan riktas mot
Johnny Tell för att han åtog sig sin del av uppdraget på Turbingränd utan att
först be bolaget om lov, att han vid två tillfällen utfört privata ärenden på
arbetstid samt att han vid ett tillfälle uttalat sig olämpligt inför kollegor.
Enligt Arbetsdomstolen utgör detta inte ens sammantaget saklig grund för
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uppsägning. Inte heller vad Arbetsdomstolen därutöver funnit utrett avseende det bolaget i övrigt har lagt Johnny Tell till last har utgjort skäl att
skilja honom från anställningen.
Skadestånd
Arbetsdomstolen har kommit fram till att bolaget har föranlett Johnny Tell
att avsluta sin anställning, att bolaget handlat i strid med god sed på arbetsmarknaden, att avslutandet av anställningen ska jämställas med en uppsägning från bolagets sida samt att det inte funnits saklig grund för uppsägning.
Bolaget är därför skyldigt att betala ett allmänt skadestånd till Johnny Tell.
När det gäller det allmänna skadeståndets storlek beaktar Arbetsdomstolen
att den uppkomna situationen har sin bakgrund i den svåra konflikt som
uppkommit mellan Johnny Tell och Lotta Oddbratt, samt att Johnny Tell
genom sitt agerande påtagligt har bidragit till händelseförloppet. Det allmänna skadeståndet ska därför sättas lägre än som normalt är fallet vid uppsägning utan saklig grund. Arbetsdomstolen bestämmer det allmänna skadeståndet till 30 000 kr.
Rättegångskostnader
Arbetsdomstolens ställningstagande innebär att förbundet har vunnit målet i
sådan utsträckning att bolaget ska ersätta Byggnads för dess rättegångskostnader, i den mån de har varit skäligen påkallade.
Byggnads har begärt ersättning med bl.a. 413 297 kr avseende ombudsarvode inklusive mervärdesskatt. Det har inte framkommit något särskilt skäl
till att ombudsarbetet har blivit så omfattande. Enligt Arbetsdomstolens
mening kan skälig ersättning för ombudsarvode uppskattas till 300 000 kr
inklusive mervärdesskatt. Den begärda ersättningen för partens kostnader
framstår som skälig.
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Domslut
1. Arbetsdomstolen förpliktar Järfälla BadrumsRenovering Aktiebolag att
betala allmänt skadestånd till Johnny Tell med 30 000 kr jämte ränta enligt
6 § räntelagen från den 28 februari 2019 till dess betalning sker.
2. Arbetsdomstolen förpliktar Järfälla BadrumsRenovering Aktiebolag att
ersätta Svenska Byggnadsarbetareförbundet för rättegångskostnader med
309 706 kr, varav 300 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 §
räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess
betalning sker.

Ledamöter: Jonas Malmberg, Håkan Lundquist, Kerstin G Andersson,
Bengt Huldt, Göran Söderlöf, Håkan Löfgren och Lars Hallenberg.
Enhälligt.
Rättssekreterare: Jonas Eklund
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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2020-04-29
Stockholm

Dom nr 24/20
Mål nr B 97/19

KLAGANDE
Per Zetterfalk, 680730-3315, Tallåsvägen 27, 831 42 Östersund
MOTPART
Staten genom Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå
Ombud: advokaten Magnus Ericsson, Advokatbyrån Kaiding KB, Box 112,
971 04 Luleå
SAKEN
lönefordran
ÖVERKLAGAD DOM
Luleå tingsrätts dom den 21 december 2018 i mål nr T 117-18
Tingsrättens dom, (uteslutes här)
Bakgrund
Per Zetterfalk anställdes den 1 maj 2012 som universitetslektor vid Luleå tekniska universitet (universitetet).
