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ARBETSDOMSTOLEN BESLUT Beslut nr 43/20 

2020-07-08 Mål nr B 127/19 

Stockholm 

I lydelse efter rättelse 2020-07-13 

KLAGANDE 

1. Unionen, 105 32 Stockholm

2. D.S.B.

Ombud för 1 och 2: förbundsjuristen David Hellman, adress som 1

MOTPART 

Staten Sudan genom Sudans ambassad i Sverige, 902003-9039, 

Stockholmsvägen 33, 181 33 Lidingö  

SAKEN 

avvisning på grund av bristande domsrätt 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Stockholms tingsrätts beslut den 10 december 2019 i mål nr T 7849-19 

______________________ 

Tingsrättens beslut, se bilaga. 

Bakgrund 

Unionen och D.S.B. ansökte vid tingsrätten om stämning mot staten Sudan 

genom Sudans ambassad i Sverige (Sudan). D.S.B. yrkade viss ersättning för 

brott mot anställningsskyddslagen, diskrimineringslagen och 

föräldraledighetslagen. Unionen yrkade viss ersättning för brott mot 

medbestämmandelagen. Till grund för sin talan anförde de huvudsakligen 

följande. 

D.S.B. var tillsvidareanställd hos Sudans ambassad, men blev uppsagd utan att

det fanns saklig grund för uppsägningen. Sudan underrättade inte heller henne

om uppsägningen två veckor i förväg. Sudan har även missgynnat henne

genom att hennes anställning avbröts på grund av skäl som har samband med

hennes graviditet och förestående föräldraledighet. Unionen kallade Sudan till

förhandling som dock uteblev från denna utan att höra av sig till Unionen.

Sudan delgavs stämning men hördes inte av. Unionen och D.S.B. yrkade att 

tingsrätten skulle meddela tredskodom. Efter att Unionen och D.S.B. beretts 

tillfälle att yttra sig i frågan om tingsrätten hade domsrätt avvisade tingsrätten 

deras talan med hänvisning till bristande domsrätt på grund av att Sudan åtnjöt 

statsimmunitet. 
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Yrkanden m.m. 

Unionen och D.S.B. har överklagat tingsrättens beslut och yrkat att beslutet ska 

upphävas för respektive parts talan och att målet ska återförvisas till tingsrätten 

för vidare handläggning. De har vidare yrkat ersättning för rättegångskostnader 

i Arbetsdomstolen. 

Sudan har beretts tillfälle att yttra sig men har inte hörts av. 

Skäl 

Den huvudsakliga frågan i Arbetsdomstolen är om D.S.B:s och Unionens talan 

ska avvisas på grund av bristande domsrätt, dvs. om Sudan åtnjuter 

statsimmunitet. 

Rättsliga utgångspunkter 

Allmänt om statsimmunitet 

Att en självständig stat åtnjuter immunitet, dvs. skydd mot att i en annan stat 

tvingas att uppträda som part vid domstol eller göras till föremål för tvångs-

ingripande av myndighet, är allmänt erkänt som internationell sedvanerätt och 

har sedan länge erkänts i svensk rättspraxis. Principen om statsimmunitet har 

utvecklats från att tidigare innefatta en närmast absolut immunitet till att tilläm-

pas mer restriktivt och enbart omfatta immunitet för höghetshandlande, stats-

akter i egentlig mening. I NJA 1999 s. 821 uttalade Högsta domstolen att stater 

åtnjuter immunitet i tvister som rör statsakter i egentlig mening, men däremot 

inte när en tvist angår åtgärder av kommersiell eller eljest privaträttslig karak-

tär som en stat har företagit. Motsvarande utveckling mot en mer restriktiv syn 

på statsimmunitetens omfattning återfinns även i Arbetsdomstolens rättspraxis 

(se AD 1958 nr 7, AD 2001 nr 96, AD 2004 nr 26 och AD 2006 nr 47). 

Den 2 december 2004 antog FN:s generalförsamling en konvention om immu-

nitet för stater och deras egendom (United Nations Convention on Juridictional 

Immunities of States and their property). Konventionen har utarbetats av FN:s 

folkrättskommission på grundval av ett år 1977 av generalförsamlingen lämnat 

uppdrag. FN-konventionen har ännu inte trätt i kraft, eftersom alltför få länder 

ratificerat den. 

Den 26 november 2009 biföll riksdagens regeringens förslag i prop. 

2008/09:204 att Sverige skulle ratificera FN-konventionen samt antog sam-

tidigt den föreslagna lagen om immunitet för stater och deras egendom (bet. 

2009/10:JuU2, rskr. 2009/10:101, SFS 2009:1514). I lagen anges att FN-

konventionen i originaltexternas lydelse ska gälla som svensk lag. Riksdagen 

beslutade även att lagen skulle träda i kraft den dag regeringen bestämmer, 

med avsikten att detta skulle ske sedan FN-konventionen trätt i kraft. Lagen har 

ännu inte trätt i kraft. 
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FN-konventionen anses utgöra en kodifiering av gällande sedvanerätt och bör 

därför numera utgöra utgångspunkten för bedömningen av statsimmunitetens 

närmare omfattning (NJA 2009 s. 905). FN-konventionen anger som en allmän 

princip att en stat åtnjuter immunitet för sig själv och sin egendom mot en 

annan stats domstolars domsrätt (artikel 5), men innehåller även vissa precise-

ringar och undantag avseende immunitetens omfattning. 

Statsimmunitet avseende anställningskontrakt 

Som redan antytts ansågs tidigare anspråk mot en stat i egenskap av part i ett 

anställningskontrakt mer generellt omfattade av immunitet. Detta berodde 

framför allt på den sedvanerättsliga principen att en stats interna organisation 

bestäms av statens nationella rätt och att staten har exklusiv rätt att bestämma 

vilka personer som ska företräda staten. Se prop. 2008/09:204 s. 41. 

Artikel 11 i FN-konventionen innehåller regler om statsimmunitet vid anställ-

ningskontrakt. Enligt punkten 1 i bestämmelsen kan en stat, såvida inte annat 

har avtalats mellan de berörda staterna, inte åberopa immunitet mot domsrätt 

vid en annan stats domstol om domstolen i övrigt är behörig i ett förfarande 

gällande anställningskontrakt mellan staten och en enskild person för arbete 

som helt eller delvis ska utföras inom den andra statens territorium. Punkten 2 

innehåller en uppräkning av situationer där immunitet likväl kan åberopas vid 

anställningskontrakt. I artikel 11.2 anges följande. 

Punkt 1 gäller inte 

(a) om arbetstagaren är anställd för att utföra bestämda uppgifter i offentlig

myndighetsutövning, eller

(b) om arbetstagaren är

(i) en diplomatisk företrädare enligt definitionen i 1961 års Wienkonven-

tion om diplomatiska förbindelser,

(ii) en konsul enligt definitionen i 1963 års Wienkonvention om konsulära

förbindelser, eller

(iii) ingår i den diplomatiska personalen i en ständig representation vid en

internationell organisation eller i ett särskilt diplomatiskt uppdrag eller

är anställd som företrädare för en stat vid en internationell konferens,

eller

(iv) varje annan person som åtnjuter diplomatisk immunitet.

(c) om sakfrågan gäller anställning [recruitment], förlängning av anställnings-

förhållanden [renewal of employment] för eller återanställning [reinstate-

ment] av en enskild person,

(d) om sakfrågan gäller en persons avskedande eller uppsägning och, enligt

beslut av statschef, regeringschef eller utrikesminister i den anställande

staten, ett sådant förfarande skulle komma i konflikt med statens säkerhets-

intressen,

(e) om arbetstagaren är medborgare i arbetsgivarstaten vid den tidpunkt när

talan väcks, om inte personen i fråga är permanent bosatt i forumstaten, eller

(f) om arbetsgivarstaten och arbetstagaren skriftligen har avtalat något annat,

med mindre forumstatens domstolar med hänsyn till ordre public i landet har

exklusiv behörighet på grund av sakfrågan i målet.

Bestämmelsen anses vara avsedd att balansera två motstående intressen. Å ena 

sidan anses den anställande staten ha intresse av att tillämpa sina egna lagar i 
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fråga om urval, rekrytering och anställning av en arbetstagare hos staten eller 

något av dess organ eller enheter som utövar suverän myndighet samt av att vid 

utövandet av tillsyn över sin personal tillämpa sin egen lagstiftning och ha 

makten att anställa eller avskeda personal. Å andra sidan anses den stat där 

arbetet utförs ha ett intresse av att tillämpa nationella arbetsrättsliga regler för 

lokala arbetstagare i fråga om t.ex. minimilöner, sjukförsäkring, betald ledighet 

m.m. Detta intresse gäller särskilt om arbetstagaren är varaktigt bosatt i forum-

staten. Se prop. 2008/09:204 s. 71.

Vidare anses artikel 11 i FN-konventionen bekräfta gällande statspraxis enligt 

vilken immunitet råder i fråga om statens rätt att besluta om att anställa eller 

inte anställa en person, liksom i fråga om rätten att avskeda eller säga upp en 

arbetstagare. Bestämmelsen hindrar dock inte att behörig domstol i det land där 

arbetet utförs prövar tvister om t.ex. skadestånd på grund av felaktig uppsäg-

ning när säkerhetsintressen inte är inblandade. Se prop. 2008/09:204 s. 72. 

Statsimmunitet i förhållande till rätten till rättvis rättegång enligt Europa-

konventionen 

Europadomstolen har i flera avgöranden prövat om den folkrättslig principen 

om statsimmunitet kan stå i strid med rätten till rättvis rättegång enligt artikel 

6.1 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättig-

heterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Enligt den 

bestämmelsen har var och en vid prövningen av hans eller hennes civila rättig-

heter rätt till en rättvis rättegång och därmed även till prövning i domstol. 

Europadomstolen har i sin praxis framhållit att rätten till en rättvis rättegång 

inte är absolut utan kan vara föremål för olika begränsningar enligt artikel 6.2. 

Sådana begränsningar får dock inte vara alltför omfattande och måste ha ett 

legitimt syfte samt stå i proportion till detta legitima syfte. Enligt Europa-

domstolen är statsimmunitet en sedvanerättslig princip som utvecklats från 

principen enligt vilken en stat inte kan underkastas en annan stats jurisdiktion. 

Att tillerkänna en stat immunitet i ett civilrättsligt förfarande har enligt Europa-

domstolen ett legitimt syfte, nämligen att agera i enlighet med folkrätten och 

främja goda relationer mellan staterna, genom att respektera en annan stats 

suveränitet. Europadomstolen har också framhållit att Europakonventionen inte 

kan tolkas i ett vacuum utan att den bör så långt möjligt tolkas i harmoni med 

andra folkrättsliga regler, inklusive de som rör statsimmunitet. Se till det före-

gående Europadomstolens domar den 21 november 2001 i McElhinney mot 

Irland (mål nr 31253/96), Al-Adsani mot Förenade Kungariket (mål nr 

35763/97) och Fogarty mot Förenade Kungariket (mål nr 37112/97). Se även 

prop. 2008/09:204 s. 46, 47 och 99. 

Rättsfallet Naku mot Litauen och Sverige (mål nr 26126/07, den 8 november 

2016) gällde S.N. som var lokalanställd på Sveriges ambassad i Vilnius sedan 

14 år innan hon blev avskedad. Europadomstolen fann att de lettiska 

domstolarnas beslut att avvisa hennes talan om att bli återanställd och få 

skadestånd utgjorde en kränkning av artikel 6.1 i Europakonventionen. Av 

domskälen framgår att Europadomstolen ansåg att situationen inte var sådan att 

tvisten omfattades av statsimmunitet enligt artikel 11.2 i FN-konventionen. 
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Domstolen framhöll därvid bl.a. att de lettiska myndigheterna inte närmare 

prövat om S.N. utförde bestämda uppgifter i offentlig myndighetsutövning (jfr 

artikel 11.2 a i FN-konventionen). 

