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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 1/21 
2021-01-13 Mål nr B 42/20 
Stockholm 

KLAGANDE 
Prefab Construction i Getinge AB, 556543-3272, Slottsmöllan 14 B, 
302 31 Halmstad 
Ombud: advokaten Michael Pålsson, jur.kand. Alf Johansson och jur.kand. 
Gustav Nilsson, Advokatfirman Juhlin & Partners, Drottninggatan 20–22, 
252 21 Helsingborg 

MOTPARTER 
1. Robert Nihlén, 820408-4712, Trumpetvägen 3, 302 93 Halmstad
2. Concrete Solutions Nordic AB, 559168-9467, Olofsdalsvägen 40 B,
302 41 Halmstad
3. Andrée Dam, 730331-4715, Sven Rancksgatan 7, 302 32 Halmstad
Ombud för samtliga: advokaten Cornelia Svensson, Trägårdh Advokatbyrå,
Box 345, 201 23 Malmö

SAKEN 
brott mot företagshemlighetslagen m.m. 

ÖVERKLAGAD DOM 
Halmstads tingsrätts dom den 22 april 2020 i mål nr T 346-19 och 
T 2005-19 

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här). 

Bakgrund 

Prefab Construction i Getinge AB (Prefab) säljer bl.a. prefabricerade 
betongbyggnader. Bolaget är specialiserat på lösningar för byggnader till 
kraftindustrin och andra företag som överför el via 
högspänningsanläggningar. 

Robert Nihlén anställdes 2013 som projektledare hos Prefab. Under våren 
2018 träffade Prefab och Robert Nihlén en överenskommelse i vilken det 
angavs att hans anställning hos bolaget skulle upphöra den 27 april 2018 
och att han skulle vara tillgänglig för bolaget till den 27 juli 2018. 

Den 21 augusti 2018 bildade Robert Nihlén och Andrée Dam bolaget 
Concrete Solutions Nordic AB (Concrete Solutions), som bedriver verksam- 
het som konkurrerar med Prefab. 

Prefab har skapat ett kalkylprogram, dokument om Kvalitet, Miljö och 
Arbetsmiljö (KMA-dokumenten) samt en personalhandbok. Vid en intrång- 
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sundersökning i april 2019 påträffades kopior av dessa dokument på data- 
media som tillhörde Robert Nihlén och Andrée Dam, och som återfanns i 
Robert Nihléns bostad samt på Concrete Solutions kontor. 

 
Prefab väckte talan vid tingsrätten och yrkade i korthet och såvitt nu är av 
intresse 
• att Concrete Solutions och Robert Nihlén skulle förpliktas att solidariskt 

betala 3 000 000 kr till Prefab för brott mot företagshemlighetslagen och 
upphovsrättslagen, 

• att Concrete Solutions, Robert Nihlén och Andrée Dam vid vite skulle 
förbjudas att utnyttja och röja Prefabs företagshemligheter i form av kal- 
kylprogrammet, 

• att Concrete Solutions och Robert Nihlén skulle med stöd av upphovs- 
rättslagen vid vite förbjudas att framställa exemplar av kalkylprogram- 
met, KMA-dokumenten och personalhandboken, samt att göra dem till- 
gängliga för allmänheten. 

 
Tingsrätten kom i korthet fram till följande. 

 
Kalkylprogrammet utgör Prefabs företagshemligheter, vilket Robert Nihlén 
och därmed Concrete Solutions har förstått. Robert Nihlén har någon gång 
under sin anställning hos Prefab kopierat kalkylprogrammet till externa lag- 
ringsmedia. Utredningen visar inte att Robert Nihlén kopierade programmet 
den 25 april 2018, dvs. i anslutning till att frågan om han skulle sluta sin 
anställning kom upp. Kopieringen kan ha skett för att Robert Nihlén ville 
underlätta utförandet av sitt arbete för Prefab. Det är därför inte klarlagt att 
Robert Nihlén obehörigen berett sig tillgång till, tillägnat sig eller på något 
annat sätt anskaffat kalkylprogrammet. Däremot visar utredningen att 
Robert Nihlén, efter att hans anställning upphört, alltjämt hade tillgång till 
kalkylprogrammet och att han då överförde kalkylprogrammet till Concrete 
Solutions och Andrée Dam, samt att Robert Nihlén och Andrée Dam använt 
programmet i Concrete Solutions verksamhet. Andrée Dam har förstått att 
Robert Nihlén inte fick sprida programmet. Robert Nihlén har härigenom 
obehörigen angripit Prefabs företagshemligheter genom att röja kalkylpro- 
grammet till Concrete Solutions och Andrée Dam, varefter Concrete 
Solutions utnyttjat programmet. Detta innebär att Concrete Solutions och 
Andrée Dam har angripit Prefabs företagshemligheter genom att utnyttja 
kalkylprogrammet. 

 
Kalkylprogrammet, KMA-dokumenten och personalhandboken är Prefabs 
upphovsrättsligt skyddade verk. Kopior av dessa dokument har återfunnits i 
både Robert Nihléns och Andrée Dams datorer i olika versioner med såväl 
Prefabs och Concrete Solutions loggor. Robert Nihlén och Andrée Dam har 
härigenom framställt exemplar av dem och detta har skett i Concrete 
Solutions verksamhet. Robert Nihlén och Concrete Solutions har på detta 
sätt uppsåtligen gjort intrång i Prefabs upphovsrätt. De har dock inte gjort 
något verk tillgängligt för allmänheten. 
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Det finns inte skäl för att ålägga Robert Nihlén skadeståndsansvar för ang- 
reppet på Prefabs företagshemligheter eller intrånget i Prefabs upphovsrätt. 
Däremot är Concrete Solutions skyldigt att betala allmänt skadestånd till 
Prefab för att ha angripit bolagets företagshemligheter och gjort intrång i 
dess upphovsrätt. Det är inte visat att Prefab har lidit någon ekonomisk för- 
lust till följd av agerandet. Det finns förutsättningar för att enligt 
företagshemlighetslagen och upphovsrättslagen meddela vitesförbud mot 
Concrete Solutions, Robert Nihlén och Andrée Dam. Vitesförbudet ska dock 
bara ta sikte på de specifika intrång som Concrete Solutions, Robert Nihlén 
och Andrée Dam har gjort. 

 
Tingsrättens domslut innebar i korthet 
• att yrkandet om att Robert Nihlén skulle betala skadestånd avslogs, 
• att Concrete Solutions ålades att betala allmänt skadestånd med 

400 000 kr, men inget ekonomiskt skadestånd, 
• att yrkandena om vitesförbud enligt företagshemlighetslagen mot 

Concrete Solutions, Robert Nihlén och Andrée Dam bifölls, men att 
vitesbeloppen sattes lägre än yrkat belopp samt att förbudet för Concrete 
Solutions och Andrée Dam inte omfattade röjande av kalkylprogrammet, 
samt 

• att yrkandena om vitesförbud enligt upphovsrättslagen mot Concrete 
Solutions och Robert Nihlén bifölls men att vitesbeloppet sattes lägre än 
yrkat samt att förbudet inte omfattade att göra verken tillgängliga för all- 
mänheten. 

 

Yrkanden m.m. 
 

Prefab har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens domslut, 
punkterna 1–3, 5, 7–9 och 14–15, ska bifalla Prefabs vid tingsrätten fram- 
ställda yrkanden enligt följande. 

 
1) Arbetsdomstolen ska förplikta Robert Nihlén och Concrete Solutions att 

solidariskt till Prefab betala skadestånd med 3 000 000 kr jämte ränta 
enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 27 augusti 2019 till dess betalning 
sker. Av skadeståndet utgör 1 000 000 kr allmänt skadestånd och 
2 000 000 kr ekonomiskt skadestånd. 