Den 5 december 2014 undertecknade Per Zetterfalk och universitetet, genom
Elisabet Sundelin, ett avtal vari anges att Per Zetterfalk på egen begäran säger
upp sin anställning som lektor från den 31 december 2014 och att anställningen
upphör utan att någon uppsägningstid behöver beaktas. I avtalet anges också
bl.a. att universitetet till Per Zetterfalk, senast den 15 januari 2015, ska betala
330 000 kr samt ersättning för innestående semesterdagar och att genom avtalet
är samtliga mellanhavanden mellan universitetet och Per Zetterfalk slutligt reglerade. Enligt avtalet ska universitet även betala Per Zetterfalks ombudskostnader
om 100 000 kr exklusive moms, att utbetalas direkt till ombudet. Avtalet är även
undertecknat av en företrädare för Saco som bl.a. anger att organisationen inte
har någon erinran mot överenskommelsen. Till avtalet finns en handling fogad
undertecknad av Per Zetterfalk samma dag, vari anges att han begär sitt entledigande, vilket beviljats av universitet.
Den 18 december 2014 gav Per Zetterfalk till universitet in en handling vari han
bl.a. återtar sin begäran om entledigande och uppger att uppgiften om egen frivillig uppsägning är osann samt att han är avstängd utan formellt beslut och önskar besked om när han kan börja tjänstgöra igen.
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Universitet meddelade Per Zetterfalk, i brev daterat den 19 december 2014, att
det, enligt universitet, inte fanns någon som helst anledning att frångå den uppgörelse som träffats.
Den 23 december 2014 betalade universitet ersättning till Per Zetterfalk i enlighet med avtalet.
Per Zetterfalk yrkade vid tingsrätten att universitet till honom ska betala
1 246 000 kr, avseende lön för perioden den 1 augusti 2015–30 november 2017,
jämte ränta på visst sätt. Per Zetterfalk gjorde sammanfattningsvis gällande att
han den aktuella tiden varit anställd hos universitet samt att han i vart fall utfört
arbete för universitetets räkning den aktuella tiden och därför har rätt till den
yrkade lönen.
Universitet bestred talan.
Tingsrätten avslog Per Zetterfalks talan.
Tingsrättens dom överklagades till Hovrätten för Övre Norrland, som beviljade
prövningstillstånd och efter viss handläggning fann att målet avser en arbetstvist
och därför överlämnade målet till Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen har därefter meddelat prövningstillstånd.
Yrkanden m.m.
Per Zetterfalk har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom,
ska bifalla hans vid tingsrätten förda talan alternativt, som han får förstås, att
Arbetsdomstolen ska undanröja tingsrättens dom och återförvisa målet till tingsrätten.
Staten genom Luleå tekniska universitet (universitetet) har bestritt återförvisning
och ändring av tingsrättens dom.
Universitetet har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.
Målet har, enligt 4 kap. 15 § arbetstvistlagen, avgjorts utan huvudförhandling.
Parterna har som grund för och till utveckling av sin talan i Arbetsdomstolen
anfört huvudsakligen detsamma som vid tingsrätten. Parterna har åberopat
samma bevisning som vid tingsrätten.
Domskäl
Tvisten
Tvisten rör om Per Zetterfalk har rätt till lön av universitetet för perioden den
1 augusti 2015–30 november 2017.
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Mellan parterna är tvistigt om Per Zetterfalk varit fortsatt anställd hos universitet
efter den 31 december 2014 och därför har rätt till lön för den aktuella perioden.
Per Zetterfalk har gjort gällande att han varit fortsatt anställd eftersom avtalet av
den 5 december 2014, vari det anges att han säger upp sig, är ogiltigt, liksom
entledigandehandlingen undertecknad samma dag. Enligt Per Zetterfalk är avtalet ogiltigt enligt avtalslagens ogiltighetsregler alternativt på grund av bristande
behörighet. Han har vidare gjort gällande han åtminstone med bindande verkan
för universitetet har återtagit sin uppsägning samt ställt sig till förfogande för
arbete. Slutligen har han hävdat att han har rätt till lön eftersom han utfört arbete
för universitetet under aktuell period. Universitetet har bestritt samtliga av Per
Zetterfalk åberopade påståenden och omständigheter.
Per Zetterfalk har även gjort gällande att det förekommit rättegångsfel vid tingsrätten och yrkat att tingsrättens dom ska undanröjas. Arbetsdomstolen inleder
med att ta ställning till den frågan.
Finns det skäl att undanröja tingsrättens dom?