Europadomstolen kom till motsatt slut i rättsfallet M.L.N-M. mot Schweiz (mål 

nr 16874/12, den 5 februari 2019). Hon hade arbetat sedan 1995 som 

administrativ sekreterare för Burundis representation vid FN-högkvarteret i 

Genève i Schweiz när arbetsgivaren valde att inte förnya hennes tidsbegränsade 

anställning. Hon väckte talan mot Burundi vid en schweizisk arbetsdomstol om 

uppsägningen. Europadomstolen, som hänförde sig till artikel 11 i FN-

konventionen, yttrade bl.a. att det blir avgörande vilka arbetsuppgifter som en 

arbetstagare utför. Europadomstolen uttalade även att fallet skiljde sig åt från 

fallet med S.N., eftersom M.L.N-M., till skillnad från S.N., inte var medbor-

gare i domstolslandet och dessutom bodde i Frankrike och därför hade en svag 

anknytning till Schweiz. Hon hade även en stark anknytning till Burundi, 

eftersom hon var burundier och kunde väcka talan där. I målet hade dessutom 

Burundi försäkrat Europadomstolen om att det fanns en behörig domstol i 

Burundi som kunde pröva talan. Kriterierna i artikel 11.2 e i FN-konventionen 

för statsimmunitet var således uppfyllda. 

Har Sudan avstått från att åberopa statsimmunitet? 

Unionen och D.S.B. har gjort gällande att tingsrättens beslut att självmant ta 

upp frågan om statsimmunitet var felaktigt, eftersom Sudans passivitet i detta 

avseende får anses som ett avstående från möjligheten att åberopa immunitet. 

En stat disponerar över sin rätt till immunitet och kan därför avstå från att 

åberopa den. Av artikel 8.4 i FN-konventionen framgår att det faktum att en 

stat inte uppträder i ett förfarande vid en annan stats domstol inte ska tolkas 

som att förstnämnda stat medger att domstolen utövar domsrätt. Av artikel 

23.1 c i FN-konventionen framgår även att en tredskodom inte ska beslutas mot 

en stat, om inte domstolen har funnit att konventionen inte hindrar att dom-

stolen utövar domsrätt. 

Arbetsdomstolen instämmer i tingsrättens bedömning att den i den aktuella 

situationen hade att självmant pröva frågan om domsrätt, dvs. om statsimmuni-

tet medförde bristande domsrätt för domstolen. 

Ska D.S.B:s talan avvisas? 

Följande har framkommit om D.S.B:s personliga förhållanden och om hennes 

anställning hos Sudans ambassad i Sverige. Hon har bott i Sverige sedan 2012 

och är svensk medborgare sedan 2015. Hon är etablerad i Sverige med familj. 

Hon härstammar från Algeriet och har enligt egen uppgift ingen annan 

anknytning till Sudan än den avslutade anställningen. Sudans ambassad i 

Sverige är belägen på Lidingö i Stockholm. Ambassaden har två anställda från 

Sudan med diplomatstatus och fem lokalanställda. D.S.B. var lokalanställd och 

utförde arbetsuppgifter som receptionist. Hon saknade såväl diplomatisk 

immunitet som egen beslutanderätt i frågor som rör sudanesisk 
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myndighetsutövning. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter har bestått i 

administrativa göromål. 

Tvisten gäller ersättning på grund av avslutandet av ett anställningskontrakt 

mellan Sudan och D.S.B. enligt vilket hon arbetat inom svenskt territorium. 

D.S.B. har, såvitt framkommit, inte varit anställd för att utföra uppgifter i

offentlig myndighetsutövning. Inte heller har hon varit en diplomatisk

företrädare eller konsul för Sudan eller åtnjutit diplomatisk immunitet. Tvisten

rör inte anställning, förlängning av anställningsförhållandet eller

återanställning. Inte heller har Sudan anfört något om att tvisten om

uppsägning av henne skulle komma i konflikt med Sudans säkerhetsintressen.

D.S.B. varken är eller har varit medborgare i Sudan.

Mot bakgrund härav är tvisten, enligt Arbetsdomstolens mening, inte sådan att 

den, enligt artikel 11.2 i FN-konventionen som i dessa avseenden får anses ge 

uttryck för gällande folkrätt, omfattas av Sudans statsimmunitet. 

Vid denna bedömning och då tvisten har sådan nära anknytning till Sverige att 

svensk domstol är behörig att pröva den, ska tingsrättens beslut såvitt avser 

D.S.B:s talan undanröjas och målet i den delen visas åter till tingsrätten för

fortsatt handläggning.

Ska Unionens talan avvisas? 

Unionens talan avser skadestånd för att Sudan inte på begäran har förhandlat 

med Unionen angående uppsägningen av Unionens medlem D.S.B. 

Enligt FN-konventionen, som får anses ge utryck för gällande sedvanerätt, 

åtnjuter en stat immunitet mot en annan stats domstolars domsrätt på det sätt 

och med de begränsningar som följer av konventionen. Talan avser inte ett 

anställningskontrakt (jfr artikel 11 i FN-konventionen) och inte någon affärs-

transaktion mellan Sudan och Unionen (jfr artikel 10 i FN-konventionen). Inte 

heller har det framkommit något som kan aktualisera någon annan begränsning 

eller undantag från statsimmuniteten enligt FN-konventionen. Arbetsdom-

stolens slutsats är alltså att Unionens talan mot Sudan omfattas av statsimmu-

niteten. 

Artikel 6.1 i Europakonventionen innebär inte en ovillkorlig rätt till att få sin 

sak prövad. Ett avvisningsbeslut, som överensstämmer med sedvanerätten om 

statsimmunitet, utgör ingen kränkning av artikel 6.1 i Europakonventionen, 

eftersom statsimmuniteten är en av stater erkänd princip. Tingsrättens avvis-

ningsbeslut kan därför inte anses innebära en överträdelse av artikel 6.1 i 

Europakonventionen. 

Tingsrättens avvisningsbeslut avseende Unionens talan ska således fastställas. 
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Rättegångskostnader 

Sudan har således förlorat såvitt avser D.S.B:s talan och ska därmed ersätta 

D.S.B. för hennes rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. Hon har yrkat

ersättning för ombudsarvode med 4 000 kr. Beloppet får anses skäligt.

Unionen är förlorande part, varför organisationens yrkande om ersättning för 

rättegångskostnader i Arbetsdomstolen ska avslås. 

Arbetsdomstolens ställningstagande 

1. Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens avvisningsbeslut såvitt avser

Unionens talan.

2. Arbetsdomstolen undanröjer tingsrätten avvisningsbeslut såvitt avser

D.S.B:s talan och visar målet i den delen åter till tingsrätten för fortsatt

handläggning.

3. Arbetsdomstolen förpliktar Sudan genom Sudans ambassad i Sverige att

ersätta D.S.B:s rättegångskostnader med 4 000 kr för ombudsarvode, jämte

ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för detta beslut till dess betalning sker.

4. Arbetsdomstolen avslår Unionens yrkande om ersättning för rättegångs-

kostnader i Arbetsdomstolen.

Ledamöter: Karin Renman, Sören Öman, referent, Leo Nilsson Nannini. 

Enhälligt. 
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Bilaga 

Tingsrättens beslut (ledamot: Helene Bergström) 

D.S.B. och Unionen väckte talan mot den sudanska staten genom Sudans

ambassad (staten eller ambassaden) den 4 juni 2019.

D.S.B. har yrkat att staten ska förpliktas att till henne betala allmänt skadestånd

med 140 000 kr för brott mot 7 § lagen om anställningsskydd och 20 000 kr för

brott mot 30 § lagen om anställningsskydd. Hon har vidare yrkat att staten ska

förpliktas att till henne betala 100 000 kr för brott mot diskrimineringslagen

och föräldraledighetslagen. Hon har vidare yrkat ränta på beloppen samt

ersättning för sina rättegångskostnader.

Unionen har yrkat att staten ska förpliktas att till Unionen betala allmänt skade-

stånd med 50 000 kr jämte ränta. Unionen har vidare yrkat ersättning för sina 

kostnader. 

Till stöd för sin talan har D.S.B. anfört i huvudsak följande. Hon har sagts upp 

ifrån sin tillsvidareanställning hos ambassaden utan att det förelegat saklig 

grund för uppsägning enligt 7 § lagen om anställningsskydd. Hon har därför 

rätt till allmänt skadestånd. Ambassaden har inte underrättat henne om 

uppsägningen minst två veckor i förväg enligt 30 § lagen om anställningsskydd 

vilket också berättigar henne till allmänt skadestånd. Ambassaden har 

missgynnat henne genom att hennes anställning avbröts pga. skäl som har 

samband med hennes graviditet och förestående föräldraledighet. Ambassadens 

agerande strider därför mot diskrimineringsförbudet i 2 kap. 1 § 1 och 1 kap. 4 

§ 1 diskrimineringslagen och missgynnandeförbudet i 16 § 1 st. 7 föräldra-

ledighetslagen. Staten är därför skyldig att till henne betala diskriminerings-

ersättning enligt 5 kap. 1 § diskrimineringslagen enligt 5 kap. 1 § diskrimine-

ringslagen och skadestånd enligt 22 § föräldraledighetslagen.

Till stöd för sin talan har Unionen anfört i huvudsak följande. Unionen har 

kallat ambassaden till förhandling att äga rum den 18 april 2019. Ambassaden 

uteblev utan att höra av sig till Unionen. Ambassaden har därmed brutit mot 

förhandlingsskyldigheten enligt lag om medbestämmande i arbetslivet och ska 

utge allmänt skadestånd till Unionen. 

Staten har delgetts stämningsansökan och förelagts att inkomma med skriftligt 

svaromål vid äventyr av att tredskodom annars kan meddelas mot staten. 

Staten har inte inkommit med svaromål. D.S.B. och Unionen har begärt att 

tingsrätten ska meddela tredskodom och har begärt ersättning för sina 

rättegångskostnader. 
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Tingsrätten har förelagt D.S.B. och Unionen att yttra sig över frågan om 

statsimmunitet och huruvida tingsrätten har domsrätt. 

D.S.B. och Unionen har härvid anfört i huvudsak följande. Staten har inte

manifesterat någon avsikt vare sig att åberopa immunitet eller att inge svaromål.

Statens passivitet kan liknas vid att staten avstått från att åberopa statsimmunitet.

Högsta domstolen har slagit fast att FN:s konvention om immunitet för stater

och deras egendom som antogs i december 2004 i fråga om metoden för

gränsdragning mellan vad som är statligt höghetshandlande och privaträttsligt

handlande får anses ge uttryck för det synsätt som Sverige och sådana länder

som vi brukar jämföra oss med är beredda att tillämpa (se NJA 2009 s. 905). De

faktorer som tillmäts betydelse vid avgränsningen av vad som kan hänföras till

statligt höghetshandlande respektive privaträttsligt handlande är arbetstagarens

nationalitet eller varaktiga bosättning, var arbetet utförs och arbetets anknytning

till suveräna funktioner. D.S.B. är svensk medborgare sedan år 2015 och är

bosatt i Sverige. Hon härstammar från Algeriet och saknar koppling till Sudan.

Hon har varit lokalanställd som receptionist på ambassaden. Hon var en av fyra

lokalanställda på ambassaden. Hon saknade såväl diplomatisk immunitet som

egen beslutanderätt i frågor som rör sudanesisk myndighetsutövning. Hennes

huvudsakliga arbetsuppgifter har bestått i enklare administrativa göromål. Hon

har svarat i telefon, kopierat papper, serverat mat och kaffe, tagit emot besökare

och förberett visumansökningar för beslut av ambassadtjänstemän med

diplomatstatus. Anknytningen till staten suveräna funktioner har saknats. Tvisten

rör yrkanden om skadestånd pga. ett rättsstridigt skiljande från anställningen.