 
2) Arbetsdomstolen ska förbjuda Concrete Solutions vid vite om 

200 000 kr samt Andrée Dam vid vite om 100 000 kr – eller annat kraf- 
tigt verkande vite som Arbetsdomstolen finner skäligt – för varje över- 
trädelse, att angripa Prefabs företagshemlighet kalkylprogrammet, oav- 
sett i vilken form eller på vilket datamedium kalkylprogrammet före- 
kommer, genom att röja eller eljest nyttja hela eller delar av kalkylpro- 
grammet. 
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3) Arbetsdomstolen ska vid vite om 200 000 kr avseende Concrete 
Solutions – eller annat kraftigt verkande vite som Arbetsdomstolen fin- 
ner skäligt – för varje överträdelse, och vid vite om 100 000 kr avseende 
Robert Nihlén för varje överträdelse förbjuda Concrete Solutions res- 
pektive Robert Nihlén att 

 
a) direkt eller indirekt framställa permanenta eller tillfälliga exemplar 

(genom kopiering, sparande i digital form, eller på annat sätt oavsett 
teknik) av hela eller delar av de upphovsrättsligt skyddade verken 
kalkylprogrammet, KMA-manual, kontrollprogram montage, arbets- 
platsrutiner, avvikelserapport, skyddsrond, KMA-plan, egenkontroll 
och personalhandboken (verken), och att göra verken tillgängliga för 
allmänheten, oavsett om verken förekommer i ursprungligt, ändrat 
eller bearbetat skick, 

b) direkt eller indirekt göra det möjligt för annan att framställa perma- 
nenta eller tillfälliga exemplar av hela eller delar av verken, 

c) direkt eller indirekt göra hela eller delar av verken tillgängliga för 
tredje man genom att överföra, visa, framföra eller bjuda ut verken 
till försäljning, uthyrning eller utlåning oavsett i vilken form eller 
genom vilken teknik materialet görs tillgängligt och oavsett om 
materialet förekommer i ursprungligt, bearbetat eller ändrat skick, 
och oaktat om materialet förekommer i skriftligt, digitalt eller annan 
form, eller 

d) göra det möjligt för annan att göra hela eller delar av verken till- 
gängligt för tredje man. 

 
4) Andrée Dam ska förpliktas att ersätta Prefab för rättegångskostnader vid 

tingsrätten med 354 000 kr, varav 345 000 kr i ombudsarvode, jämte 
ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från den 
22 april 2020, till dess betalning sker. 

 
5) Concrete Solutions och Robert Nihlén ska solidariskt ersätta Prefab för 

rättegångskostnader vid tingsrätten med 1 766 795 kr, varav 
1 586 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 
det förstnämnda beloppet från den 22 april 2020, till dess betalning sker. 

 
6) Prefab har yrkat fortsatt sekretess vid handläggningen av målet i 

Arbetsdomstolen i enlighet med tingsrättens domslut, punkten 13. 
 

Concrete Solutions, Robert Nihlén och Andrée Dam (motparterna) har 
bestritt ändring av tingsrättens dom. De har inte haft någon erinran mot 
Prefabs yrkande om fortsatt sekretess. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 
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Parterna har åberopat i huvudsak samma grunder och omständigheter som 
vid tingsrätten. Motparterna har förklarat att de accepterar tingsrättens bed- 
ömning att kalkylprogrammet innehöll företagshemligheter som tillhör 
Prefab, samt att kalkylprogrammet, KMA-dokumenten och personalhandbo- 
ken är Prefabs upphovsrättsligt skyddade verk. Vidare har motparterna för- 
klarat att de godtar tingsrättens bedömning i intrångs- och angreppsfrågorna. 

 
Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Parterna har lagt fram samma 
bevisning som vid tingsrätten. 

 

Domskäl 
 

Frågorna i Arbetsdomstolen m.m. 
 

Arbetsdomstolen kommer först att pröva om Robert Nihlén är skyldig att 
betala skadestånd enligt företagshemlighetslagen respektive 
upphovsrättslagen. 

 
Om Arbetsdomstolen finner att Robert Nihlén är skadeståndsskyldig ska 
domstolen därefter bestämma vilket belopp han ska betala. Domstolen ska 
också ta ställning till om Concrete Solutions ska betala ett högre skade- 
ståndsbelopp än tingsrätten bestämt. 

 
Vidare ska Arbetsdomstolen ta ställning om Concrete Solutions och Andrée 
Dam vid vite ska förbjudas även att röja Prefabs företagshemligheter samt 
om Robert Nihlén och Concrete Solutions vid vite ska förbjudas att göra 
Prefabs upphovsrättsligt skyddade verk tillgängliga för allmänheten. 

 
Slutligen ska Arbetsdomstolen pröva frågor om rättegångskostnader vid 
tingsrätten och i Arbetsdomstolen. 

 
Som tingsrätten funnit ska lagen (2018:558) om företagshemligheter 
(företagshemlighetslagen) tillämpas i målet. 

 
Robert Nihléns skadeståndsskyldighet 

 
Parternas inställning 

 
Enligt Prefab har Robert Nihlén redan under sin anställning hos Prefab ang- 
ripit bolagets företagshemligheter och är därmed skadeståndsskyldig enligt 
företagshemlighetslagen, och i vart fall finns det synnerliga skäl att ålägga 
honom sådan skadeståndsskyldighet. Enligt Prefab är Robert Nihlén även 
skyldig att betala skadestånd enligt upphovsrättslagen. 

 
Robert Nihlén har bestritt att han under anställningen angripit Prefabs före- 
tagshemligheter. Han anser inte att han är skyldig att betala skadestånd 
enligt företagshemlighetslagen eller upphovsrättslagen. 
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Rättsliga utgångspunkter 
 

Enligt 7 § företagshemlighetslagen är en arbetstagare, som uppsåtligen eller 
av oaktsamhet angriper en företagshemlighet hos arbetsgivaren som han 
eller hon fått del av i sin anställning under sådana förhållanden att han eller 
hon insåg eller borde ha insett att den inte fick avslöjas, skyldig att ersätta 
den skada som uppkommer genom förfarandet. Det är fråga om ett angrepp 
på en företagshemlighet om någon utan innehavarens samtycke anskaffar, 
utnyttjar eller röjer företagshemligheten. Med att anskaffa avses bl.a. att 
bereda sig tillgång till eller att tillägna sig företagshemligheten. Skade- 
ståndsskyldigheten förutsätter att angreppet är obehörigt. Se 3 § och 4 § 
företagshemlighetslagen. 

 
En inte ovanlig situation är att en arbetstagare, som i sin anställning har till- 
gång till en företagshemlighet, i strid med arbetsgivarens instruktioner kopi- 
erar företagshemligheter till exempelvis ett usb-minne. Av förarbetena fram- 
går att det inte är fråga om ett obehörigt tillägnande om syftet med kopie- 
ringen är att underlätta för arbetstagaren att utföra sin arbetsuppgifter. Däre- 
mot har arbetstagaren obehörigen tillägnat sig företagshemligheten om kopi- 
eringen sker i syfte att arbetstagaren ska göra företagshemligheten till sin. 
Detsamma gäller om arbetstagaren, med avsikt att behålla dokumenten och 
trots arbetsgivarens uppmaning, låter bli att lämna tillbaka eller förstöra 
dem. Se prop. 2017/18:200 s. 40 och 142 f. 

 
Om en arbetstagare efter att anställningen har upphört utnyttjar eller röjer en 
företagshemlighet är arbetstagaren skadeståndsskyldig bara om det finns 
synnerliga skäl (7 § andra stycket företagshemlighetslagen). Bestämmelsen 
ger uttryck för principen att en arbetstagare efter att anställningen upphört 
som utgångspunkt fritt kan utnyttja den erfarenhet, yrkesskicklighet och 
kunnande han eller hon förvärvat under anställningen, även till den del kun- 
skapen innefattar företagshemligheter. 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 som härrör från arbetsgivaren 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 ensam utgöra synnerliga 
skäl men kan få betydelse vid en samlad bedömning. Synnerliga skäl anses 
inte föreligga om utnyttjandet eller röjandet endast i ringa utsträckning har 
påverkat den tidigare arbetsgivarens konkurrensförmåga. Om det är arbets- 
tagaren själv som har utvecklat hemligheten hos sin tidigare arbetsgivare 
kan detta tala mot att det finns synnerliga skäl. Se prop. 2017/18:200 s. 153 
samt t.ex. AD 2020 nr 18 och AD 2013 nr 24. 
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Händelseförloppet 
 

I målet är följande ostridigt eller framgår av utredningen. 
 

Prefabs kalkylprogram har utvecklats och förbättrats under lång tid. Pro- 
grammet utgörs av en Excel-fil som har försetts med ett större antal formler 
vilka kopplats till ett mycket stort antal uppgifter om priser, tider för arbets- 
moment m.m. Programmet används i första hand för att beräkna Prefabs 
kostnader för ett projekt och beräkningen ligger till grund för det anbud som 
bolaget lämnar. När en beräkning av ett projekt ska göras, skapas en ny 
Excel-fil genom att man gör en kopia av en Excel-fil som innehåller kalkyl- 
programmet. 