En tingsrätts dom kan undanröjas och målet återförvisas enligt 51 kap. 26–28 §§
rättegångsbalken. Av bestämmelserna framgår bl.a. att så ska ske om domvilla
som sägs i 59 kap. 1 § 1–3 har förekommit vid tingsrätten eller om domare varit
jävig samt att återförvisning kan ske om det förekommit annat fel i rättegången.
Per Zetterfalk har anfört bl.a. följande. Tingsrätten har i sin dom tillvitat honom
brottet bedrägeri samt försökt legalisera mutbrott. Tingsrätten har handlagt målet
som ett tvistemål med falsk bevisning i stället för som ett brottmål. Det saknas
lagstöd för att det skulle föreligga arbetskrav för lön eller förbud mot att säga
upp avtal eller återta uppsägning. Vidare föreligger rättegångsfel genom att
tingsrätten felaktigt har vänt på bevisbördan och krävt att han ska vederlägga
påståenden från svaranden och jäv, bl.a. genom att tingsrätten har tillåtit grovt
överskridande av yttrandefrister samt underlåtit att pröva påståenden i målet.
Universitetet har bestritt att förekommit någon form av rättegångsfel, jäv eller
domvilla i tingsrättens handläggning.
Arbetsdomstolen gör följande bedömning.
Enligt Arbetsdomstolens mening har det inte framkommit någon omständighet
som utgör domvilla eller som av annat skäl ger anledning att undanröja tingsrättens dom. Yrkandet om undanröjande och återförvisning ska därför avslås.
Några rättsliga utgångspunkter för bedömningen i sak
Enligt huvudregeln är en uppsägning av ett anställningsavtal en rättshandling
som i princip blir omedelbart gällande för den som har gjort den. En arbetstagare
som har sagt upp sig själv är således i princip bunden av uppsägningen. Det
finns inte heller något hinder mot att en anställning avslutas genom ett sådant
avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare som parterna i detta mål har
ingått, dvs. ett avtal mellan en arbetstagare och dennes arbetsgivare om att
arbetstagarens anställning mot viss ersättning ska upphöra. Ett sådant avtal är
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alltså rättsligt bindande, men det kan liksom andra rättshandlingar förklaras ogiltigt eller lämnas utan avseende enligt avtalslagens bestämmelser om rättshandlingars ogiltighet, se t.ex. AD 2011 nr 92.
Regleringen i 33 § avtalslagen är tillämplig då omständigheterna vid tillkomsten
av en uppsägning är sådana att uppsägningen inte kan göras gällande mot arbetstagaren. Det förutsätts att arbetsgivaren måste antas ha känt till omständigheterna vid uppsägningstillfället och att det skulle strida mot tro och heder att med
kännedom om omständigheterna göra uppsägningen gällande. Om särskilda
omständigheter föranleder det kan hänsyn också tas till vad arbetsgivaren känt
till eller bort känna till efter uppsägningen men innan rättshandlingen inverkat
bestämmande på hans handlingssätt. Även en tillämpning av 36 § avtalslagen
kan komma i fråga. Det kan bli aktuellt i fall då det med hänsyn till omständigheterna vid uppsägningens tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att göra uppsägningen gällande. Arbetsdomstolen har i ett antal fall prövat om en arbetstagares egen uppsägning kan
lämnas utan avseende med tillämpning av dessa bestämmelser (se AD 2006
nr 114 med där gjorda hänvisningar).
En regel av liknande beskaffenhet har kommit till uttryck i Arbetsdomstolens
praxis i situationer där en arbetstagares åtgärd att godta en överenskommelse om
att anställningen ska upphöra har föranletts av arbetsgivaren och denne har uppträtt på ett sätt som måste anses stå i strid mot god sed på arbetsmarknaden eller
eljest är att bedöma som otillbörligt, s.k. provocerad uppsägning. I enlighet med
de principer på vilka anställningsskyddslagen vilar har domstolen i sådana fall
slagit fast att överenskommelsen inte är bindande för arbetstagaren. För att
arbetstagarens uppsägning ska anses jämställd med en uppsägning från arbetsgivarens sida krävs emellertid att arbetstagarens åtgärd har föranletts av arbetsgivaren och att denne därvid har handlat på ett sätt som inte överensstämmer med
god sed på arbetsmarknaden eller som annars måste anses otillbörligt (se prop.