Det saknas koppling till något som har beröring med statens utövande av

suveräna funktioner. Det är angeläget att kunna pröva lokalanställdas rätt att inte

skiljas från anställningen med grund i tvingande lagstiftning som syftar till att

skydda föräldralediga från missgynnanden.

Efter genomgång av handlingarna meddelar tingsrätten 

SLUTLIGT BESLUT 

1. D.S.B:s talan avvisas.

2. Unionens talan avvisas.

Skälen för tingsrättens beslut 

Frågan är om den sudanska ambassadens agerande i förevarande fall är av 

sådan karaktär att statsimmunitet får åberopas. Om så är fallet ska käromålet 

avvisas. 

D.S.B. och Unionen har gjort gällande att staten i och med att staten inte

inkommmit med svaromål genom passivitet har avstått från att åberopa

statsimmunitet. En stat kan avstå från immunitet i fråga om domsrätt. Så kan

ske såväl före som efter det att en tvist uppstår. Det är dock inte tillräckligt att

staten underlåter att agera. Statens utevaro från en rättegång där talan väckts

mot den kan inte tolkas som ett avstående från immunitet (se SOU 2008:2
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s. 37). Tingsrätten anser heller inte att den omständigheten att staten inte har

inkommit med svaromål kan tolkas som att staten avstått från att göra gällande

immunitet.

Statsimmunitet anses kunna åberopas endast i tvister som rör statsakter i egent-

lig mening men inte när en tvist angår åtgärder av kommersiellt eller privat-

rättslig karaktär som immunitetssubjektet har företagit. Prövningen av om ett 

visst handlande är av sådan karaktär att statsimmunitet får åberopas ska göras 

genom en helhetsbedömning av de omständigheter som, med hänsyn till immu-

nitetens syften, i den föreliggande situationen talar för och emot rätten att 

åberopa immunitet (se NJA 1999 s. 821). 

Högsta domstolen har i NJA 2009 s. 905 uttalat att vid klassificeringen av en 

handling bör i första hand handlingens natur beaktas. I vissa fall kan det 

därefter bli aktuellt att även beakta syftet med handlingen. 

Av utredningen i målet framgår att D.S.B. är svensk medborgare sedan år 2015, 

att hon härstammar från Algeriet och att hon saknar anknytning till Sudan. 

Hennes arbetsuppgifter vid ambassaden har varit av administrativa slag. 

Arbetsdomstolen har i AD 2006 nr 47 prövat en liknande fråga. Målet rörde en 

tidigare anställd vid den marockanska ambassaden som yrkade allmänt och 

ekonomiskt skadestånd pga. att han utan laga skäl skilts från sin anställning. 

Arbetsdomstolen uttalade följande angående prövningen av huruvida den 

marockanska staten kunde åberopa statsimmunitet. 

”Det synes ostridigt att det i K.A:s (käranden i målet, tingsrättens anm.) 

arbetsuppgifter har ingått att vara chaufför åt ambassadören, dvs. betjäna 

ambassadören i hennes egenskap av den marockanska statens diplomatiska 

representant i Sverige. Enligt marockanska staten hör uppsägningen av 

honom samman med hans sätt att sköta dessa arbetsuppgifter. Beslutet om 

uppsägning får mot bakgrund härav anses röra marockanska statens sätt att 

organisera och leda sin beskickning i Sverige. Sammantaget finner Arbets-

domstolen omständigheterna vara sådana att beslutet rörande uppsägning av 

K.A., trots att han är medborgare även i Sverige och bosatt här, får anses

omfattas av statsimmuniteten.”

I likhet med omständigheterna i AD 2006 nr 47 är grunden för D.S.B:s talan att 

hon skiljts från sin anställning utan laga skäl. Även hennes talan avseende 

diskrimineringsersättning har sin grund i ambassadens beslut att skilja D.S.B. 

från hennes anställning. I och med att D.S.B:s, och i förlängningen även 

Unionens, talan tar sikte på beslutet att avsluta D.S.B:s anställning anser 

tingsrätten att ambassadens ageranden i de avseendena rör den sudanska statens 

rätt att organisera och leda sin beskickning i Sverige. 

Ovan slutsats är även förenlig med FN:s konvention om immunitet för stater 
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och deras egendom (konventionen). Konventionen är inte bindande i och med 

att den inte trätt i kraft men anses utgöra en kodifiering av gällande sedvanerätt 

(se SOU 2008:2 s. 1 och NJA 2009 s. 905). Huvudregeln är enligt konven-

tionens art. 11(1) att om inte annat har avtalats mellan de berörda staterna, får 

en stat inte åberopa immunitet mot domsrätt vid en annan stats domstol om 

domstolen för övrigt är behörig i ett förfarande gällande anställningskontrakt 

mellan staten och en enskild person för arbete som helt eller delvis utförs eller 

ska utföras inom den andra statens territorium. I art. 11(2) räknas ett antal 

undantag från huvudregeln upp. Ett sådant undantag är om sakfrågan i målet 

gäller anställning, förlängning av anställningsförhållanden för eller återanställ-

ning av en särskild person. Som konstaterats ovan är det en sådan fråga som 

D.S.B:s och Unionens respektive talan rör.

Med anledning av ovan anser tingsrätten att omständigheterna i målet är sådana 

att domstolen inte har domsrätt. D.S.B:s och Unionens respektive talan ska 

därför avvisas. 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 44/20 

2020-07-08 Mål nr A 80/19 

Stockholm 

KÄRANDE 

Svenska Polisförbundet, Box 5583, 114 85 Stockholm 

Ombud: förbundsjuristen Jonas Wiberg, adress som ovan 

SVARANDE 

Staten genom Polismyndigheten, Box 12256, 102 26 Stockholm 

Ombud: arbetsrättsjuristerna Lars Åström och Cecilia Bergman, 

Arbetsgivarverket, Box 3267, 103 65 Stockholm 

SAKEN 

ogiltigförklaring av avskedande m.m. 

______________________ 

Bakgrund 

Mellan parterna gäller kollektivavtal. H.M. är medlem i Svenska Polisför-

bundet (förbundet).  

H.M. dömdes för misshandel av Svea hovrätt den 17 april 2018. Domen

vann laga kraft den 30 juli 2018. Han avskedades därefter, den 28 november

2018, från sin tillsvidareanställning som polisinspektör hos Polismyndig-

heten på den grunden att han gjort sig skyldig till misshandel.

Tvist har uppkommit om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart 

fall saklig grund för uppsägning. 

Tvisteförhandlingar har hållits utan att parterna kunnat enas. 

Yrkanden m.m. 

Förbundet har i första hand yrkat att Arbetsdomstolen ska 

a) förklara att avskedandet av H.M. är ogiltigt, och

b) förplikta staten att till H.M. betala allmänt skadestånd om 180 000 kr.

Förbundet har i andra hand yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta staten 

att till H.M. betala 

a) ekonomiskt skadestånd med dels 134 400 kr avseende förlust av

månadslön och lönetillägg under en uppsägningstid om sex månader,

dels 14 400 kr i semesterersättning, med ränta enligt 6 § räntelagen på

50 000 kr från den 25 december 2018, på 30 000 kr från den 25 januari
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2019 och på 10 000 kr från den 25:e i varje månad för perioden febru-

ari–maj 2019 och på 14 400 kr från den 30 juni 2019, allt till dess betal-

ning sker, och 

b) allmänt skadestånd med 150 000 kr.

Förbundet har yrkat ränta enligt 6 § räntelagen på de allmänna skadestånden 

från dagen för delgivning av stämning (den 12 augusti 2019) till dess betal-

ning sker. 

Staten har bestritt samtliga yrkanden. Staten har inte vitsordat några belopp 

avseende allmänt skadestånd som skäliga i och för sig. Staten har vitsordat 

att det ekonomiska skadeståndet ska beräknas för perioden den 1 december 

2018–31 maj 2019. Staten har vidare vitsordat ett ekonomiskt skadestånd 

motsvarande uppsägningslön, efter avräkning av den inkomst H.M. haft 

efter avskedandet, om 78 024 kr och semesterersättning om 9 363 kr samt 

sätten att beräkna ränta. 

Staten har yrkat att ett eventuellt allmänt skadestånd ska jämkas till noll. 

Förbundet har bestritt statens jämkningsyrkande. 

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. 

______________________ 

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

Staten 

Sammanfattning av grunderna för bestridandet 

H.M. har gjort sig skyldig till misshandel och därigenom grovt åsidosatt sina

åligganden mot arbetsgivaren, varför det funnits laga skäl för avskedandet.

Det fanns i vart fall saklig grund för uppsägning av honom.

H.M. har vållat den uppkomna situationen. Det finns därför skäl att jämka

ett eventuellt allmänt skadestånd.

Bakgrund 

Den 28 november 2018 beslutade Polismyndighetens personalansvarsnämnd 

(PAN) att avskeda H.M. från hans tillsvidareanställning som polisinspektör. 

Bakgrunden till beslutet var följande. 

Den 10 december 2016 var H.M. på en konsert på Globen. På konserten 

kom han i bråk med en annan av besökarna, G.T. När konsertartisten gjorde 

entré ställde sig G.T. upp och skymde då förmodligen sikten för H.M. H.M. 

gjorde flera försök att med sin hand tvinga G.T. att sätta sig ned. I samband 

med detta uttalade G.T. oförskämdheter mot H.M. Han ska bl.a. ha kallat 
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H.M. för horunge. H.M. och G.T. har därefter utdelat flera knytnävslag mot

varandra.

H.M. åtalades för ofredande och misshandel av G.T. Av vittnesuppgifter i

brottmålet vid Södertörns tingsrätt – lämnade av personer helt obekanta med

parterna i brottmålet – framgår att H.M. var upprörd och skrek samt att han

flera gånger försökte få G.T. att sätta sig ned. När detta inte fungerade ska

H.M. ha tagit ett grepp om G.T:s huvud och utdelat slag mot denne.

Tingsrätten begärde in ett yttrande från PAN som uppgav att nämnden 

gjorde bedömningen att H.M. skulle komma att skiljas från sin anställning 

om han dömdes för misshandel som inte är ringa. 

Södertörns tingsrätt fann att H.M. endast gjort sig skyldig till ofredande. 

Domen överklagades den 3 oktober 2017 till Svea hovrätt. 

Genom Svea hovrätts dom den 17 april 2018 dömdes H.M. för misshandel. I 

hovrättens domskäl anfördes följande. 

[…] att H.M. handgripligen vid flera tillfällen försökte trycka ner G.T. i 

dennes stol. Beteendet är hänsynslöst och får, som tingsrätten funnit, 

bedömas som ofredande. Det är vidare klarlagt att en ordväxling uppkom 

mellan dem och att slag utdelades från båda. Ord står mot ord om vem 

som utdelade det första slaget. 

Tingsrätten har funnit att H.M:s invändning om att han slog G.T. i nöd-

värn, sedan han först fått motta slag, inte är motbevisad. Hovrätten gör 

emellertid i denna del en annan bedömning. Det kan enligt hovrätten inte 

anses helt utrett vem som utdelade det första slaget. Det rör sig om ett 

kort och sammanhängande händelseförlopp och det kan konstateras att 

H.M. inledde detta genom sitt brottsliga angrepp på G.T., dvs. det som

bedömts som ett ofredande. G.T. har i denna situation haft rätt att freda

sig och utredningen ger inte stöd för att H.M. i något skede av händelse-

förloppet haft nödvärnsrätt. Det är klarlagt att H.M. har utdelat i vart fall

ett knytnävslag i ansiktet på G.T. Han har därigenom gjort sig skyldig till

misshandel.

I domskälen anfördes också att H.M. som polis riskerade att förlora sin 

anställning vid en fällande dom, varför påföljden stannade vid en ren vill-

korlig dom. 