 
Den 27 april 2018 träffade Prefab och Robert Nihlén en överenskommelse i 
vilken angavs bl.a. att Robert Nihléns anställning skulle upphöra samma dag 
samt att han skulle vara tillgänglig för bolaget till den 27 juli 2018. Enligt 
Arbetsdomstolens mening måste Robert Nihlén innan överenskommelsen 
träffades ha gjort en eller flera kopior av kalkylprogrammet, KMA-doku- 
menten och personalhandboken tillgängliga på externa lagringsmedia, som 
han haft tillgång till efter att hans anställning upphörde. Robert Nihlén kopi- 
erade den 25 april 2018, dvs. i samband med att han skulle sluta, vissa filer 
till ett usb-minne. Den tekniska utredningen talar mot att han vid detta till- 
fälle gjorde kopior av kalkylprogrammet. Prefabs vd Fredrik Karlsson har 
också berättat att den version av kalkylprogrammet som senare påträffades 
hos bl.a. Robert Nihlén var en version som Prefab använde under februari 
och mars 2018. Dessa omständigheter ger starkt stöd för att Robert Nihlén 
inte kopierade kalkylprogrammet inför anställningens upphörande, utan att 
det var fråga om kopior som han gjort innan frågan om att han skulle sluta 
hade uppkommit. 

 
Utredningen visar att Robert Nihlén och Andrée Dam i juni 2018 hade vissa 
kontakter där de diskuterade möjligheten att starta en verksamhet med för- 
säljning av prefabricerade byggnader av betong till bl.a. kraftindustrin, dvs. 
verksamhet som konkurrerar med Prefab. I augusti 2018 bildades Concrete 
Solutions. Det finns inga uppgifter i målet som ger stöd för att Robert 
Nihlén eller Andrée Dam före juni skulle ha planerat någon konkurrerande 
verksamhet eller att verksamheten i Concrete Solutions skulle ha startat tidi- 
gare än i augusti. 

 
Från augusti 2018 till intrångsundersökningen i april 2019 har Robert 
Nihlén använt kalkylprogrammet i Concrete Solutions verksamhet. I 
Arbetsdomstolen har motparterna vidgått att programmet använts för att 
räkna på 27 projekt. 

 
Arbetsdomstolens bedömning 

 
I Arbetsdomstolen är ostridigt att Robert Nihlén uppsåtligen gjort intrång i 
Prefabs upphovsrätt genom att framställa kopior av kalkylprogrammet, 
KMA-dokumenten och personalhandboken. Han är därför enligt 54 § upp- 
hovsrättslagen skyldig att ersätt Prefab för den skada som intrånget eller 
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överträdelsen har medfört. Arbetsdomstolen delar tingsrättens bedömning 
att Robert Nihlén inte gjort något verk tillgängligt för allmänheten (jfr 2 § 
upphovsrättslagen). 

 
I Arbetsdomstolen är vidare ostridigt att kalkylprogrammet är en företags- 
hemlighet, att Robert Nihlén fick del av programmet i sin anställning och att 
han förstått att han t.ex. inte fick sprida programmet till andra. 

 
Robert Nihlén har under anställningen kopierat filer med kalkylprogrammet 
till ett externt lagringsmedium, vilket möjligen inte var förenligt med 
Prefabs it-policy. Utredningen ger dock inte stöd för att Robert Nihlén kopi- 
erat filerna i syfte att göra kalkylprogrammet till sitt, utan det ligger närmare 
till hands att hans avsikt var att använda filerna i sitt arbete för Prefab. 
Arbetsdomstolen delar tingsrättens slutsats att Robert Nihlén inte angripit 
kalkylprogrammet genom att kopiera filerna. Det kan tilläggas att hans age- 
rande i denna del inte heller skulle ha stått i strid med 1990 års företagshem- 
lighetslag. 

 
Robert Nihlén har i Concrete Solutions verksamhet använt kalkylprogram- 
met för att göra beräkningar för i vart fall 27 projekt. Han har även gjort 
programmet tillgängligt för Andrée Dam. Robert Nihlén har härigenom 
utnyttjat och röjt Prefabs företagshemlighet. Det finns inga uppgifter i målet 
som ger stöd för att han skulle ha angripit företagshemligheten tidigare än i 
augusti 2018, dvs. i samband med att verksamheten i Concrete Solutions 
startade. Angreppet på Prefabs företagshemligheter har alltså skett efter att 
Robert Nihléns anställning hos Prefab upphört, oavsett om detta skett den 
27 april eller den 27 juli 2018. 

 
Robert Nihléns angrepp har skett med utnyttjande av datafiler som han fick 
tillgång till under sin anställning hos Prefab. Kalkylprogrammet har utveck- 
lats av Prefab under lång tid och till stora kostnader. Robert Nihléns angrepp 
på bolagets företagshemlighet har varit ägnat att medföra betydande fara i 
konkurrenshänseende för Prefab. Mot bakgrund härav anser 
Arbetsdomstolen, till skillnad från tingsrätten, att det finns synnerliga skäl 
för att Robert Nihlén enligt 7 § andra stycket företagshemlighetslagen ska 
ersätta Prefab för den skada som uppkommit genom att han röjt och utnytt- 
jat kalkylprogrammet. 

 
I sammanhanget kan framhållas att såväl Robert Nihléns angrepp på Prefabs 
företagshemligheter som hans intrång i Prefabs upphovsrätt har skett i hans 
anställning hos Concrete Solutions eller i vart fall i arbete för detta bolags 
räkning. Bland annat med beaktande av att han vid angreppet och intrånget 
uppsåtligen utnyttjat datafiler som han fått del av i sin anställning och att 
han som delägare och företagsledare har väsentligt inflytande i Concrete 
Solutions, finns synnerliga skäl att ålägga honom personligt skadeståndsan- 
svar, trots att han genomfört angreppet i arbete för Concrete Solutions räk- 
ning. Jfr 4 kap. 1 § och 6 kap. 2 § skadeståndslagen, NJA 1986 s. 702, 
AD 2013 nr 24 och AD 2020 nr 11. 
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Concrete Solutions och Robert Nihlén är skadeståndsskyldiga 
 

Arbetsdomstolen har således kommit fram till att Robert Nihlén är skyldig 
att enligt 7 § företagshemlighetslagen samt 54 § upphovsrättslagen ersätta 
Prefab för den skada som uppkommit genom förfarandet. 

 
Det är därutöver ostridigt att Concrete Solutions i strid med 9 § 
företagshemlighetslagen angripit Prefabs företagshemligheter och att 
Concrete Solutions även gjort intrång i Prefabs upphovsrätt. Concrete 
Solutions är därför enligt 9 § företagshemlighetslagen samt 54 § 
upphovsrättslagen skyldigt att ersätta Prefab för den skada som uppkommit 
genom förfarandet. 

 
Arbetsdomstolen övergår nu till att pröva skadeståndets storlek. 

Skadeståndsbestämningen – vissa rättsliga utgångspunkter 

1990 års företagshemlighetslag 

Enligt 9 § i 1990 års företagshemlighetslag ska, vid bestämmande av skade- 
stånd för ett angrepp på en näringsidkares företagshemlighet, hänsyn tas 
även till dennes intresse av att hemligheten inte obehörigen utnyttjas eller 
röjs och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse. 

 
Bestämmelsen har i Arbetsdomstolens rättspraxis uppfattats som att skade- 
ståndet är uppdelat i ekonomiskt och allmänt skadestånd. De ekonomiska 
och allmänna skadestånden ses som skilda skadetyper och käranden måste i 
princip framställa särskilda yrkanden för respektive skadetyp. Denna ord- 
ning har motiverats av att den part som anser sig ha lidit skada måste tydlig- 
göra de olika delarna i sitt skadeståndsyrkande, samtidigt som motparten ges 
möjlighet att ta särskild ställning till det berättigade även i de delar av ska- 
deståndet som inte tar sikte på den rent ekonomiskt beräknade skadan (AD 
2011 nr 11). I linje härmed har det godtagits att käranden yrkat ett samlat 
belopp avseende ekonomiskt och allmänt skadestånd, när det ändå har gått 
att skilja de olika skadetyperna åt (se AD 2017 nr 12 och AD 2013 nr 24). 

 
Med ekonomiskt skadestånd avses främst ersättning för den förlust, dvs. 
minskad förmögenhet, som den skadelidande drabbats av till följd av 
angreppet. I praktiken avser förlusten oftast minskade intäkter till följd av 
förlorade kunder eller uppdrag. Även andra typer av förluster kan ersättas, 
främst olika typer av kostnader som uppkommit till följd av angreppet. 

 
Det allmänna skadeståndet fastställs vanligen till en klumpsumma utan att 
några närmare bedömningar eller uträkningar redovisas. Av praxis och för- 
arbeten framgår att olika faktorer beaktas när det allmänna skadeståndet 
bestäms. En sådan faktor är att det samlade skadeståndet inte får bli så lågt 
att det blir lönsammare att utnyttja någon annans företagshemlighet än att på 
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ett legitimt sätt förvärva hemligheten. Vidare anges i förarbetena att skade- 
ståndet ibland får bestämmas med beaktande av den skadelidandes intresse, 
generellt sett, av att uppgiften inte blir allmänt känd. Se prop. 1987/88:155 
s. 49 f. I detta får antas ligga att allmänt skadestånd kan utgå även om var- 
ken skadelidanden gjort någon förlust eller angriparen haft någon vinning av 
angreppet. 