1973:129 s. 128 f. samt AD 2020 nr 23 med där gjorda hänvisningar).
Arbetsdomstolen har också i ett antal fall haft att ta ställning till frågan om vilka
verkningar ett återtagande av en uppsägning för med sig. Utgångspunkten är
som redan angetts att uppsägning är en rättshandling som är bindande för den
som vidtagit den. En arbetsgivare kan inte heller anses vara skyldig att ange
några skäl för en vägran att låta arbetstagare återta en uppsägning. Särskilda
omständigheter kan emellertid ibland medföra att en arbetsgivares vägran att
godta återtagandet kan anses strida mot god sed på arbetsmarknaden och vara
liktydig med en uppsägning från arbetsgivarens sida (se t.ex. AD 2012 nr 30).
Arbetstagaren kan ha sagt upp sig i uppenbart hastigt mod efter ett upprört
meningsutbyte med arbetsgivaren men kort därefter – innan arbetsgivaren hunnit
vidta någon åtgärd med anledning av uppsägningen – återtagit uppsägningen.
Parternas ståndpunkter
Per Zetterfalk
Per Zetterfalk har anfört huvudsakligen följande.
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Anställningen har inte upphört den 31 december 2014, som arbetsgivaren har
påstått. Han har därmed varit fortsatt anställd, ställt sig till förfogande för arbete
och har därför rätt till lön för tiden därefter. Från och med augusti 2015 har universitet dock inte betalat någon lön till honom.
Under hösten 2014 hade universitet, genom Elisabet Sundelin, hotat Per
Zetterfalk med uppsägning och underrättat honom om tilltänkt avskedande.
Elisabet Sundelin saknade såväl behörighet som laga grund för att vidta åtgärden. Han hade dock vid den tiden inte anledning att betvivla att hon hade rätt att
fullfölja hotet.
Per Zetterfalk undertecknade mot sin vilja handlingen den 5 december 2014 och
begäran om entledigande, daterad samma dag. Han var vid mötet då handlingen
undertecknades fortfarande varslad och den tidigare tilltänkta åtgärden att
avskeda honom användes som ett hot. Han får anses ha provocerats att skriva
under avtalet.
En egen uppsägning ska vara frivillig och ersättning för motprestation av en
egen uppsägning är därmed en muta. Genom att underteckna ett avtal om egen
uppsägning mot ersättning skulle Per Zetterfalk därför medverka till att upprätta
en avtalsliknande falsk urkund, så kallad pactum turpe, och även som anställd
vid universitetet göra sig skyldig till tjänstefel och mutbrott. Per Zetterfalk avvisade erbjudandet om muta och gjorde anmälan om mutbrott till universitetets
styrelse i samband med att han, den 18 december 2014, återtog uppsägningen.
Avtalsvillkoret ”slutgiltigt avtal” är oskäligt och därför ogiltigt enligt 36 §
avtalslagen.
Avtalet innehåller osant intygande om medverkan från Saco som en arbetstagarorganisation. Saco är inte någon arbetstagarorganisation utan organiserar förbunden och inte deras medlemmar.
Avtalet är således enligt avtalsrättsliga regler ogiltigt och Per Zetterfalks anställning har därför inte upphört.
Två anställda i samma juridiska person uppfyller inte partskravet i varken avtalsrätten eller arbetsrätten. En enskild anställd har inte rätt att teckna universitetets
firma på ett avtal med en annan anställd. Elisabet Sundelin saknade enligt universitetets delegationsordning behörighet att teckna universitetets firma på avtal.
Avtalet är även på grund härav ogiltigt.
I vart fall har Per Zetterfalk haft rätt att säga upp avtalet och återta sin uppsägning, vilket han gjorde den 18 december 2014 i god tid före första giltighetsdag.
Avtalet och hans egen uppsägning är därmed inte gällande och hans anställning
har därför inte upphört. Lagstöd för hans beslut att den 18 december 2014 ogiltigförklara avtalet samt hans begäran om entledigande finns i skyldigheten att
undanröja rättsfel enligt 15 kap. 9 § brottsbalken. Alla avtal går att säga upp och
staten har inte angett något lagrum till stöd för sitt påstående att Per Zetterfalk
inte får återta sin uppsägning. Återtagandet av uppsägningen ligger dessutom
inom 14-dagarsfristen för ångerrätt enligt lagen om telefonförsäljning.