Svea hovrätts dom vann laga kraft den 30 juli 2018. 

PAN fann att H.M. genom sitt handlande grovt åsidosatt sina åligganden 

mot Polismyndigheten och beslutade alltså att avskeda honom från hans 

anställning. H.M. har skriftligen informerats om grunderna för avskedandet. 

Skälen för avskedandet 

Det är ovan nämnda misshandel som ligger till grund för avskedandet. Det 

saknas anledning att ifrågasätta Svea hovrätts bedömning. H.M. inledde 
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alltså, som hovrätten funnit, det brottsliga handlandet genom att handgripli-

gen, på ett hänsynslöst sätt, försöka förmå G.T. att sätta sig ned. Hovrätten 

konstaterade att det inte funnits nödvärnsrätt för H.M. i något skede av hän-

delseförloppet. H.M. borde ha besinnat sig i situationen. Att han inte gjorde 

det, utan i stället tillgrep våld, kan inte ursäktas. 

H.M. har genom sitt agerande grovt åsidosatt sina åligganden mot Polis-

myndigheten. Det rör sig om en allvarlig händelse och Polismyndigheten

har inte längre förtroende för H.M. som polis. Det spelar inte någon roll att

enstaka personer hos Polismyndigheten alltjämt har förtroende för honom,

eller att han skött sina arbetsuppgifter och varit en uppskattad polis. Det är

viktigt att poliser har ett högt förtroende hos allmänheten. Det ställs därför

höga krav på poliser att inte själva begå brott. Detta gäller även på fritiden.

Vid avskedanden har inte den framtida prognosen, dvs. prognosen för fort-

satt skötsamhet, någon betydelse.

Den gärning som H.M. dömts för är så allvarlig att den utgör laga skäl för 

avskedandet. I vart fall utgör den saklig grund för uppsägning av honom. 

Jämkningsyrkandet 

Om Arbetsdomstolen skulle komma fram till att det inte funnits laga skäl för 

avskedandet eller saklig grund för uppsägning, finns det i vart fall skäl att 

jämka det allmänna skadeståndet, eftersom H.M. själv vållat den uppkomna 

situationen. Staten har varit tvungen att vidta åtgärder med anledning av det 

inträffade. 

Beräkning av det ekonomiska skadeståndet 

H.M. hade i sin anställning hos Polismyndigheten en grundlön om 40 470 kr

per månad. Därutöver har han haft vissa lönetillägg. Staten vitsordar att

H.M:s genomsnittliga månadslön under 2018 har uppgått till 43 004 kr. Lön

definieras i det mellan parterna gällande Villkorsavtalet, 3 kap. 1–3 §§. Som

lön räknar staten individuell (fast) lön och rörlig lön (de lönekategorier som

i H.M:s lönespecifikationer är angivna med koderna 1202 och 1204). Den

rörliga lönen utgör beredskapstillägg. Kostnadsersättningar, ersättning för

friskvård, obekvämtidstillägg, semesterersättning, semestertillägg och över-

tidsersättning ska inte ingå i beräkningsunderlaget för att fastställa vilken

uppsägningslön H.M. gått miste om.

Från den 15 januari 2019 har H.M. haft inkomst från en annan arbetsgivare 

än Polismyndigheten med 40 000 kr i månaden. Från den 15 januari 2019 

ska därför en avräkning från den genomsnittliga månadslönen om 43 004 kr 

göras. Staten vitsordar att en avräkning för januari ska göras med 20 000 kr. 

Från den 1 februari 2019 till den sista maj 2019 ska avräkning ske med 

40 000 kr per månad. Totalt vitsordas därmed en uppsägningslön om 

(43 004 + 23 004 + (4 x 3 004) =) 78 024 kr. Vidare vitsordas semesterer-

sättning om 12 procent på detta belopp, vilket innebär 9 363 kr. 
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Förbundet 

Sammanfattning av grunderna för talan 

H.M. har inte gjort sig skyldig till brott. Han har därmed avskedats från sin

tillsvidareanställning utan att det ens funnits saklig grund för uppsägning.

Avskedandet ska därför ogiltigförklaras och staten förpliktas att betala all-

mänt skadestånd till H.M.

För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att det inte funnits laga skäl för 

avskedandet men väl saklig grund för uppsägning ska staten förpliktas att 

betala H.M. såväl ett allmänt skadestånd som ett ekonomiskt skadestånd 

avseende uppsägningslön under sex månader och semesterersättning, mins-

kat med vad han fått i lön under den aktuella perioden. 

H.M. har inte vållat den uppkomna situationen. Det finns därför inte skäl att

jämka det allmänna skadeståndet.

Händelsen på Globen 

H.M. var på en Håkan Hellström-konsert på Globen tillsammans med sin

särbo. De hade valt sittplats och inte ståplats, eftersom hans särbo på grund

av skada inte kunde stå upp under konserten. När konserten började ställde

personerna närmast framför dem sig upp, bl.a. G.T., vilket skymde sikten

för H.M. och hans särbo. H.M. bad därför G.T. att sätta sig ned, varvid han

la sin hand på G.T:s axel och tryckte lätt på den. När G.T. inte satte sig ned

ökade H.M. trycket på G.T:s axel. Detta ledde till att G.T. hastigt vände sig

om och slog ett knytnävsslag i ansiktet på H.M. För att freda sig tog H.M.

tag i G.T:s jacka och lade ner honom på rygg. H.M. hamnade snett ovanför

och fick fortsätta parera slag från G.T. H.M. befann sig i en nödvärnssituat-

ion. G.T. uttryckte sig också klandervärt mot H.M. Händelseförloppet

inträffade snabbt. H.M. utdelade inte det första slaget, utan försvarade sig

mot G.T:s angrepp. Eftersom G.T. fortsatte sitt angrepp, fick H.M. fortsätta

försvara sig.

Av tingsrättens dom framgår att H.M. medgett att han utdelat slag mot G.T., 

men att han har gjort det i syfte att skydda sig mot angrepp. Detta är korrekt 

antecknat av tingsrätten, men det ska påpekas att det inte handlade om något 

avsiktligt slag från H.M:s sida utan att han kan ha kommit åt G.T. med sin 

hand när han höll tag om dennes jacka som ett sätt att försvara sig mot de 

slag han själv fick motta. 

Hovrättens bedömning av händelsen är inte riktig. H.M. har inte gjort sig 

skyldig till vare sig ofredande eller misshandel. Det var fullt rimligt att be 

G.T. att sätta sig ned på det sätt H.M. gjorde. Det var inte ett hänsynslöst 

agerande. H.M. agerade sedan bara i nödvärn. Tingsrätten fann att det inte 

var utrett att H.M. hade utdelat det första slaget och att åklagaren inte hade 

motbevisat H.M:s invändning om att han agerat i nödvärn. Inte heller hov-

rätten fann att det var utrett att H.M. hade utdelat det första slaget. 
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Den arbetsrättsliga bedömningen 

I första hand görs det gällande att hovrättens bedömning är fel, dvs. att H.M. 

inte gjort sig skyldig till något brottsligt. Hovrättsdomen har visserligen 

bevisverkan i nu aktuellt mål, men Arbetsdomstolen ska göra en självstän-

dig bedömning av händelseförloppet. Det är H.M:s uppgifter under sann-

ingsförsäkran om händelseförloppet som ska ligga till grund för bedöm-

ningen. Det är arbetsgivaren som ska styrka det händelseförlopp som lagts 

till grund för avskedandet. 

Om Arbetsdomstolen skulle dela hovrättens bedömning i ansvarsfrågan, 

görs i andra hand gällande att händelsen ändå inte utgör laga skäl för avske-

dandet eller saklig grund för uppsägning. H.M. är en skötsam, duktig och 

omtyckt polis och det rör sig om en engångshändelse. Händelsen vållades 

inte av honom, utan av G.T. Det var G.T. som vägrade sätta sig ned och som 

dessutom var oförskämd. H.M. hamnade mot sin vilja i en speciell situation, 

vilket kan hända alla. 

H.M:s närmaste chefer har fortsatt förtroende för honom trots händelsen och

ansåg i yttrande till PAN att H.M. inte skulle skiljas från sin anställning.

Prognosen för fortsatt skötsamhet, dvs. att H.M. framöver inte kommer att

begå brott och att han kommer att sköta sitt arbete, är mycket god. Progno-

sen ska särskilt tillmätas betydelse vid bedömningen av om det finns saklig

grund för uppsägning men kan också ha betydelse vid avskedandefall.

PAN:s bedömning är alldeles för hård.

Angående jämkningsyrkandet 

H.M. har, som redogjorts för, inte vållat den uppkomna situationen. Det

finns därför inte skäl att jämka det allmänna skadeståndet.

Beräkning av det ekonomiska skadeståndet 

Utöver grundlönen om 40 470 kr har H.M. varit berättigad till ett antal til-

lägg. Enligt de inkomstuppgifter som finns registrerade hos Skatteverket har 

H.M., i sin anställning hos Polismyndigheten, haft en genomsnittlig inkomst

per månad om 50 000 kr under 2018. H.M:s arbete var sådant att det regel-

bundet ingick övertidsarbete. Alla lönetillägg ska räknas med.

Sedan den 15 januari 2019 har H.M. haft inkomst från en annan arbetsgivare 

om 40 000 kr per månad, vilket ska avräknas från månadslönen om 

50 000 kr. För januari 2019 ska ett belopp om 20 000 kr räknas av. Totalt 

uppgår därmed det ekonomiska skadeståndet avseende lön till (50 000 + 

30 000 + (4 x 10 000) =) 120 000 kr. På detta belopp ska semesterersättning 

om 12 procent betalas, dvs. 14 400 kr. 
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Utredningen 

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har på förbundets 

begäran hållits förhör med H.M., L.L. (H.M:s särbo), T.B. (H.M:s senaste 

chef vid Polismyndigheten), och B.S. (H.M:s chef vid Säkerhetspolisen). På 

båda parters begäran har förhör hållits med G.E. (polismästare) och T.R. 

(jurist vid Polismyndigheten). På statens begäran har förhör hållits med 

O.A. (tf. sektionschef vid enheten för arbetsgivarutveckling vid Polismyn-

digheten). Parterna har även åberopat skriftlig bevisning. 

I brottmålsrättegången hördes, förutom H.M. och L.L., målsäganden G.T. 

och bl.a. fyra vittnen som inte var bekanta med H.M. eller målsäganden.  

Domskäl 

Tvisten 

H.M. avskedades från sin anställning som polisinspektör den 28 novem-

ber 2018. Grunden för avskedandet var att han i enlighet med Svea hovrätts

brottmålsdom gjort sig skyldig till misshandel av normalgraden begången på

fritiden den 10 december 2016.

Förbundet har ifrågasatt hovrättens dom och gjort gällande att H.M. inte 

gjort sig skyldig till något brott. Arbetsdomstolen, som inte är bunden av 

brottmålsdomen, har därför inledningsvis att ta ställning till om H.M. gjort 

sig skyldig till den påstådda misshandeln. Om Arbetsdomstolen gör samma 

bedömning som hovrätten, kommer Arbetsdomstolen att ta ställning till om 

brottet utgjort laga grund för avskedandet eller i vart fall saklig grund för 

uppsägning. 

Har H.M. gjort sig skyldig till misshandel? 

Rättsliga utgångspunkter 

Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att arbetstagaren gjort sig 

skyldig till en sådan handling som utgör laga grund för avskedande. Enligt 

Arbetsdomstolens praxis gäller att beviskravet i fall som avser påståenden 

om brott inte kan sättas lägre än i ett motsvarande brottmål (se t.ex. 

AD 2019 nr 15). 

En lagakraftvunnen fällande brottmålsdom, där handlingen som legat till 

grund för en uppsägning eller ett avskedande redan har prövats straffrätts-

ligt, har emellertid enligt Arbetsdomstolens fasta praxis tillmätts betydande 

bevisverkan i den efterföljande arbetsrättsliga tvisten (se t.ex. 