 
I förarbetena nämns att skadevållarens vinst bör beaktas (prop. 1987/88:155 
s. 49 f). I AD 2017 nr 12 behandlades skadevållarens vinst – i enlighet med 
hur käranden utformat sin talan – som en del av det ekonomiska skadestån- 
det. I AD 2018 nr 25 ansågs skadevållaren ha gjort en betydande tidsbespa- 
ring genom att obehörigen utnyttja en företagshemlighet, vilket beaktades 
inom ramen för det allmänna skadeståndet. 

 
Upphovsrättslagen 

 
Skadeståndsbestämmelsen i 54 § upphovsrättslagen fick sin nuvarande 
utformning 2009. Syftet med lagändringen var dels att genomföra EU:s s.k. 
sanktionsdirektiv (direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för 
immateriella rättigheter), dels att åstadkomma mer enhetliga skadestånds- 
regler inom immaterialrätten. 

 
Enligt artikel 13 i sanktionsdirektivet ska medlemsstaterna ha rättsregler 
som ger rättighetsinnehavaren rätt till ett skadestånd som är lämpligt i för- 
hållande till den faktiska skada som denne har orsakats till följd av 
intrånget. Vidare framgår av bestämmelsen att domstolarna när de fastställer 
skadeståndet ska beakta alla relevanta omständigheter, såsom de negativa 
ekonomiska konsekvenserna, däribland utebliven vinst, för den skadeli- 
dande parten och den otillbörliga vinst som intrångsgöraren har gjort. Det 
anges också att domstolarna, där så är lämpligt, ska beakta omständigheter 
av annan än rent ekonomisk betydelse, såsom ideell skada som rättighetsin- 
nehavaren har förorsakats genom intrånget. 

 
Enligt 54 § första stycket upphovsrättslagen kan den som i strid mot 
upphovsrättslagen utnyttjar ett verk åläggas att betala skälig ersättning för 
utnyttjandet. Skälig ersättning ska betalas även om det obehöriga utnyttjan- 
det skett i god tro och är tänkt att motsvara den licensavgift eller liknande 
som borde ha utgått om licens hade upplåtits. Ersättningen ska betalas även 
om rättighetshavaren inte har lidit förlust till följd av intrånget. Se NJA 
2019 s. 3 med hänvisningar. 

 
För det fall intrånget har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet har rättighets- 
innehavaren enligt 54 § andra stycket upphovsrättslagen rätt till ersättning 
för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Ersättningen ska vara 
lämplig i förhållande till den faktiska skada som den skadelidande har orsa- 
kats till följd av intrånget och ska fastställas med beaktande av alla relevanta 
omständigheter (se artikel 13 sanktionsdirektivet). I 54 § andra stycket 
anges fem faktorer som särskilt ska beaktas när ersättningen bestäms. 
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I bestämmelsen nämns för det första utebliven vinst, som syftar på de nega- 
tiva ekonomiska konsekvenser som den skadelidande drabbats av till följd 
av intrånget. Till utebliven vinst hör i första hand förlust till följd av utebli- 
ven försäljning. Även kostnader som uppkommit till följd av intrånget är 
exempel på utebliven vinst. Ett typexempel är kostnader för marknadsföring 
för att motverka eller begränsa skadan till följd av ett intrång (jfr NJA 1950 
s. 365). Utebliven vinst motsvarar sådan förlust som ersätts som ekonomiskt 
skadestånd enligt 1990 års företagshemlighetslag. 

 
Vidare ska hänsyn tas till den vinst som den som begått intrånget eller över- 
trädelsen har gjort. En gängse term är obehörig vinst. Att skadevållarens 
obehöriga vinst ska beaktas motiveras i förarbetena främst av att det att kan 
vara svårt att bevisa den skadelidandes förlust (prop. 2008/09:67 s. 230), 
men kan även motiveras av att det inte ska vara lönsamt att i strid med lagen 
utnyttja annans upphovsrättsligt skyddade verk. Att det både i lagtexten och 
i direktivet anges att obehörig vinst särskilt ska beaktas när skadeståndet 
bestäms, måste förstås som att obehörig vinst är en självständig faktor som 
får beaktas när skadeståndets storlek ska bestämmas, och inte enbart en pre- 
sumtion eller ett bevisfaktum för att skadelidanden gjort motsvarande för- 
lust. Se även uttalandena i prop. 1985/86:86 s. 44 med förslag till ändring i 
patentlagen, till vilka det hänvisas i prop. 2008/09:67 s. 229. 

 
Även om den skadelidandes uteblivna vinst respektive skadevållarens obe- 
höriga vinst i viss mening båda kan ses som negativa ekonomiska verk- 
ningar av intrånget (jfr prop. 2008/09:67 s. 228), är det likväl fråga om 
skilda bedömningsfaktorer. Skadevållaren kan mycket väl ha gjort en vinst – 
tjänat pengar – till följd av angreppet, utan att skadelidanden drabbats av 
någon motsvarande förlust, dvs. förlorat pengar. Även det omvända gäller. 

 
Som framgått ovan kan skadevållarens obehöriga vinst beaktas även vid 
prövningen av skadestånd enligt 1990 års företagshemlighetslag. 

 
Samma faktorer (omständigheter) kan i vissa fall hänföras till såväl skälig 
ersättning som till utebliven vinst och obehörig vinst. Den som uppsåtligen 
har utnyttjat ett upphovsrättsligt skyddat verk kan som skälig ersättning 
åläggas att betala ett belopp motsvarande en hypotetisk licensavgift. Det är 
även möjligt att säga att skadelidanden gjort en förlust genom att verket 
utnyttjades utan att licensavgiften betalades, eller att skadevållaren gjort en 
obehörig vinst motsvarande licensavgiften. Om den uteblivna vinsten beak- 
tats under en av skadeposterna, kan den inte även beaktas under de andra. Se 
även NJA 2019 s. 3 punkt 11. 

 
I 54 § andra stycket upphovsrättslagen anges vidare att skada på verkets 
anseende ska beaktas, s.k. anseendeskada. Denna typ av skada nämns inte i 
sanktionsdirektivet och har hämtats från varumärkesrätten. Anseendeskada 
omfattar skador på den aktuella immaterialrättens goodwill, vilket anses 
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motsvara framtida utebliven vinst till följd av angreppet. Se David 
Johansson, Skada och ersättning vid immaterialrättsliga intrång, 2020, 
s. 185 ff. Anseendeskada nämns inte uttryckligen i förarbetena till 1990 års 
företagshemlighetslag, men bör kunna beaktas vid bestämmande av skade- 
stånd enligt den lagen, i vart fall som allmänt skadestånd. 

 
Enligt såväl upphovsrättslagen som sanktionsdirektivet ska skadeståndet 
omfatta ersättning för ideell skada som rättighetshavaren har förorsakats 
genom intrånget. Uttrycket ideell skada har ingen helt entydig innebörd och 
används i skiftande betydelser. Ibland används uttrycket som synonymt med 
det allmänna skadeståndet inom arbetsrätten (se t.ex. AD 2020 nr 18 och 
AD 2017 nr 12 samt SOU 2017:45 s. 65). Det är tydligt att uttrycket i upp- 
hovsrättslagen har en mer begränsad innebörd och avser sådant som lidande 
och förfång (prop. 2008/09:67 s. 232). Juridiska personer anses i allmänhet 
inte kunna lida någon ideell skada (Patent- och Marknadsöverdomstolen 
dom den 4 mars 2020 i mål PMÖD B 10087-18). Mot bakgrund härav får 
uttrycket i upphovsrättslagen närmast antas syfta på den känsla av  
kränkning eller motsvarande som den skadelidande personligen kan ha drab- 
bats av. 

 
Som sista bedömningsfaktor anges rättsinnehavarens intresse av att intrång 
inte begås. Uttrycket finns inte i sanktionsdirektivet, men fanns tidigare i 
vissa andra immaterialrättsliga lagar. Formuleringen syftar till att klargöra 
att skadeståndet inte ska sättas så lågt att det blir mer ekonomiskt lönsamt 
att obehörigen t.ex. utnyttja en upphovsrätt (prop. 2008/09:67: s. 230). 

 
Både ideell skada i den mening som avses i 54 § upphovsrättslagen och 
rättsinnehavarens intresse av att intrång inte begås, kan vid tillämpning av 
1990 års företagshemlighetslag beaktas inom ramen för det allmänna skade- 
ståndet. 