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Per Zetterfalk är part såväl i avtalet av den 5 december 2014 som i återtagandet
av uppsägningen den 18 december samma år. Detta innebär att antingen är båda
handlingarna giltiga eller så är båda ogiltiga. I båda fallen blir resultatet att Per
Zetterfalk är fortsatt anställd. Per Zetterfalk kan omöjligt vara part mot sig själv i
tingsrätten och genom att behandla honom olika har tingsrätten brutit mot grundlagens krav på likabehandling.
Den som får lön är fortsatt anställd. Per Zetterfalk har den 23 december 2014 fått
lön för perioden den 1 januari–31 juli 2015 och har därmed varit fortsatt anställd
efter den 31 december 2014. Universitetet har påstått att det i december 2014
utbetalade beloppet har utgjort avgångsvederlag och inte lön, men kontroll med
Skatteverket visar att utbetalningen har rapporterats som lön med negativa skatteeffekter för Per Zetterfalk. Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig. Per Zetterfalk kan inte genom att ha mottagit och behållit ersättningen enligt
”avtalet” anses ha bekräftat att avtalet är giltigt och korrekt.
Anställningen har således inte upphört den 31 december 2014 utan fortsatt att
gälla under den period för vilken Per Zetterfalk fått lön och – eftersom han inte
fått något skriftligt beslut från universitetet om uppsägning med sista anställningsdag den 31 juli 2016 – även i tiden därefter.
Per Zetterfalk har under alla omständigheter utfört arbete för universitetets räkning och han har därför rätt till lön. Han har varit olovligen avstängd från arbetet
från och med den 1 januari 2015 och därför utfört sitt arbete hemifrån. Han har
bl.a. ägnat sig åt forskning samt utveckling av utbildning och konstnärliga
utvecklingsprojekt inom sitt expertområde. Han har inte redovisat några arbetsresultat till universitetet efter den 31 december 2014.
Per Zetterfalk har uttryckligen uppgett att han inte gör gällande att det varit fråga
om en provocerad uppsägning i strid med anställningsskyddslagens reglering.
Universitetet
Universitetet har anfört i huvudsak följande.
Per Zetterfalk och universitetet träffade den 5 december 2014, efter förhandlingar, ett avtal som slutligt reglerade deras mellanhavanden. Per Zetterfalk var
vid förhandlingarna och vid avtalets upprättande företrädd av advokat och hade
alltså juridiskt stöd när överenskommelsen träffades. Universitetet till och med
åtog sig att betala Per Zetterfalks ombudskostnader. Avtalet undertecknades för
universitetets räkning av dåvarande HR-chefen Elisabet Sundelin, vilket var en
för henne sedvanlig uppgift då det inte rörde sig om en uppsägning från arbetsgivarens sida. Avtalet och villkoren var därutöver väl förankrade hos och godkända av rektor och universitetsdirektör.
Per Zetterfalk sade även upp sig på egen begäran. Redan denna begäran, som
godtogs av universitetet, innebär att Per Zetterfalk inte har varit anställd efter
den 31 december 2014. Det avtal som träffades i samband med begäran om entledigande utgör i praktiken en bekräftelse på att Per Zetterfalks anställning upphör och ett fastställande av förmåner till honom som universitetet fullföljt.
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Per Zetterfalk har inte haft rätt att ensidigt återkalla sin uppsägning eller säga
upp det ingångna avtalet.
Universitetet uppfyllde sin del av avtalet den 23 december 2014. Per Zetterfalk
har mottagit och behållit utbetalningen, vilket ytterligare styrker avtalets innehåll
och giltighet. Han har aldrig motsatt sig betalningen eller försökt betala tillbaka
det han fick, vilket han borde ha gjort om avtalet varit felaktigt.
Varken Per Zetterfalks egen uppsägning eller avtalet parterna emellan är ogiltigt
eller oskäligt enligt civilrättsliga bestämmelser. De har tillkommit efter ömsesidiga förhandlingar under ordnade och balanserade former. Per Zetterfalk var
företrädd av advokat. Det har inte förekommit något otillbörligt och påståendena
om ”hot” och ”brott” bestrids.