AD 2009 nr 23). Denna praxis bygger på vad som allmänt gäller om en 

brottmålsdoms betydelse i ett efterföljande tvistemål och lär ta sikte sär-

skilt på fall i vilka avgörandet av brottmålet har fällts efter prövning av 

bevisning som inte tas upp i den efterföljande arbetstvisten. Arbetsgivarens 

åberopande av brottmålsdomen leder till att bedömningen får inriktas på frå-
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gan om det förekommit något i Arbetsdomstolen som medför att brottmåls-

domens materiella innehåll och därmed dess bevisverkan måste sättas i 

fråga. Så är som regel inte fallet om bara samma bevisning som i brottmåls-

rättegången tas upp. Högsta domstolen har i NJA 1998 s. 148 uttalat att det 

allmänt torde kunna sägas att arbetstagarens motbevisning måste vara sådan 

att det framstår som tvivelaktigt om brottmålsdomen är riktig såvitt gäller 

själva ansvarsfrågan och att det beträffande brott mot person normalt torde 

krävas att den målsägande som hörts i brottmålet också hörs i tvistemålet för 

att brottmålsdomens bevisverkan ska motverkas. 

Arbetsdomstolens bedömning 

Staten har åberopat hovrättens lagakraftvunna och fällande brottmålsdom 

som skriftlig bevisning. H.M. och hans särbo har hörts under sanningsför-

säkran respektive ed i Arbetsdomstolen och, såvitt framkommit, lämnat i 

huvudsak samma uppgifter som i brottmålet. Någon annan bevisning av 

direkt betydelse för skuldfrågan har inte åberopats i Arbetsdomstolen. På 

förbundets begäran har ett par personer som belyst H.M:s karaktär hörts i 

Arbetsdomstolen. 

Enligt Arbetsdomstolens mening har det inte framkommit några omständig-

heter som ger anledning att frångå den bedömning som hovrätten har gjort i 

skuldfrågan. Arbetsdomstolen finner det alltså styrkt att H.M. begått den 

misshandel han dömts för och att han inte haft nödvärnsrätt i något skede av 

händelseförloppet. 

Har det funnits laga grund för avskedandet? 

Rättsliga utgångspunkter 

Enligt 18 § anställningsskyddslagen får en arbetstagare avskedas om han 

eller hon grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. 

Före tillkomsten av 1994 års lag om offentlig anställning gällde enligt 

1976 års lag om offentlig anställning särskilda regler i fråga om avskedan-

den inom det offentliga området. Enligt 11 kap. 1 § i den tidigare lagen 

gällde att en arbetstagare fick avskedas om han eller hon begått brott som 

visade att han eller hon uppenbarligen var olämplig att inneha sin anställ-

ning. 

I och med tillkomsten av 1994 års lag om offentlig anställning blev anställ-

ningsskyddslagens regler om avskedande tillämpliga även för offentligt 

anställda. I förarbetena till 1994 års lag gjorde departementschefen ett utta-

lande av innebörd att det, trots att reglerna om avskedande var utformade på 

olika sätt, inte fanns någon skillnad i bedömningsgrunderna och att det inte 

behövde finnas några särregler om avskedande i den nya lagen om offentlig 

anställning (prop. 1993/94:65 s. 90). Vad departementschefen uttalade har 

senare bekräftats i Arbetsdomstolens praxis vid fall av brott utom anställ-

ningen (se bl.a. AD 1997 nr 13). Arbetsdomstolen har i flera domar uttalat 
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att man beträffande avskedande av offentligt anställda fortfarande bör kunna 

söka ledning i den praxis som utbildats vid tillämpningen av 1976 års lag 

om offentlig anställning (se AD 2002 nr 80 med däri gjorda hänvisningar). 

Liksom vid en bedömning av en privatanställds handlande måste man på det 

offentliga området ta hänsyn till anställningens art och handlandets bety-

delse för bedömningen av arbetstagarens lämplighet för anställningen. När 

det gäller styrkan av de krav som kan ställas på den offentliganställde finns 

det givetvis anledning att ta hänsyn till anställningens närmare natur (se AD 

2019 nr 15). 

Av Arbetsdomstolens praxis framgår att brottsliga handlingar som begås av 

polismän utom anställningen i större utsträckning än för andra arbetstagare 

kan anses innefatta ett grovt åsidosättande av arbetstagarens åligganden mot 

arbetsgivaren (t.ex. AD 2018 nr 54 med vidare hänvisningar). Denna praxis 

har sin bakgrund i att Polismyndighetens uppgift är att förebygga och utreda 

brott. Polismän måste också ofta ingripa med tvångsmedel. En förutsättning 

för att Polismyndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett framgångs-

rikt sätt är att den åtnjuter allmänt förtroende och en förutsättning för ett 

sådant förtroende är att polismännen är oförvitliga. Det är därför av särdeles 

stor vikt att polismän avhåller sig från att själva begå brott. Det sagda ska 

inte förstås så bokstavligt att ett brott av en polisman alltid skulle anses visa 

att denne uppenbarligen är olämplig för sin anställning. Av en polisman 

måste dock kunna krävas bl.a. att han eller hon avhåller sig från sådana brott 

som visar på avsaknad av den behärskning som är nödvändig för arbetet, 

bl.a. med att hantera den legitima civila våldsutövningen mot enskilda (jäm-

för AD 2010 nr 52 i fråga om vad som krävs av en polisman som är livvakt). 

Arbetsdomstolens bedömning 

Genom de åberopade brottmålsdomarna och övrig framlagd bevisning är i 

korthet följande utrett om omständigheterna kring misshandelsbrottet. H.M. 

och målsäganden G.T. kände inte varandra, men hade båda sittplatser på en 

konsert i Globen i Stockholm, G.T. sittplatsen framför H.M. H.M. blev irri-

terad på att G.T. stod upp och skymde sikten för honom och hans medföl-

jande särbo och inledde därför ett brottsligt angrepp i form av ofredande 

mot G.T. genom att hänsynslöst och handgripligen vid flera tillfällen för-

söka trycka ned G.T. i dennes stol. G.T. uttalade då något nedsättande mot 

H.M., som på grund av ljudvolymen på konserten skrek åt G.T. att sätta sig

ned. Båda utdelade därefter slag mot varandra. H.M. utdelade i vart fall ett

knytnävsslag i ansiktet på G.T. Det har inte kunnat utredas vem som slog

det första slaget, men G.T. som blivit utsatt för det brottsliga angreppet i

form av ofredande hade haft rätt att freda sig. Slagsmålet upphörde innan

polisen kom till platsen. Gärningen ansågs ha ett straffvärde om en månads

fängelse.

H.M. arbetade vid avskedandet med personskydd som livvakt.

Juli 2020 s. 21

AD 2020 nr 44



Enligt Arbetsdomstolens mening visar den brottsliga gärningen – miss-

handel med ett straffvärde om en månads fängelse – att H.M., som försökt 

få sin vilja igenom med hjälp av våld i form av nedtryckandet mot stolen 

och i vart fall ett knytnävsslag, uppenbarligen är olämplig att inneha anställ-

ning som polisman. Gärningen, som framstår som ett utslag av bristande 

självbehärskning, är till sin karaktär och art sådan att den inte är förenlig 

med de krav som måste kunna ställas på en polisman och den rubbar det för-

troende som polismän måste ha för att kunna utföra sina arbetsuppgifter 

med bl.a. våldsanvändning. H.M. har därmed grovt åsidosatt sina åliggan-

den mot staten genom Polismyndigheten som arbetsgivare. Vad förbundet 

anfört om att det varit fråga om en engångshändelse föranledd av målsägan-

dens agerande och att H.M. varit en skötsam, duktig och omtyckt polisman 

som hans närmaste chefer trots händelsen haft kvar förtroende för kan inte 

förändra den bedömningen. 

Arbetsdomstolen kommer alltså till slutsatsen att avskedandet varit lagligen 

grundat. Förbundets talan ska därför avslås. 

Rättegångskostnader 

Förbundet har förlorat och ska därmed ersätta statens rättegångskostnader. 

Yrkad kostnadsersättning är vitsordad. Enligt lag ska ränta betalas på rätte-

gångskostnadsersättningen. 

Domslut 

1. Arbetsdomstolen avslår Svenska Polisförbundets talan.

2. Svenska Polisförbundet ska ersätta staten för rättegångskostnader med

130 000 kr för ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen på beloppet

från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Sören Öman, Anna Middelman, Annelie Westman, Charlott 

Richardson, Göran Söderlöf, Lenita Granlund och Paul Lidehäll. Enhälligt. 

Rättssekreterare: Klara Hedlund 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 45/20 

2020-07-15 Mål nr A 108/19 

Stockholm 

KÄRANDE 

Svenska Kommunalarbetareförbundet, Box 19039, 104 32 Stockholm 

Ombud: förbundsjuristen Ellinor Gudmundsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 

Box 1155, 111 81 Stockholm 

SVARANDE 

1. Sveriges Bussföretag, Box 5384, 102 49 Stockholm

2. Arriva Sverige Aktiebolag, 556351-9437, Liljeholmsstranden 5,

117 43 Stockholm

Ombud för båda: arbetsrättsjuristen Henrik Olander, Transportföretagen TF

AB, Box 186, 201 21 Malmö

SAKEN 

ogiltigförklaring av avskedande m.m. 

______________________ 

Bakgrund 

Mellan parterna gäller kollektivavtal. B.P. är medlem i Svenska Kommunal-

arbetareförbundet (förbundet). 

B.P. var anställd som bussförare hos Arriva Sverige Aktiebolag (bolaget). 

Han arbetade vid bolagets driftsställe i Råsta, Stockholm. Den 31 maj 2019 

avskedades han från anställningen. 

Tvist har uppkommit mellan parterna om avskedandet varit lagligen grun-

dat. Arbetsgivarparterna har gjort gällande att B.P., vid 16 tillfällen under 

perioden november 2018–april 2019, har vandaliserat bussarnas färddator-

system, greenboxsystem, eller satt det ur funktion. Förbundet har bestritt att 

B.P. skulle ha skadat greenboxarna eller satt dem ur funktion. 

Parterna har tvisteförhandlat utan att kunna enas.  

Yrkanden och inställning 

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska 

1. förklara avskedandet av B.P. ogiltigt,

2. förplikta bolaget att till B.P. betala lön med 30 582 kr per månad för tiden

den 1 juni 2019–31 maj 2020 och med 25 136 kr för tiden den 1–25 juni

2020, och

3. förplikta bolaget att till B.P. betala allmänt skadestånd med 200 000 kr.

För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att det inte funnits laga skäl för 
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avskedandet, men väl saklig grund för uppsägning, har förbundet i andra 

hand yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till B.P. betala  

1. ekonomiskt skadestånd, avseende förlust av sex månaders uppsägnings-

lön, med 34 558 kr för juni 2019, med 224 kr för juli 2019, med 4 681 kr för

augusti 2019, med 4 053 kr för september 2019, med 3 620 kr för oktober

2019 och med 3 286 kr för november 2019, och

2. allmänt skadestånd med 80 000 kr.

Förbundet har yrkat ränta enligt 6 § räntelagen på de allmänna skadestånden 

från dagen för delgivning av stämning (den 9 oktober 2019) och på övriga 

belopp från den 25:e i respektive månad med början den 25 juni 2019, allt 

till dess betalning sker. 

Arbetsgivarparterna har bestritt yrkandena och inte vitsordat några belopp 

avseende allmänt skadestånd som skäliga i och för sig. De har vitsordat att 

B.P. hade en snittlön om 30 582 kr per månad, men invänt att i vart fall ska 

avräkning ske om lön ska betalas. De har vidare vitsordat beloppen avse-

ende ekonomiskt skadestånd samt sättet att beräkna ränta. 