 
2018 års företagshemlighetslag 

 
År 2016 antogs det s.k. företagshemlighetsdirektivet, direktiv (EU) 
2016/943 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation 
(företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs. Direktivets 
artikel 14 innehåller en regel om hur skadestånd för angrepp på företags- 
hemligheter ska bestämmas. Bestämmelsen är nära nog identisk med artikel 
13 i sanktionsdirektivet. 

 
Företagshemlighetsdirektivet har genomförts genom 2018 års 
företagshemlighetslag. Enligt 11 § företagshemlighetslagen ska hänsyn tas 
även till intresset hos innehavaren av en företagshemlighet att den inte obe- 
hörigen angrips och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk 
betydelse. Lagtexten har alltså väsentligen samma utformning som i 1990 
års företagshemlighetslag. I förarbetena framhölls bl.a. att skadeståndsbe- 
stämningen enligt 1990 års företagshemlighetslag överensstämde med direk- 
tivet och att skadeståndsbestämningen enligt den nya lagen bör göras enligt 
samma principer som hittills (prop. 2017/18:200 s. 72). 
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Slutsatser 
 

Genomgången ovan visar att skadeståndsbestämningen vid angrepp på före- 
tagshemligheter respektive vid upphovsrättsintrång medger samma bedöm- 
ningsgrunder. Däremot skiljer sig metoden för att bestämma skadeståndet åt. 
Enligt upphovsrättslagen bestäms skadeståndet normalt till ett samlat belopp 
efter en bedömning där domstolen särskilt beaktar (1) skadelidandens ute- 
blivna vinst, dvs. förlust, (2) skadevållarens obehöriga vinst, (3) anseende- 
skada, (4) ideell skada och (5) rättsinnehavarens intresse av att intrång inte 
begås. Vid tillämpning av 1990 års företagshemlighetslag görs en åtskillnad 
mellan ekonomiskt och allmänt skadestånd, där (1) utebliven vinst (förlust) 
ersätts som ekonomisk skadestånd, medan (4) ideell skada och (5) upphovs- 
mannens eller rättsinnehavarens intresse av att intrång inte begås, beaktas 
när det allmänna skadeståndet bestäms. Skadevållarens obehöriga vinst (2) 
och anseendeskada (3) synes beroende på de närmare omständigheterna, 
t.ex. hur käranden utformat sin talan, kunna hänföras till antingen 
ekonomiskt eller allmänt skadestånd. Det finns inte anledning att anta att de 
skilda metoderna leder till eller är avsedda att leda till olika resultat. 

 
Det kan alltså konstateras att samma faktorer kan beaktas vid bestämmande 
av skadestånd enligt 54 § upphovsrättslagen och 11 § 
företagshemlighetslagen samt att bestämmelserna genomför två likartade 
bestämmelser i EU-direktiv. Det är vidare inte helt ovanligt att ett och 
samma agerande utgör såväl angrepp på en företagshemlighet som intrång i 
en upphovsrätt (se t.ex. AD 2017 nr 12, AD 2015 nr 39 och AD 2011 nr 11). 
Mot bakgrund härav talar starka skäl för att samma metod för att bestämma 
skadeståndet bör tillämpas enligt båda lagarna, och att det vid tillämpningen 
av 11 § i den nuvarande företagshemlighetslagen inte bör göras en uppdel- 
ning mellan ekonomiskt och allmänt skadestånd. Det skäl som låg till grund 
för tillämpningen av 1990 års lag – att käranden skulle tydliggöra de olika 
delarna i sitt yrkande och därigenom ge svaranden möjlighet att bemöta 
talan – kan tillgodoses genom att kärandens talan inte kan vinna bifall om 
käranden inte, där så är möjligt, lägger fram utredning – dvs. åberopar 
omständigheter och vid behov lägger fram bevis – som kan ligga till grund 
för antaganden om skadans storlek. 

 
Det kan här framhållas att ersättningsbestämningsfaktorerna utebliven vinst 
respektive obehörig vinst förutsätter en bedömning av hur intrånget påverkat 
skadelidandens respektive skadevållarens förmögenhetsställning. Motsva- 
rande kan gälla för anseendeskada. Frågan om vilken utebliven vinst den 
skadelidande drabbats av respektive vilken obehörig vinst skadevållaren 
gjort, som en följd av angreppet, får normalt bedömas utifrån en jämförelse 
mellan ett verkligt händelseförlopp (vad som rent faktiskt har inträffat efter 
den skadegörande händelsen) och ett hypotetiskt händelseförlopp (vad som 
sannolikt skulle ha inträffat om den skadegörande händelsen inte hade 
inträffat). Detta medför bedömningssvårigheter av det skälet att det inte ens 
är teoretiskt möjligt att bevisa hur en utveckling skulle ha varit, om den ska- 
devållande handlingen inte hade vidtagits. Vad som kan bevisas är endast 
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omständigheter som kan ligga till grund för antaganden om en möjlig hän- 
delseutveckling (se t.ex. AD 2018 nr 31). 

 
För att nå framgång med ett anspråk på ersättning för utebliven vinst eller 
obehörig vinst måste käranden – när detta är möjligt – åberopa omständig- 
heter som kan ligga till grund för antaganden om vilken förlust den skadeli- 
dande drabbats av eller den vinst skadevållaren gjort. Om dessa omständig- 
heter är tvistiga måste käranden normalt även lägga fram bevisning, varvid 
beviskravet kan variera (NJA 2017 s. 9 punkt 49). Om käranden åberopat 
omständigheter och bevis som med erforderlig grad av sannolikhet visar 
t.ex. att skadelidanden förlorat vissa kunder till följd av ett angrepp på en 
företagshemlighet, att dessa kunder före angreppet genererat en vinst med 
visst belopp per år samt att skadelidanden angreppet förutan skulle fortsatt 
ha haft kunderna under viss tid, så kan domstolen med ledning av dessa 
omständigheter uppskatta vilket belopp som skadevållaren ska betala. Om 
den som yrkar skadestånd lagt fram utredning i de delar detta är möjligt, kan 
domstolen alltså uppskatta skadans storlek i övrigt (se 35 kap. 5 § 
rättegångsbalken). Om det bedöms vara möjligt och inte förenat med svårig- 
heter eller olägenheter för skadelidanden att åberopa omständigheter och 
föra bevisning av detta slag, och skadelidanden inte har gjort detta, kan 
ersättning för utebliven eller obehörig vinst normalt inte dömas ut, dock kan 
den skadelidande få ersättning för faktorer som alltid måste uppskattas utan 
några särskilda beräkningar, såsom ideell skada och intresset av att aktuell 
lagstiftning följs. 

 
Skadeståndets storlek 

 
Parternas inställning 

 
Prefab har yrkat att Robert Nihlén och Concrete Solutions ska förpliktas att 
solidariskt betala 3 miljoner kr och angett att 2 miljoner avser ekonomiskt 
skadestånd och 1 miljon avser allmänt skadestånd. Prefab har i korthet 
anfört att skadeståndet ska bestämmas med ledning av den vinst som Prefab 
gått miste om, den vinst som Concrete Solutions gjort på sju projekt som 
bolaget erhållit, de kostnader som Prefab haft för att utarbeta kalkylpro- 
grammet, KMA-dokumenten och personalhandboken samt kostnaden för 
Concrete Solutions att utarbeta dessa handlingar. Prefab har även anfört att 
skadeståndet ska bestämmas med beaktande av att bolagets intresse av bola- 
gets företagshemligheter inte obehörigen angrips och att intrång inte begås i 
dess upphovrättligts skyddade verk. 

 
Robert Nihlén och Concrete Solutions har bestritt att tingsrättens dom änd- 
ras. 
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Vinsten avseende sju projekt 
 

Det är ostridigt att Concrete Solutions under 2018 och 2019 i konkurrens 
med bl.a. Prefab vann upphandlingar avseende sju angivna projekt. 

 
Prefab har i korthet gjort gällande följande. Att Concrete Solutions vann 
upphandlingen av de sju projekten var en följd av att bolaget utnyttjat 
Prefabs kalkylprogram. Prefab skulle, med beaktande av dess marknadsan- 
del, ha vunnit åtminstone två av dessa, om inte Concrete Solutions genom 
att utnyttja kalkylprogrammet hade vunnit upphandlingarna. Den vinst som 
Prefab skulle ha gjort från åtminstone två av projekten ska därför ersättas 
som utebliven vinst. Vidare utgör den vinst som Concrete Solutions gjort på 
de sju projekten sådan obehörig vinst som ska ersättas enligt 11 § 
företagshemlighetslagen och 54 § upphovsrättslagen. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Kalkylprogrammet består av en komplex mall med en mängd kalkylbladsfli- 
kar vilka är kopplade till relativt omfattande grunddata. Programmet inne- 
håller ett stort antal formler som grundas på branschspecifikt kunnande. Det 
råder ingen tvekan om det är frågan om ett avancerat program som gör det 
möjligt för en kunnig projektledare att snabbt och relativt säkert beräkna de 
egna kostnaderna för att genomföra projekt av de slag som Prefab och 
Concrete Solutions ägnar sig åt, och därmed att kunna lämna väl övervägda 
anbud. Genom att ha tillgång till programmet har Concrete Solutions även 
haft kunskap om t.ex. vilka inköpspriser som Prefab hade i början av 2018. 