Universitetet har inte betalat lön till Per Zetterfalk för tiden den 1 januari–31 juli
2015. Avtalet i december 2014 innebar en slutreglering som bl.a. innebar att universitet betalade en engångsersättning, i lönespecifikationen benämnd avgångsvederlag. Detta skedde den 23 december 2014 och det har inte betalats ut något
från universitetet till Per Zetterfalk i tiden därefter. Per Zetterfalk har inte heller
varit avstängd efter den 31 december 2014.
Parterna har efter den 31 december 2014 inte haft något avtalsförhållande. Per
Zetterfalk har därefter inte varit anställd hos universitetet och har inte heller
utfört något som helst arbete för universitetet. Han har därför inte rätt till lön för
tiden efter den 31 december 2014.
Har Per Zetterfalk rätt till lön för den 1 augusti 2015–30 november 2017?
Är den egna uppsägningen ogiltig?
Per Zetterfalk har ostridigt undertecknat avtalet av den 5 december 2014 vari
anges att han på egen begäran säger upp sin anställning som lektor från den
31 december 2014 och att anställningen upphör utan att någon uppsägningstid
behöver beaktas. Han har även ostridigt undertecknat handlingen bifogad avtalet,
vari han begär sitt entledigande.
Per Zetterfalk har sammanfattningsvis anfört att han undertecknade avtalet och
entledigandehandlingen mot sin vilja, att han kände sig hotad att göra det, att han
provocerades att underteckna handlingarna och att avtalet är oskäligt. Avtalet är
därför enligt Per Zetterfalk ogiltigt, liksom uppsägningen, varför han varit fortsatt anställd. Han har även gjort gällande att han ställt sig till förfogande för
arbete. Påståendena har bestritts av universitetet.
Som redan anförts kan avtal och andra rättshandlingar vara ogiltiga enligt avtalslagens regler om rättshandlingars ogiltighet (se 28–36 §§ avtalslagen). Enligt
Arbetsdomstolens mening ger utredningen i målet inte stöd för att Per Zetterfalk
utsatts för något rättsstridigt tvång, svek eller otillbörligt förfarande. Inte heller
är det visat att omständigheterna vid avtalets tillkomst varit sådana att det
antingen skulle strida mot tro och heder att göra avtalet gällande eller att avtalet
skulle anses oskäligt och därmed inte gällande. Arbetsdomstolen finner således
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inte att avtalet är ogiltigt eller att den egna uppsägningen är ogiltig enligt någon
av de ovan redovisade reglerna.
Per Zetterfalk har även gjort gällande att avtalet är ogiltigt på grund av bristande
behörighet, vilket bestritts. Annat har inte framkommit än att dåvarande HR-chefen Elisabet Sundelin, som undertecknade avtalet för universitets räkning, var
behörig att göra det. Avtalet är således inte ogiltigt på grund av bristande behörighet.
Per Zetterfalks anställning vid universitetet kan alltså inte anses ha bestått efter
den 31 december 2014 på grund av att avtalet om bl.a. uppsägning varit ogiltigt
eller att den egna uppsägningen varit ogiltig.
Har Per Zetterfalk haft rätt att återta sin uppsägning?
Per Zetterfalk har även gjort gällande att han haft rätt att säga upp avtalet och
återta sin uppsägning, vilket han gjort i skrift till universitetet den 18 december
2014.
Universitetet har anfört att det accepterat Per Zetterfalks uppsägning och att Per
Zetterfalk varken har haft rätt att ensidigt säga upp avtalet eller återta uppsägningen.
Arbetsdomstolen kan konstatera att avtalet av den 5 december 2014 inte innehåller någon särskild klausul eller annan skrivning av innebörden att någon av parterna skulle ha rätt att ensidigt säga upp avtalet. Tvärtom anges i 4 § i avtalet att
samtliga mellanhavanden mellan universitetet och Per Zetterfalk i och med avtalets ingående är slutligt reglerade. Parterna synes även vara överens om att universitetet har fullgjort sina åtaganden gentemot Per Zetterfalk enligt avtalet.