Förbundet har bestritt att avräkning ska ske avseende yrkandet om lön. 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

Parterna har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. 

Arbetsgivarparterna 

Sammanfattning av grunderna för bestridandet 

B.P. har vid 16 tillfällen under perioden november 2018–april 2019 under 

arbetspass i bussen vandaliserat bussens greenbox, dvs. bolagets egendom, 

eller medvetet fått den att inte fungera. Det är oacceptabelt i ett anställnings-

förhållande att avsiktligt vandalisera arbetsgivarens egendom eller sätta den 

ur funktion. B.P. har genom sitt beteende grovt åsidosatt sina åligganden 

mot arbetsgivaren. Det har därmed funnits laga skäl för avskedandet. I vart 

fall har det funnits saklig grund för uppsägning.  

Om Arbetsdomstolen skulle finna att avskedandet ska ogiltigförklaras ska 

någon lön inte betalas för perioden den 1 juli 2019–30 april 2020, eftersom 

B.P. då arbetat heltid hos annan arbetsgivare och därmed inte stått till bola-

gets förfogande för arbete. I vart fall ska avräkning ske med de inkomster 

han haft under den tiden.  

Bolaget 

Bolaget ingår i Arrivagruppen som är en av Europas största operatörer på 

kollektivtrafikmarknaden. Bolaget har driftsställen runt om i Sverige. På 

depån i Råsta, där B.P. arbetade, arbetar omkring 560 hos bolaget anställda 

bussförare. 
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De s.k. greenboxarna 

Med anledning av att Storstockholms lokaltrafik (SL) ville utveckla en mer 

miljövänlig körcykel installerades år 2010 ett färddatorsystem, s.k. green-

boxar, i bolagets bussar. Boxarna är till för att förbättra och utveckla ett mer 

miljövänligt körsätt. Systemet registrerar accelerationer och inbromsningar 

under en given tur.  

Greenboxen sitter till vänster på bussens instrumentbräda. När bussföraren 

sitter på förarsätet är det således omöjligt för någon annan att komma åt gre-

enboxen utan att bussföraren märker det. 

Bussföraren ska vid arbetspassets start logga in i färddatorsystemet och 

logga ut när han eller hon kört klart den aktuella turen. Oavsett om föraren 

loggar in i systemet eller inte registreras körningen i färddatorsystemet. 

Bolagets kartläggning och kontroller 

Kartläggning 

Under våren 2019 upptäckte bolaget att greenboxar i bussarna på depån i 

Råsta ofta var satta ur funktion. När greenboxarna undersöktes i verkstaden 

visade det sig att de flesta av boxarna som var ur funktion hade vandali-

serats. Någon hade brutit upp demasen (en del av greenboxen), tagit bort 

kretskortet och lagt dit papper så att demasen satt fast. Bolaget beslutade att 

undersöka vem som hade kört bussarna när greenboxarna hade slutat att fun-

gera. 

Personalutvecklaren P.K., anställd hos bolaget, kartlade dels vem som kört 

respektive buss när greenboxen senast hade fungerat, dels vem som kört 

bussen när boxen hade upphört att fungera. Bolaget utgick vid sin undersök-

ning från tidpunkten då greenboxarna hade upphört att fungera, vilken fram-

går av utdrag från färddatorsystemet. Vid kartläggningen sökte man alltså 

inte efter B.P., utan det var hans namn som framkom vid utredningen. 

Av kartläggningen framgick att greenboxar hade slutat att fungera vid 

14 tillfällen, nämligen den 20 november 2018 (buss 7580), den 11 december 

2018 (buss 7567), den 9 och 21 januari 2019 (buss 7590 och 7552), den 

2 februari 2019 (buss 8106), den 8, 23 och 25 mars 2019 (buss 8020, 8029 

och 7925), den 1 april 2019 vid två tillfällen (buss 7601 och 7591), den 

2 och 9 april 2019 (buss 8019 och 7182) samt den 14 april 2019 vid två till-

fällen (buss 8015 och 8021). 

I samtliga fall var det B.P. – förare 222083 – som var förare av bussen när 

greenboxen hade upphört att fungera. Greenboxarna har inte varit trasiga vid 

några andra tillfällen under den aktuella perioden. Bolaget misstänkte därför 

att det var B.P. som hade vandaliserat greenboxarna. 

Buss 8019, 8020 och 8029 hade felanmälts den 11 april 2019. Buss 7601 

felanmäldes den 9 maj 2019. Buss 7567 felanmäldes den 15 maj 2019. 

Buss 7182 och 7591 felanmäldes den 21 maj 2019. Av verkstadens notering 
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på felanmälningsdokumenten framgår att greenboxen i aktuell buss var van-

daliserad. 

Anledningen till att det i vissa fall gått lång tid mellan att greenboxen slutat 

att fungera och rapportdatumet i felanmälan är att bolaget gjorde uppehåll 

med att reparera boxarna, eftersom det på grund av vandaliseringen sakna-

des reservdelar och reparatören var upptagen med annat. Greenboxen i 

respektive buss har inte fungerat från och med det datum som framgår av 

kartläggningen att den slutade att fungera till dess att den reparerats. 

Kontroller den 16 och 17 april 2019 

Den 16 april 2019 säkerställde en av bolagets personalutvecklare, M.M., att 

greenboxen var i fullgott skick när B.P. påbörjade sitt arbetspass i bussen. 

Personalutvecklaren filmade greenboxen. B.P. körde bussen kl. 06.14–

09.17. Omkring kl. 08.30 anropade trafikledningen B.P. för att meddela att 

han inte var inloggad i greenboxen. B.P. uppgav då att greenboxen var sön-

der. Samtalet överhördes av en enhetschef. Med anledning av B.P:s uppgift 

till trafikledningen ombads han att stanna bussen och invänta ett förarbyte. 

En reservförare kom och bytte av B.P. Reservföraren körde sedan bussen till 

depån i Råsta, där personalutvecklaren tillsammans med en enhetschef kon-

trollerade greenboxen. De kunde konstatera att greenboxen var vandali-

serad. Ett plastskydd (skyddskåpan över demasen) var sönderbrutet, dema-

sen var uppbruten och kretskortet var slängt på golvet. Den vandaliserade 

greenboxen filmades av personalutvecklaren. 

Bolaget polisanmälde händelsen samma dag. Med anledning av polisanmä-

lan fick polisen del av filmen från SL:s övervakningskamera inne i bussen. 

Det stämmer, som förbundet anfört, att polisanmälan inte lett till någon för-

undersökning.  

På morgonen dagen efter, den 17 april 2019, gjorde bolaget genom perso-

nalutvecklaren M.M. samma sak som dagen innan. När B.P. var klar med 

sitt arbetspass och klev ur bussen i depån kontrollerade en annan personal-

utvecklare greenboxen. Han kunde då konstatera att greenboxen hade utsatts 

för skadegörelse. Skyddskåpan som täcker demasen var bortbruten och 

demasen var lös men på plats. Greenboxen var dock denna gång inte satt ur 

funktion. B.P. hade kört bussen kl. 06.06–15.46. Ingen annan förare hade 

kört den aktuella bussen från det att B.P. klev in i bussen med fungerande 

greenbox till dess att bolaget konstaterade att greenboxen var vandaliserad.  

Bolagets slutsats 

Med anledning av resultatet av bolagets åtgärder den 16 och 17 april 2019 

och då det enbart varit B.P. som varit förare på bussarna vid de ytterligare 

tillfällen då greenboxar hade vandaliserats eller upphört att fungera drog 

bolaget slutsatsen att det måste ha varit B.P. som vandaliserat greenboxarna 

vid samtliga aktuella tillfällen. 
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Efter att B.P. avskedats har greenboxarna inte vandaliserats eller satts ur 

funktion. 

Löneyrkandet 

Om Arbetsdomstolen skulle finna att avskedandet ska ogiltigförklaras ska 

någon lön trots det inte betalas för perioden den 1 juli 2019–30 april 2020. 

B.P. har då arbetat heltid hos annan arbetsgivare och har därmed inte stått 

till bolagets förfogande för arbete. I vart fall ska avräkning ske med de 

inkomster förbundet uppgett att han haft under den tiden, dvs. med 

34 334 kr för juli 2019, med 29 877 kr för augusti 2019, med 30 505 kr för 

september 2019, med 30 938 kr för oktober 2019, med 31 272 kr för novem-

ber 2019, med 31 230 kr för december 2019, med 32 248 kr för januari 

2020, med 31 313 kr för februari 2020, med 30 198 kr för mars 2020 och 

med 15 310 kr för april 2020. Om avräkning inte skulle ske, skulle han bli 

överkompenserad. 

Förbundet 

Sammanfattning av grunderna för talan 

B.P. har inte vandaliserat några greenboxar i bolagets bussar och inte heller 

på annat sätt fått dem att inte fungera. Han har därmed avskedats från sin 

tillsvidareanställning hos bolaget utan att det ens funnits saklig grund för 

uppsägning. Avskedandet ska därför ogiltigförklaras och bolaget ska betala 

lön till honom från avskedandetidpunkten, utan avräkning med inkomster 

som han haft därefter. Därutöver är bolaget skyldigt att betala allmänt ska-

destånd till honom. 

Om Arbetsdomstolen skulle finna att det inte funnits laga skäl för avskedan-

det, men väl saklig grund för uppsägning, har B.P. rätt till ekonomiskt ska-

destånd avseende förlorad uppsägningslön i sex månader och rätt till allmänt 

skadestånd för den kränkning som det felaktiga avskedandet inneburit. 

B.P. har inte skadat greenboxarna 

B.P. har inte utsatt några greenboxar för någon form av skadegörelse. 

Bussarnas greenboxar går sönder ibland, dvs. slutar att fungera. Det rör sig 

ofta om tekniska fel, men det finns en mängd olika förklaringar till att box-

arna slutar fungera. Det kan handla om att en säkring har gått eller att det 

blivit kortslutning i någon av sladdarna eller att strömförsörjningen till 

boxen upphört att fungera.  

Den kartläggning bolaget har gjort om vem som körde bussarna vid de till-

fällen då greenboxarna har upphört att fungera visar inte varför de slutat att 

fungera, på vilket sätt de varit trasiga eller vad som har hänt vid tillfället. 

Det kan inte vitsordas att greenboxarna slutat att fungera vid de tidpunkter 

som arbetsgivarparterna har gjort gällande och inte heller att det var B.P. 

som körde de aktuella bussarna vid de påstådda tidpunkterna. AROS-syste-
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met, från vilka uppgifterna om förare som kört bussarna är hämtade, är ett 

manuellt fört system och det går inte att dra slutsatsen att uppgifterna om 

förare är korrekt. På vissa punkter är uppgifterna i kartläggningen ofören-

liga. 

Det kan inte heller vitsordas att det var B.P. som var förare av de bussar som 

påstås ha kontrollerats den 16 och 17 april 2019. 

Lönefordran alternativt ekonomiskt skadestånd 

B.P. hade under perioden april 2018–april 2019 en genomsnittlig lön om 

30 582 kr per månad. Enligt kollektivavtalet har han rätt till 13 procent av 

lönen i semesterersättning.  

B.P. har efter avskedandet, under perioden den 1 juli 2019–19 april 2020, 

arbetat heltid hos en annan arbetsgivare. Han har inte haft något arbete efter 

den 19 april 2020. 

Någon avräkning med de inkomster han har haft efter avskedandet ska inte 

ske såvitt avser förstahandsyrkandet om lön eftersom yrkandet, vid en ogil-

tigförklaring, avser en lönefordran och inte är ett skadeståndsyrkande. Det 

saknas lagstöd för att avräkning ska ske. B.P. får anses ha stått till bolagets 

förfogande. Han har utfört arbete för annan arbetsgivare endast på grund av 

att han blivit avskedad av bolaget. Hade han tillåtits att arbeta för bolaget 

skulle han ha gjort det. Att han sett sig nödgad att ta en annan anställning 

efter att han blivit avskedad innebär inte att han inte har stått till förfogande 

för arbete hos bolaget. 