 
Av utredningen framgår även att andra företag inom bygg- och anläggnings- 
området använder mindre avancerat datastöd för att göra motsvarande 
beräkningar och ändå kan lämna väl övervägda anbud. Vidare visar utred- 
ningen att den typ av grunddata som är kopplad till kalkylprogrammet i stor 
uträckning finns allmänt tillgänglig för den som är kunnig inom området. 
Till exempel finns en publikation med handledning om tider för montering 
m.m. Annat i kalkylprogrammet avser sådant som erfarna projektledare för- 
värvat kunskap om. 

 
Av detta drar Arbetsdomstolen slutsatsen att det förhållandet att Concrete 
Solutions fram till april 2019 haft tillgång till och utnyttjat kalkylprogram- 
met varit till stor nytta för bolaget, främst genom att minska tiden för att 
kostnadsberäkna projekt och därmed tiden för att arbeta fram anbud. 
Domstolen har därvid beaktat att Robert Nihlén sedan tidigare arbetat med 
programmet och var väl bekant med detta. Utredningen ger dock också stöd 
för att Concrete Solutions, även utan tillgång till kalkylprogrammet, hade 
kunnat ta fram anbud och genomföra projekten, låt vara att bolaget då hade 
fått lägga större tid på att göra beräkningarna och sannolikt haft kostnader 
för att ta fram någon form av kalkylprogram. Detta stöds även av att 
Concrete Solutions – enligt uppgift från motparterna, som Arbetsdomstolen 
inte har skäl att ifrågasätta – sedan april 2019 använder ett enklare kalkyl- 
program för ändamålet. 
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Arbetsdomstolen delar alltså tingsrättens bedömning att Concrete Solutions 
tillgång till kalkylprogrammet varken varit en nödvändig eller tillräcklig för- 
utsättning för att Concrete Solutions skulle kunna lämna anbud avseende de 
aktuella upphandlingarna. 

 
När det gäller de närmare orsakerna till att Concrete Solutions vann de sju 
upphandlingarna har motparterna – på sätt som redovisas i tingsrättens dom 
– lagt fram utredning beträffande fyra av projekten. Den utredningen visar 
att skälet till att Prefab inte vann dessa upphandlingar saknade samband med 
att Concrete Solutions haft tillgång till kalkylprogrammet. Prefab har inte 
lagt fram någon utredning om varför Concrete Solutions och inte Prefab 
vann upphandlingarna, trots att det skulle ha varit möjligt. 

 
Prefab har anfört att bolaget har en marknadsandel om runt 35 procent och 
har åberopat bevisning som ger stöd för att bolaget vinner ungefär den ande- 
len av de anbud som bolaget lämnar. Att Prefab brukar vinna ungefär 35 
procent av de anbud som bolaget lämnar, säger inget om att bolaget, för det 
fall Concrete Solutions inte haft tillgång till kalkylprogrammet, skulle ha 
vunnit samma andel av de sju upphandlingarna. Detta följer redan av att det 
saknas uppgifter i målet om hur många anbud som Prefab totalt lämnade 
respektive vann under den aktuella perioden. 

 
Arbetsdomstolen delar sammanfattningsvis tingsrättens bedömning att det 
inte är visat att Concrete Solutions vunnit några av de sju projekten som en 
följd av att bolaget utnyttjat Prefabs kalkylprogram. Det är än mindre visat 
att Prefab skulle ha vunnit något av projekten för det fall Concrete Solutions 
inte hade utnyttjat kalkylprogrammet. Det är alltså varken visat att Concrete 
Solutions gjort någon obehörig vinst eller att Prefab gjort någon förlust i 
detta avseende. 

 
Kostnaderna för att utarbeta kalkylprogrammet m.m. 

 
Som tingsrätten framhållit har kalkylprogrammet och KMA-dokumenten 
inte minskat i värde för Prefab genom att de utnyttjats av Concrete 
Solutions. Detsamma gäller beträffande personalhandboken. Prefab har 
alltså inte heller i detta avseende gjort någon ekonomisk förlust. 

 
Enligt Prefab ska skadeståndet bestämmas med ledning av kostnaderna för 
att utarbeta kalkylprogrammet, KMA-dokumenten och personalhandboken, 
och då i första hand med ledning av de kostnader som Prefab lagt ner för att 
utveckla och ta fram dokumenten, och i andra hand vad det skulle ha kostat 
för Concrete Solutions att ta fram dokumenten. 

 
Arbetsdomstolen behandlar först kalkylprogrammet. 

 
Som Arbetsdomstolen redan anfört har Concrete Solutions haft stor nytta av 
att ha utnyttjat kalkylprogrammet. 

Januari 2021 s. 16

AD 2021 nr 1



 
 

Prefab har gjort gällande att bolaget lagt ner över 6 000 timmar på att 
utveckla och ta fram kalkylprogrammet. I detta ingår att bolaget löpande 
lägger ner i vart fall 10 timmar i veckan på att, som det får förstås, utveckla 
och uppdatera programmet. Den uppgivna arbetsinsatsen framstår som 
påfallande hög och det kan ifrågasättas om all denna tid verkligen kan sägas 
avse utveckling av kalkylprogrammet. Det framstår t.ex. som att en bety- 
dande del av det arbete som Prefab hänfört sig till avser att successivt föra  
in nya uppgifter i programmet i syfte att det fortlöpande ska vara uppdaterat. 
Annat arbete som Prefab beskrivit synes närmast avse uppföljning av speci- 
fika projekt och liknande. Mot bakgrund härav anser Arbetsdomstolen att 
Prefabs uppgifter om den tid bolaget lagt ner på att utveckla och ta fram kal- 
kylprogrammet inte kan läggas till grund för en bedömning av vilken obehö- 
rig vinst som Concrete Solutions gjort genom att utnyttja kalkylprogrammet. 

 
Prefab har i andra hand gjort gällande att skadeståndet ska bestämmas med 
ledning av vad det skulle ha kostat Concrete Solutions att utveckla ett lik- 
värdigt kalkylprogram. Anna Degerman Rosén, som arbetar som utvecklare 
av dataprogram på basis av Excel, har uppgivit att det skulle ta ungefär 
160 timmar att framställa ett kalkylprogram som Prefabs och att kostnaden 
skulle vara drygt 200 000 kr. Det finns enligt Arbetsdomstolen ingen anled- 
ning att ifrågasätta den uppgiften. Denna kostnad avser dock bara själva 
programmeringen, dvs. att utforma formler m.m. Till detta kommer att 
någon med branschkunskap måste delta i utvecklingsarbetet och ta fram 
grunddata och så vidare. Prefab har uppskattat att detta skulle ta mellan 
1 000 och 1 700 timmar, och att Prefabs egen timkostnad skulle vara över 
600 kr. Arbetsdomstolen godtar Prefabs uppskattning att det egna arbetet 
skulle ha legat inom det angivna intervallet, men det kan enligt domstolens 
mening inte antas att Concrete Solutions timkostnad för eget arbete skulle 
ha uppgått till 600 kr. 

 
Motparterna har i sammanhanget invänt att Concrete Solutions inte behövt – 
och därmed inte haft nytta av – ett så avancerat kalkylprogram som Prefabs, 
och att Concrete Solutions sedan april 2019 klarat sig väl med ett enklare 
program. Enligt Arbetsdomstolens mening saknar detta betydelse. Concrete 
Solutions har valt att obehörigen utnyttja Prefabs kalkylprogram och har 
haft en betydande nytta av det, inte minst genom att Robert Nihlén var väl 
förtrogen med programmet. Att Concrete Solutions hade kunnat välja att 
använda ett mindre avancerat program saknar betydelse när det gäller att 
bestämma skadeståndets storlek med beaktande av den vinst som bolaget 
gjort genom sitt obehöriga agerande. 

 
Arbetsdomstolen övergår nu till att behandla de s.k. KMA-dokumenten. 

 
KMA står för Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö och brukar syfta på lednings- 
system eller policys för hur ett företag ska arbeta med kvalitets-, miljö- och 
arbetsmiljöfrågor i den löpande verksamheten. 
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Prefabs KMA-dokument består av följande dokument: KMA-manual, 
Arbetsplatsrutiner, Avvikelserapport Skyddsrond, KMA-plan, Kontrollpro- 
gram montage och Egenkontroll. 