Det har heller inte i övrigt framkommit något om avtalet av den 5 december
2014, eller omständigheterna vid eller efter dess tillkomst, som givit Per
Zetterfalk rätt att säga upp avtalet och med bindande verkan gentemot universitetet återta sin uppsägning.
Per Zetterfalks anställning vid universitetet kan alltså inte anses ha bestått efter
den 31 december 2014 genom vad han framfört i sin skrift till universitetet den
18 december samma år.
Har Per Zetterfalk ändå varit fortsatt anställd efter den 31 december 2014?
Per Zetterfalk har därutöver anfört om att han den 23 december 2014 fick lön i
förskott för perioden den 1 januari–31 juli 2015, vilket visar att han var fortsatt
anställd efter den 31 december 2014. Universitet har invänt att betalningen avsåg
fullgörelse av det avtal parterna träffat.
I lönespecifikationen för december 2014 finns bl.a. dels en lönepost om
44 500 kr, dels en post benämnd ”avgångsvederlag” om 330 000 kr. Beloppet
330 000 kr är den summa som universitetet i avtalet av den 5 december 2014
åtagit sig att betala till Per Zetterfalk. Universitet kan inte, genom betalningen i
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fråga, anses ha betalt lön med anledning av en anställning perioden den 1 januari–31 juli 2015. Något anställningsförhållande kan därmed inte heller anses ha
fortsatt för tiden efter den 31 juli 2015.
Har Per Zetterfalk utfört arbete för universitetets räkning?
Per Zetterfalk har slutligen gjort gällande att han utfört arbete för universitetets
räkning och därför har rätt till lön och anfört följande. Han har varit olovligen
avstängd från arbetet från och med den 1 januari 2015 och därför utfört sitt
arbete hemifrån, varvid han har ägnat sig bl.a. åt forskning samt utveckling av
utbildning och konstnärliga utvecklingsprojekt inom sitt expertområde.
Universitetet har häremot anfört att Per Zetterfalk och universitetet efter den
31 december 2014 inte haft något avtalsförhållande och att Per Zetterfalk därefter inte heller utfört något som helst arbete för universitetet.
Arbetsdomstolen finner att Per Zetterfalk, mot universitetets bestridande, inte
har visat att han på uppdrag av eller enligt avtal med universitet har utfört något
arbete för universitetet i tiden efter den 31 december 2014.
Slutsatser
Arbetsdomstolens bedömningar ovan innebär att Per Zetterfalk inte varit anställd
hos universitetet den aktuella perioden och att det inte heller är visat att han då
utfört arbete för universitetets räkning. Per Zetterfalk har således inte haft rätt till
lön från universitetet den aktuella perioden. Tingsrättens domslut i sak ska därför fastställas.
Därutöver ska Per Zetterfalks yrkande om undanröjande av tingsrättens dom
avslås.
Rättegångskostnader
Utgången i Arbetsdomstolen innebär att Per Zetterfalk förlorat målet och därmed
ska åläggas att ersätta universitetet för dess rättegångskostnader såväl vid tingsrätten som i hovrätten och i Arbetsdomstolen, i den mån kostnaderna varit skäligen påkallade för tillvaratagande av universitetets rätt.
Arbetsdomstolen delar tingsrättens bedömning att universitetets rättegångskostnader i den instansen är skäliga.
Universitetet har i Arbetsdomstolen yrkat ersättning med 53 125 kr, inklusive
mervärdesskatt, allt för ombudsarvode avseende 17 timmars arbete i hovrätten
och Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen finner att universitetet får anses vara
skäligen tillgodosett med ersättning om 40 000 kr.
Domslut
1. Arbetsdomstolen avslår Per Zetterfalks yrkande om undanröjande av tingsrättens dom.
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2. Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens domslut.
3. Arbetsdomstolen förpliktar Per Zetterfalk att ersätta staten genom Luleå tekniska universitet för dess rättegångskostnader i hovrätten och Arbetsdomstolen
med 40 000 kr, allt avseende ombudsarvode, med ränta på beloppet enligt 6 §
räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Staffan Löwenborg och Carl-Gustaf Hjort.
Enhälligt.
Rättssekreterare: Pontus Bromander
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