Yrkandet om ekonomiskt skadestånd avser den genomsnittliga inkomsten 

jämte semesterersättning om 13 procent, med avräkning för de inkomster 

B.P. haft. 

Domskäl 

Tvisten 

B.P. avskedades den 31 maj 2019 från sin tillsvidareanställning som buss-

chaufför hos bolaget. Mellan parterna är det tvistigt om det funnits laga skäl 

för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning. Om Arbets-

domstolen skulle finna att avskedandet ska ogiltigförklaras är det även tvis-

tigt om B.P. har rätt till lön från bolaget för den tid han efter avskedandet 

har arbetat heltid hos annan arbetsgivare, eller om i vart fall avräkning ska 

ske med de inkomster han haft från annan arbetsgivare.  

Arbetsgivarparterna har gjort gällande att B.P. vid 16 tillfällen under peri-

oden november 2018–april 2019 under arbetspass har vandaliserat bussens 

greenbox, dvs. bolagets egendom, eller medvetet fått den att inte fungera.  

Förbundet har bestritt att B.P. vidtagit någon åtgärd varigenom greenbox-

arna skadats eller slutat att fungera. Förbundet har bl.a. invänt att bolagets 
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kartläggning dels inte visar att greenboxarna slutat att fungera vid de tid-

punkter som arbetsgivarparterna hävdat, dels inte visar att greenboxarna slu-

tat att fungera på grund av vandalisering eller någon annan yttre påverkan, 

dels inte med säkerhet visar att det är B.P. som varit förare av bussen i fråga 

vid de aktuella tillfällena.  

Utredningen 

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. På förbundets begäran har det 

hållits förhör under sanningsförsäkran med B.P. och vittnesförhör med 

huvudskyddsombudet, J.K. På arbetsgivarparternas begäran har det hållits 

vittnesförhör med P.K. och M.M., båda personalutvecklare hos bolaget. Par-

terna har åberopat viss skriftlig bevisning. På arbetsgivarparternas begäran 

har det hållits syn av filmer från två av de i målet aktuella tillfällena, den 16 

och 17 april 2019. 

Rättsliga utgångspunkter 

Enligt 18 § anställningsskyddslagen får avskedande ske om arbetstagaren 

grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Ett avskedande får, 

som framhållits i motiven till bestämmelsen, endast ske i flagranta fall. Det 

ska vara fråga om ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande, som 

inte rimligen ska behöva tålas i något rättsförhållande. Arbetsdomstolen har 

med hänvisning till uttalanden i förarbetena till anställningsskyddslagen (se 

prop. 1981/82:71 s. 72) i sin praxis tillämpat ett strängt betraktelsesätt i 

fråga om förmögenhetsbrott och andra slag av ohederlighet på arbetsplatsen. 

Frågan om det i det enskilda fallet finns laga grund för avskedande ska dock 

bedömas utifrån en samlad bedömning av såväl förseelsen som omständig-

heterna i övrigt.  

Arbetsgivaren har bevisbördan för att arbetstagaren har begått en handling 

som är av sådant slag att ett avskedande är berättigat. Beviskravet kan vid 

påståenden om handlingar som utgör brott inte sättas lägre än i ett motsva-

rande brottmål (se t.ex. AD 2015 nr 22 och där gjorda hänvisningar). Det 

ska således vara ställt utom rimligt tvivel att arbetstagaren har agerat på det 

sätt som arbetsgivarsidan påstår. 

Har B.P. medvetet skadat greenboxarna? 

Det arbetsgivarparterna gjort gällande innebär ett påstående om att B.P. vid 

upprepade tillfällen medvetet skadat arbetsgivarens egendom, eller med 

andra ord gjort sig skyldig till skadegörelse av arbetsgivarens egendom. Den 

första frågan är således om arbetsgivarparterna visat att så är fallet. 

Arbetsgivarparterna har till stöd för sitt påstående bl.a. åberopat en kartlägg-

ning som bolaget gjorde våren 2019, efter att man upptäckt att flera av gre-

enboxarna inte fungerade. Kartläggningen genomfördes av P.K. och omfat-

tade tidsperioden november 2018–april 2019. Enligt arbetsgivarsidan fram-

går det av kartläggningen att det under den aktuella perioden fanns 14 bus-
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sar där greenboxen hade slutat fungera och att det i samtliga fall var B.P. 

som hade varit förare av bussen när greenboxen hade upphört att fungera. 

Med anledning av resultatet från kartläggningen beslöt bolaget att kontrol-

lera misstankarna mot B.P., genom att den 16 och 17 april 2019 säkerställa 

att greenboxen var i fullgott skick när han påbörjade sitt arbetspass i bussen 

och efter arbetspasset kontrollera greenboxen. Enligt arbetsgivarparterna 

visade det sig vid dessa kontroller att B.P. vandaliserat båda bussarnas gre-

enbox.  

Tillfällena den 16 och 17 april 2019 

Enligt arbetsgivarparterna var alltså greenboxen i aktuell buss både den 

16 och 17 april 2019 vandaliserad när bussen återkom till depån. De har 

gjort gällande följande. Den 16 april var skyddskåpan och demasen uppbru-

ten och kretskortet borttaget och slängt på golvet. Greenboxen fungerade 

därmed inte. Den 17 april var skyddskåpan bortbruten och demasen lös men 

på plats. Greenboxen fungerade. I båda fallen var B.P. förare av bussen. 

Förbundet har inte vidgått att B.P. körde aktuell buss den 16 och 17 april 

2019 eller att greenboxen då skadats. 

M.M. har berättat följande. Han fick i uppdrag att den 16 april 2019 kontrol-

lera att greenboxen var i fullgott skick i den buss som B.P. skulle köra. Han

kontrollerade och filmade greenboxen ca kl. 05.30. Greenboxen fungerade

då. Han hade även fått i uppdrag att ha uppsikt över bussen fram till det att

B.P. körde iväg i bussen, för att se att ingen annan förare gick på bussen.

Han gick därför bort en bit och hade uppsikt över bussen. Det tog ca 30–45

minuter innan B.P. kom. Han såg B.P. kliva på bussen och köra iväg. Han

gick till sitt kontor för att kontrollera om B.P. loggat in i greenboxen. Då

denne inte var inloggad bad han och enhetschefen trafikledningen att anropa

B.P. för att be honom logga in. Trafikledningen meddelade att B.P. hade

svarat att han inte kunde logga in eftersom greenboxen var trasig. Mot bak-

grund av det beslutades det om ett förarbyte. Förarbytet skedde vid Dande-

ryds sjukhus. Reservföraren körde bussen till depån. Det rörde sig om en

körning om ca 12–13 minuter. M.M. och kollegan kontrollerade greenboxen

direkt när bussen kommit in till depån. Greenboxen fungerade inte och

skyddskåpan var borta. Han tog bort demasen och letade efter kretskortet.

Kretskortet fanns inte kvar. En bit papper hade tryckts in bakom demasen.

Kretskortet hittade de på golvet bakom förarsätet. Morgonen den 17 april

2019 gjorde han på motsvarande sätt. Han hade således uppsikt över bussen

fram till dess att B.P. klev på bussen och körde iväg. Han var dock inte med

på kontrollen som gjordes av greenboxen efter avslutat arbetspass.

P.K. har uppgett följande. Han var med vid den kontroll som gjordes av gre-

enboxen efter B.P:s arbetspass i bussen den 17 april 2019. Kontrollen gjor-

des bara några minuter efter att bussen kommit till depån. Det framstår där-

för som högst osannolikt att någon annan skulle ha varit inne i bussen efter 

att B.P. lämnade den. Han såg att skyddskåpan var borta och att demasen 

satt löst. Demasen fungerade dock. Han fotograferade greenboxen. 
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B.P. har uppgett att han inte skadat någon greenbox och att han, med tanke 

på hur många olika bussar han kört, inte har något minne av vilka bussar 

han körde den 16 och 17 april 2019. 

Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

Det finns inget i utredningen som talar för att de uppgifter som vittnena 

M.M. och P.K. lämnat inte skulle vara sanningsenliga. Arbetsdomstolen

bedömer alltså uppgifterna som tillförlitliga och att de därmed kan läggas

till grund för bedömningen.

Enligt Arbetsdomstolens mening är det därmed genom M.M:s uppgifter, 

som stöds av de åberopade filmerna, styrkt att greenboxarna var i fullgott 

skick på aktuell buss morgonen den 16 och 17 april 2019 samt att det var 

B.P. som därefter påbörjade sina arbetspass genom att kliva på bussen som 

förare den 16 och 17 april och att han var förare av bussen den 16 april till 

dess att han blev avlöst.  

Arbetsdomstolen finner även, genom M.M:s uppgifter och åberopade filmer, 

styrkt att greenboxen den 16 april 2019 var vandaliserad på det sätt som 

arbetsgivarparterna påstått när bussen återkom till depån. Frågan är då om 

det kan ha varit någon annan än B.P. som skadat greenboxen. M.M. har 

berättat att B.P. till trafikledningen uppgav att greenboxen inte fungerade 

och att det var anledningen till att bussen återtogs till depån genom att en 

reservförare levererade en ny buss till B.P. så att reservföraren kunde köra 

bussen tillbaka till depån. Det skulle alltså kunnat ha varit reservföraren som 

vidtog åtgärderna med greenboxen. Detta framstår dock, enligt Arbetsdom-

stolens mening, som så osannolikt att det kan lämnas utan avseende, särskilt 

med beaktande av att B.P. före förarbytet själv uppgett för trafikledningen 

att greenboxen inte fungerade. 

Av utredningen framgår att det finns övervakningskameror inne i bussarna 

som bl.a. filmar föraren i bussen. Det är ostridigt att kamerorna används i 

syfte att utreda om brott begåtts och att det endast är SL som har tillgång till 

filmerna som ges ut till polisen vid brottsmisstankar. I aktuellt fall polisan-

mälde bolaget händelsen den 16 april 2019 och i ett mejl i juli 2019, till 

bolagets säkerhetsansvarige, anger en person hos polisen bl.a. följande. ”Fil-

men startar 07.34 och inte från tidigast 06.21 som den angivna brottstiden 

är.” Av mejlet framgår vidare att det av filmen framgår att föraren lämnade 

förarsätet vid två tillfällen, dels kl. 08.42–08.46 då föraren går fram och till-

baka i bussen, dels kl. 09.17 då det sker ett förarbyte. 

Enligt arbetsgivarparterna började arbetspasset för den aktuella turen den 

16 april kl. 06.14. M.M. har berättat att B.P. steg på bussen ca 30-45 minu-

ter efter att han kom till depån, vilket var vid kl. 05.30. Frågan är då om 

detta är korrekt. J.K. har nämligen uppgett att filmkameran i bussen startar 

när föraren slår på strömmen till bussen, vilket sker utanpå bussen innan 

föraren stiger in. Arbetsdomstolen finner inte anledning att ifrågasätta den 

uppgiften men inte heller uppgifterna lämnade av M.M. om när B.P. klev på 

bussen och kan enbart konstatera att polisen inte synes ha fått del av någon 

Juli 2020 s. 31

AD 2020 nr 45



filmsekvens som avser tiden före kl. 07.34. Då det enligt Arbetsdomstolens 

mening är utrett att greenboxen fungerade när B.P. steg på bussen och 

påbörjade sitt arbetspass och att den när den återkom till depån varit utsatt 

för skadegörelse, varvid bl.a. kretskortet slitits loss och återfunnits bakom 

förarsätet, och då domstolen funnit uteslutet att reservföraren skadat green-

boxen, kan Arbetsdomstolen inte dra någon annan slutsats än att det måste 

ha varit B.P. som vidtagit åtgärderna, även om det inte framgår av den film-

sekvens som polisen fått del av. 