 
KMA-manualen är en övergripande beskrivning av hur företaget arbetar 
med KMA. I manualen hänvisas till de dokument som företaget använder i 
sitt arbete med KMA, bl.a. de övriga KMA-dokumenten och personalhand- 
boken. Arbetsplatsrutinerna är de rutiner som gäller generellt för Prefabs 
arbetsplatser. KMA-plan är en mall för den plan för arbetet med KMA som 
ska upprättas inför varje projekt där bl.a. projektledare och entreprenadform 
ska framgå. Till KMA-planen hör Kontrollprogram montage och Egenkon- 
troll, som är en form av checklistor vilka anpassas till projektets förutsätt- 
ningar. Avvikelserapport Skyddsrond är en blankett som hänvisas till i såväl 
KMA-manualen och KMA-planen och som ska fyllas i vid omfattande avvi- 
kelser. 

 
I Arbetsdomstolen är ostridigt att Robert Nihlén och Concrete Solutions 
gjort intrång i Prefabs upphovsrätt till KMA-dokumenten och personalhand- 
boken genom att ha framställt kopior av dem. Däremot är det, som 
Arbetsdomstolen redan angett, inte visat att de gjort dokumenten tillgäng- 
liga för allmänheten. Utredningen visar att Concrete Solutions i sin verk- 
samhet haft behov av dokument av den typ som förekommer bland KMA- 
dokumenten för att kunna lämna anbud och genomföra projekt. Det är 
vidare utrett att Concrete Solutions använt bl.a. Prefabs KMA-dokument 
som förebild för att upprätta egna dokument, bl.a. KMA-planer. Concrete 
Solutions måste åtminstone i vissa fall ha utgått från filer som ingick bland 
Prefabs KMA-dokument, vilket bl.a. framgår av att sidfötterna varit i allt 
väsentligt identiska. Det är enligt Arbetsdomstolens mening klart att 
Concrete Solutions gjort en tidsbesparing genom att ha tillgång till Prefabs 
KMA-dokument. Det har inte framkommit på vilket sätt Concrete Solutions 
använt Prefabs personalhandbok. 

 
Prefab har anfört att bolaget genom åren lagt ner 4 000 timmar på att 
utveckla och uppdatera KMA-dokumenten och personalhandboken, och att 
det krävts åtminstone 400 timmar för att ta fram KMA-dokumenten och per- 
sonalhandboken. Den senare beräkningen har väsentligen sin grund i att 
Prefab under åren 2015–2016 anlitade en konsult för att arbeta med bolagets 
KMA. Av bl.a. förhöret med honom framgår att det arbetet avsåg att göra en 
mer generell översyn av hur Prefab skulle arbeta med kvalitetssäkring, miljö 
och arbetsmiljö, samt att utformningen av enskilda dokument var av under- 
ordnad betydelse i det arbetet. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening består den vinst som Concrete Solutions 
gjort genom att ha tillgång till KMA-dokumenten av att bolaget kunnat 
spara tid när det skulle ta fram sådana blanketter och mallar m.m. som finns 
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bland KMA-dokumenten. De uppskattningar som Prefab gjort om tidsåt- 
gången för att utveckla och uppdatera KMA-dokumenten kan dock inte läg- 
gas till grund för en bedömning av den vinst som Concrete Solutions gjort 
genom att ha tillgång till Prefabs dokument. Vid bedömningen av Concrete 
Solutions tidsbesparing måste även beaktas att utredningen visar att den typ 
av dokument det är fråga om finns relativt lätt tillgängliga för personer med 
god branschkännedom. Arbetsdomstolen uppskattar att Concrete Solutions 
genom att ha tillgång till KMA-dokumenten gjort en tidsbesparing motsva- 
rande någon eller några veckors arbetstid. 

 
Sammanfattande bedömning 

 
Det är inte visat att Prefab drabbats av någon förlust – utebliven vinst – till 
följd av att Robert Nihlén och Concrete Solutions angripit Prefabs företags- 
hemligheter och gjort intrång i bolagets upphovsrätt. 

 
Det är däremot visat att Concrete Solutions haft en betydande nytta av att 
utnyttja Prefabs kalkylprogram och Concrete Solutions får anses har gjort en 
obehörig vinst motsvarande vad det skulle ha kostat för Concrete Solutions 
att utveckla ett likvärdigt program. Det är också visat att Concrete Solutions 
sparat tid genom att använda Prefabs KMA-dokument när Concrete 
Solutions utvecklade egna blanketter och mallar som behövdes i verksam- 
heten. Även i detta avseende har bolaget gjort en viss obehörig vinst. Mot 
bakgrund härav och med beaktande av Prefabs intresse av att bolagets före- 
tagshemligheter inte angrips och att det inte begås intrång i dess upphovs- 
rätt, bestämmer Arbetsdomstolen det skadestånd som Concrete Solutions 
ska betala Prefab till 800 000 kr. 

 
Robert Nihlén har inte gjort någon obehörig vinst genom angreppet respek- 
tive intrånget, annat än indirekt som delägare i Concrete Solutions. Med 
beaktande härav bestämmer Arbetsdomstolen den del av skadeståndet som 
han ska betala Prefab till 100 000 kr. 

 
Det skadestånd som Robert Nihlén och Concrete Solutions ska betala avser 
samma skada och de ska därför svara solidariskt för skadeståndet på sätt 
som framgår av domslutet (jfr 6 kap. 4 § skadeståndslagen). 

 
Vite 

 
Tingsrätten har, såvitt här är av intresse, vid vite dels enligt företagshemlig- 
hetslagen förbjudit Concrete Solutions och Andrée Dam att utnyttja kalkyl- 
programmet, dels enligt upphovsrättslagen förbjudit Concrete Solutions och 
Robert Nihlén att framställa exemplar av kalkylprogrammet, KMA-doku- 
menten och personalhandboken. 

 
Det som Arbetsdomstolen ska pröva är i huvudsak dels om Concrete 
Solutions och Andrée Dam vid vite ska förbjudas även att röja Prefabs före- 
tagshemligheter, dels om Concrete Solutions och Robert Nihlén vid vite ska 
förbjudas att göra Prefabs upphovsrättsligt skyddade verk tillgängliga för 
allmänheten. 
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Företagshemlighetslagen 
 

Enligt 12 § företagshemlighetslagen får rätten vid vite förbjuda den som har 
angripit en företagshemlighet att fortsätta angripa företagshemligheten. Det 
krävs inte att vitesförbudet är begränsat till den typ av angrepp som angripa- 
ren har utfört, utan den som t.ex. har angripit en företagshemlighet genom 
att anskaffa en företagshemlighet kan förbjudas även att utnyttja eller röja 
den (prop. 2017/18:200 s. 162). 

 
Concrete Solutions har angripit Prefabs företagshemlighet genom att 
utnyttja den i sin verksamhet. Concrete Solutions ställföreträdare Robert 
Nihlén har inte dragit sig för att röja programmet genom att göra det till- 
gängligt för ett nystartat företag och personer verksamma inom detta. Han 
har gjort detta inom ramen för Concrete Solutions verksamhet. Förhöret 
med Fredrik Karlsson ger stöd för att även Andrée Dam kunde tänka sig att 
medverka till göra programmet tillgänglig för annat företag. För att för- 
hindra fortsatta angrepp på Prefabs företagshemligheter finns det därför, 
enligt Arbetsdomstolens mening, skäl att förbjuda Concrete Solutions och 
Andrée Dam även att röja kalkylprogrammet. Tingsrättens dom ska ändras i 
enlighet härmed. 

 
Upphovsrättslagen 

 
Enligt 53 b § upphovsrättslagen får bl.a. den som vidtar en åtgärd som inne- 
bär intrång i någons upphovsrätt vid vite förbjudas att fortsätta med åtgär- 
den. Det har sagts att vitesförbud enligt den bestämmelsen – till skillnad för 
vad som gäller enligt 12 § företagshemlighetslagen – endast får avse det 
intrång som angriparen har gjort (se prop. 2017/18:200 s. 162 med hänvis- 
ning till NJA 2007 s. 431). 

 
Oavsett hur det förhåller sig med den saken, finns det enligt 
Arbetsdomstolens mening inte skäl att förbjuda Robert Nihlén och Concrete 
Solutions att göra kalkylprogrammet, KMA-dokumenten och personalhand- 
boken tillgängliga för allmänheten. Utredningen ger inte stöd för att Robert 
Nihlén och Concrete Solutions har gjort något av de aktuella dokumenten 
tillgängliga för allmänheten, och det finns såvitt framkommit inte heller risk 
att de skulle göra det. Det finns heller inte skäl att formulera om tingsrättens 
domslut i denna del. Tingsrättens domslut ska därför i denna del fastställas. 