Såvitt avser den 17 april 2019 har Arbetsdomstolen redan gjort bedöm-

ningen att det genom M.M:s uppgifter och åberopad film är utrett att green-

boxen var hel och fungerade vid arbetspassets början då B.P. klev på bus-

sen. Genom P.K:s uppgifter, som stöds av åberopat foto, är utrett att när 

bussen återkom till depån på eftermiddagen, med B.P. som förare, var 

demasen skadad men greenboxen fungerade. Det finns inget i utredningen 

som talar för att någon annan än B.P. varit förare av bussen under arbetspas-

set och av P.K:s uppgifter framgår att bussen bara hade varit i depån några 

minuter när den kontrollerades och det upptäcktes att demasen var skadad. 

Det är inte sannolikt att någon annan än B.P. gått på bussen och gjort åver-

kan på skyddskåpan eller att den skulle ha ramlat av utan någon åverkan. 

Arbetsdomstolens sammanvägda bedömning är att det är ställt utom rimligt 

tvivel att B.P. den 16 och 17 april 2019 skadat de två greenboxarna på sätt 

arbetsgivarparterna påstått. 

De 14 tillfällen som omfattas av bolagets kartläggning 

Frågan är om det därutöver är styrkt att B.P. skadat greenboxen eller på 

annat sätt fått greenboxen att inte fungera vid de 14 uppgivna tillfällena 

perioden den 20 november 2018–14 april 2019, som omfattas av bolagets 

kartläggning. 

P.K. har om kartläggningen uppgett följande. Han undersökte först vilka 

bussar som hade haft en greenbox som slutat fungera. Han gick därefter in i 

Traffilog – greenboxsystemet – för att se när greenboxen hade upphört att 

sända signaler, dvs. slutat fungera. När han hade fått fram den tidpunkten 

gick han in i bolagets personalsystem, AROS, för att se vilken chaufför som 

då hade varit förare av bussen. Han fann att under den kartlagda perioden 

var det 14 bussar där greenboxen slutat fungera och att det i samtliga fall var 

B.P. som då, enligt uppgifterna i AROS, varit bussens förare.  

Av bolagets kartläggning, som ingivits i form av bl.a. utdrag från Traffilog, 

framgår att greenboxen upphört att sända signaler vid ett visst klockslag vid 

de i målet aktuella datumen då greenboxen påstås ha vandaliserats eller satts 

ur funktion. Arbetsgivarparterna har förklarat att greenboxen sänder signaler 

till Traffilog även i de fall en förare inte är inloggad i systemet. P.K. har 

bekräftat att så är fallet. Uppgiften har inte ifrågasatts av förbundet. Enligt 

Arbetsdomstolens mening finns det inte anledning att betvivla uppgiften 

som får stöd av P.K. och det är därmed utrett att greenboxen i de olika bus-
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sarna upphört att fungera vid de av arbetsgivarparterna angivna 14 tidpunk-

terna.  

Frågan är dock vad orsaken varit till att greenboxarna slutat fungera vid de 

aktuella tillfällena.  

Av bolagets kartläggning går enbart att dra slutsatsen att greenboxen slutat 

att fungera, dvs. att den inte längre sänt signaler eller att systemet inte regi-

strerat några signaler. 

Bolaget har beträffande sju av de 14 aktuella greenboxarna åberopat de 

felanmälningar som gjorts till verkstaden och vad verkstaden däri antecknat. 

Några motsvarande felanmälningar har, enligt arbetsgivarparterna, inte åter-

funnits i resterande sju fall. 

Enligt förbundet finns det flera tänkbara orsaker till att en greenbox slutar 

att fungera, t.ex. tekniska fel. Skyddsombudet J.K., som arbetar som buss-

chaufför på depån i Täby, och P.K. har båda berättat om sådana tekniska fel. 

P.K. har sagt att det då oftast rör sig om ett gps-fel och att greenboxen i de 

fallen slutar att sända signaler. 

Arbetsdomstolen finner mot bakgrund av de uppgifter som J.K. och P.K. har 

lämnat att det inte är visat att greenboxen slutat fungera av de skäl som 

arbetsgivarparterna gjort gällande, såvitt avser de sju tillfällen där felanmäl-

ningar saknas. Det kan inte uteslutas att greenboxarna slutat att fungera av 

något annat skäl än att de utsatts för någon form av skadegörelse. Det är där-

med inte ens styrkt att greenboxarna vid dessa sju tillfällen utsatts för någon 

skadegörelse. 

I de sju fall felanmälningar finns gör Arbetsdomstolen följande bedömning. 

Av kartläggningen och felanmälningarna framgår följande. Greenboxen i 

buss 8019 slutade fungera den 2 april 2019, i buss 8020 den 8 mars 2019 

och i buss 8029 den 23 mars 2019. Felanmälan gjorde den 11 april 2019. 

Greenboxen i buss 7601 slutade fungera den 1 april 2019 och felanmäldes 

den 9 maj 2019. Greenboxen i buss 7567 slutade fungera den 11 december 

2018 och det finns en felanmälan daterad den 15 maj 2019. Greenboxen i 

buss 7182 slutade fungera den 9 april 2019 och i buss 7591 den 1 april 

2019. Dessa greenboxar felanmäldes den 21 maj 2019. 

Av felanmälningarna framgår således att det i vissa fall gått relativt lång tid 

mellan att greenboxen slutat att fungera enligt kartläggningen och att den 

felanmälts. Arbetsgivarparterna har förklarat detta med att bolaget gjorde ett 

uppehåll med att reparera greenboxarna då det saknades reservdelar och 

reparatören – den som fanns att tillgå för att reparera greenboxar – var upp-

tagen med annat. Enligt förbundet kan det inte uteslutas att greenboxen bör-

jat fungera igen för att därefter på nytt sluta att fungera under nämnda mel-

lantid. P.K. har dock i förhöret med honom uppgett att han i samtliga sju fall 

kontrollerat i Traffilog att greenboxarna inte sänt några signaler från och 

med det att de upphört att göra så de aktuella datumen enligt kartläggningen 
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fram till dess att de reparerades. Enligt Arbetsdomstolen, som finner P.K:s 

uppgifter såväl trovärdiga som tillförlitliga, är det därigenom utrett att gre-

enboxarna inte har fungerat från och med den tidpunkt som framgår av bola-

gets kartläggning till dess att de reparerades.  

I de sju felanmälningarna anger verkstaden att greenboxen är vandaliserad. I 

ett fall anges ”Y-kabel vandaliserad”, i tre fall anges ”DMAS och Y-kabel 

vandaliserad” och i tre fall anges ”DMAS och skyddskåpa vandaliserad”. 

Det framgår emellertid inte närmare vad som avses med ”vandaliserad”, 

utan det tycks vara en slutsats som reparatören i fråga har gjort. Reparatören 

har inte hörts i målet. Arbetsdomstolen finner dock att ordet i sig, utifrån 

vedertaget språkbruk, måste anses ge uttryck för att greenboxen utsatts för 

åverkan och således inte har upphört att fungera på grund av något tekniskt 

fel. Arbetsdomstolen finner därmed utrett att greenboxen utsatts för skade-

görelse, såvitt avser de sju greenboxar som felanmälts.  

Nästa fråga är om det är visat att det är B.P. som skadat de sju greenboxarna 

i fråga.  

Enligt arbetsgivarparterna måste så vara fallet, eftersom det är B.P. som, 

enligt AROS, varit bussarnas förare när greenboxarna slutat att fungera. 

Förbundet har gjort gällande att personalsystemet AROS inte är tillförlitligt. 

Enligt förbundet är det inte ovanligt att förarbyten inte registreras i AROS, 

vilket innebär att B.P. i systemet kan ha angetts som förare trots att någon 

annan bussförare faktiskt har kört bussen. Förbundet har därutöver pekat på 

två tillfällen, den 20 november och 11 december 2018, där det, enligt för-

bundet, av kartläggningen framgår att den aktuella bussen den angivna tid-

punkten befunnit sig på helt olika platser vid en jämförelse mellan utdraget 

från Traffilog – greenboxens gps-system – och AROS. Såvitt avser tillfället 

den 20 november 2018 har domstolen redan funnit att det inte ens är utrett 

att greenboxen slutade fungera på grund av vandalisering, varför det till-

fället inte behandlas vidare. 

Av utredningen framgår att AROS är ett manuellt fört system. Eventuella 

ändringar av schemat samt förarbyten ska läggas in manuellt i systemet av 

trafikledarna. Enligt arbetsgivarparterna är det mycket ovanligt att ändringar 

inte förs in i AROS, ens vid plötsliga schemaändringar och förarbyten, 

eftersom AROS ska spegla det faktiska utfallet. J.K. har berättat att det har 

hänt att fel förare registrerats i AROS, till följd av den mänskliga faktorn.  

Vad gäller det tillfälle som förbundet särskilt pekat på den 11 december 

2018, har P.K. uppgett följande. AROS visar inte var bussen faktiskt befin-

ner sig, utan där anges den plats där bussen är schemalagd att vara. Det är 

Traffilog som med gps visar var bussen befunnit sig. Gps:en är dock inte så 

exakt att den kan ange precis adress.  

Enligt Arbetsdomstolens mening finns det en viss osäkerhet när det gäller 

kartläggningens tillförlitlighet i fråga om det sistnämnda fallet som förbun-
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det särskilt pekat på. Arbetsdomstolen finner därför inte tillförlitligen utrett 

att B.P. varit den som skadat greenboxen vid detta tillfälle.  

När det gäller övriga sex tillfällen har förbundet inte pekat på någon 

omständighet som skulle tyda på att AROS skulle ha angett fel förare vid 

just dessa tillfällen. Det har inte heller framkommit något i utredningen som 

talar för att så skulle vara fallet. Detta särskilt mot bakgrund av att bolagets 

kartläggning inte givit träff på någon annan förare än B.P., vilket framgår av 

vad P.K. har berättat. Det kan enligt Arbetsdomstolens mening därmed hål-

las för visst att det var B.P. som var bussens förare vid dessa sex tillfällen. 

Sammanfattningsvis finner Arbetsdomstolen utrett att B.P. vid sex tillfällen 

där felanmälningar finns, under sitt arbetspass i bussen medvetet har skadat 

bussens greenbox. 

Har det funnits laga skäl för avskedandet? 

Arbetsdomstolen har alltså funnit visat att B.P. vid upprepade tillfällen 

utsatt greenboxar i bussarna för skadegörelse. Han har alltså medvetet ska-

dat arbetsgivarens egendom. Enligt Arbetsdomstolen har B.P. härigenom 

grovt åsidosatt sina åligganden mot bolaget på sådant sätt att det funnits laga 

skäl för avskedandet. Avskedandet ska därför inte ogiltigförklaras. Därmed 

har B.P. inte heller rätt till vare sig lön eller ekonomiskt eller allmänt skade-

stånd. 

Förbundets talan ska alltså avslås. 

Rättegångskostnader 

Förbundet har förlorat målet och ska därför betala arbetsgivarparterna för 

rättegångskostnader. Om beloppet råder ingen tvist.  

Domslut 

1 Arbetsdomstolen avslår Svenska Kommunalarbetareförbundets talan. 

2 Arbetsdomstolen förpliktar Svenska Kommunalarbetareförbundet att 

ersätta Sveriges Bussföretag och Arriva Sverige Aktiebolag för rättegångs-

kostnader med 227 450 kr exklusive mervärdesskatt, varav 210 000 kr avser 

ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet 

från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Inger Andersson, Per Ewaldsson, 

Gabriella Forssell, Daniela Eriksson, Torbjörn Hagelin och Elisabeth 

Mohlkert. Enhälligt. 

Rättssekreterare: Malin Simon Holm 
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