 
Rättegångskostnader 

 
Tvisten mellan Prefab och Concrete Solutions 

 
I förhållande till vad tvisten gällde vid tingsrätten har Prefab vunnit fram- 
gång med yrkandena om vitesförbud och förstörelse av datamedia. Däremot 
fick bolaget framgång endast med knappt en tredjedel av yrkade beloppet. I 
skadeståndsdelen förlorade alltså Prefab drygt två tredjedelar av målet. 
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Kostnaderna för intrångsundersökning utgör rättegångskostnader i den aktu- 
ella tvisten (AD 2020 nr 59). Att Prefab vunnit framgång med yrkandet om 
intrångsundersökning saknar betydelse för fördelningen av rättegångskost- 
nader i målet. Inte heller att Prefab strax före huvudförhandlingen satte ned 
sitt skadeståndsyrkande bör påverka fördelningen av rättegångskostnader. 

 
Vid en samlad bedömning får Prefab, enligt Arbetsdomstolens mening, 
anses ha vunnit tre fjärdedelar av målet vid tingsrätten, och Concrete 
Solutions ska därför ersätta Prefab med hälften av bolagets rättegångskost- 
nader där, i den mån dessa varit skäliga. 

 
Vid tingsrätten yrkade Prefab att Robert Nihlén, Concrete Solutions och ett 
ytterligare ett bolag som inte är aktuellt i Arbetsdomstolen skulle betala 
ersättning för rättegångskostnader med 1 866 795 kr, varav 1 686 000 kr för 
ombudsarvode. Beloppet framstår som väl högt. Arbetsdomstolen finner att 
skäligt ersättning för ombudsarvode är 1 400 000 kr. Beloppet får anses 
belöpa med lika delar på de tre parterna. Concrete Solutions ska alltså 
ersätta Prefabs rättegångskostnader vid tingsrätten med hälften av en tredje- 
del av beloppet, dvs. 263 466 kr. 

 
Tvisten i Arbetsdomstolen har gällt om Concrete Solutions ska betala ytter- 
ligare skadestånd samt om vitesförbudet ska utsträckas till att även omfatta 
röjande av företagshemligheter samt att göra upphovsrättsligt skyddade verk 
tillgängliga för allmänheten. I skadeståndsdelen har Prefab endast vunnit 
framgång med 400 000 kr av omtvistade 2 600 000 kr, dvs. Concrete 
Solutions har vunnit ungefär 5/6 av skadeståndsdelen. I vitesdelen har par- 
terna vunnit och förlorat i lika mån. Vitesfrågan har i Arbetsdomstolen end- 
ast varit en marginell del av tvisten. 

 
Mot bakgrund härav finner Arbetsdomstolen att Prefab ska ersätta Concrete 
Solutions rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med två tredjedelar, i den 
mån dessa varit skäliga. 

 
Motparterna har gemensamt begärt ersättning för rättegångskostnader i 
Arbetsdomstolen med 209 768 kr och har förklarat att 90 procent av 
beloppet avser Concrete Solutions samt att resterande avser Robert Nihlén 
och Andrée Dam i lika delar. Det yrkade beloppet är skäligt. Prefab ska 
alltså ersätta Concrete Solutions rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med 
125 860 kr. 

 
Tvisten mellan Prefab och Robert Nihlén 

 
I förhållande till vad tvisten gällde vid tingsrätten vann Prefab där framgång 
med yrkandena om vitesförbud och förstörelse av datamedia. I skadestånds- 
delen har Arbetsdomstolen funnit att Robert Nihlén är skyldig att betala ska- 
destånd, men endast bifallit en marginell del av det yrkade beloppet. Med 
beaktande härav anser Arbetsdomstolen att parterna vunnit och förlorat i 
lika mån och att rättegångskostnaderna vid tingsrätten ska kvittas. 
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I Arbetsdomstolen gällde tvisten om Robert Nihlén skulle betala skadestånd 
med 3 miljoner kr samt om vitesförbudet ska utsträckas till att göra upp- 
hovsrättsligt skyddade verk tillgängliga för allmänheten. Robert Nihlén har 
vunnit frågan om vitesförbud, som varit en ytterst begränsad del av målet i 
Arbetsdomstolen, och ålagts att betala 100 000 kr av yrkade 3 miljoner. 
Även om det som Robert Nihlén ålagts att betala endast är en ringa del av 
det yrkade beloppet, har målet i Arbetsdomstolen till en inte obetydlig del 
handlat om Robert Nihléns skadeståndsskyldighet. Med beaktande härav 
kan Robert Nihlén inte anses ha vunnit fullt och han tillerkänns tre fjärdede- 
lar av sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. Det yrkade beloppet är 
skäligt. Prefab ska alltså ersätta Robert Nihlén för rättegångskostnader i 
Arbetsdomstolen med 7 866 kr. 

 
Tvisten mellan Prefab och Andrée Dam 

 
Tingsrätten förbjöd Andrée Dam vid vite att utnyttja Prefabs kalkylprogram, 
men bestämde att förbudet inte skulle omfatta röjande av kalkylprogrammet. 
Tingsrätten ansåg att Andrée Dam var tappande i målet och att han därför 
skulle ersätta Prefabs rättegångskostnader där. Tingsrätten ansåg dock att 
endast 100 000 kr, av yrkade 354 000 kr, var skäligt. 

 
Prefab har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta Andrée Dam att ersätta 
Prefab för rättegångskostnader vid tingsrätten med 354 000 kr. Enligt 
Arbetsdomstolen finns det inte skäl att frångå tingsrättens bedömning. 
Tingsrättens dom ska alltså fastställas i denna del. 

 
Tvisten i Arbetsdomstolen har gällt dels om vitesförbudet ska uträckas till 
att omfatta röjande av kalkylprogrammet, dels om Andrée Dam ska förplik- 
tas att betala ytterligare ersättning för rättegångskostnader vid tingsrätten. 
Prefab har vunnit tvisten om vitesförbud, men förlorat tvisten om rätte- 
gångskostnader vid tingsrätten. Parterna får därmed anses vunnit och förlo- 
rat i lika mån och rättegångskostnaderna i Arbetsdomstolen ska därför kvit- 
tas. 

 
Sekretess 

 
Det finns skäl för fortsatt sekretess. 

 

Domslut 
 

1. Med ändring av tingsrättens domslut punkterna 1 och 2 förpliktar 
Arbetsdomstolen Concrete Solutions Nordic AB att till Prefab Construction 
i Getinge AB betala 800 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 
27 augusti 2019 till dess betalning sker, med avräkning för vad Robert 
Nihlén visar sig ha betalat enligt punkten 2 nedan. 
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2. Med ändring av tingsrättens domslut punkten 3 förpliktar 
Arbetsdomstolen Robert Nihlén att till Prefab Construction i Getinge AB 
betala 100 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 27 augusti 2019 
till dess betalning sker, med avräkning för vad Concrete Solutions Nordic 
AB visar sig ha enligt punkten 1 betalat utöver 700 000 kr. 

 
3. Med ändring av tingsrättens domslut punkten 5 förbjuder 
Arbetsdomstolen Concrete Solutions Nordic AB att vid vite om 200 000 kr 
för varje överträdelse att röja eller utnyttja Prefab Construction i Getinge 
AB:s företagshemligheter i form av kalkylprogrammet, oavsett i vilken form 
eller på vilket datamedium kalkylprogrammet förekommer. 

 
4. Med ändring av tingsrättens domslut punkten 7 förbjuder 
Arbetsdomstolen Andrée Dam att vid vite om 100 000 kr för varje överträ- 
delse att röja eller utnyttja Prefab Construction i Getinge AB:s företagshem- 
ligheter i form av kalkylprogrammet, oavsett i vilken form eller på vilket 
datamedium kalkylprogrammet förekommer. 

 
5. Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens domslut punkterna 8, 9 och 15. 

 
6. Vad tingsrätten har förordnat om sekretess ska bestå. 

 
7. Arbetsdomstolen förordnar med stöd av 43 kap. 5 § andra stycket 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att sekretessen enligt 36 kap. 
2 § samma lag för uppgifter om Prefab Construction i Getinge AB:s ekono- 
miska förhållanden och andra företagshemligheter som har lagts fram inom 
stängda dörrar vid huvudförhandlingen ska bestå. 

 
8. Arbetsdomstolen ändrar tingsrättens domslut punkten 14 (andra 
meningen) på så sätt att Concrete Solutions Nordic AB ska ersätta Prefab 
Construction i Getinge AB:s rättegångskostnader vid tingsrätten med 
263 466 kr, varav 233 333 kr avser ombudsarvode, jämte ränta på det först- 
nämnda beloppet från den 22 april 2020 till dess betalning sker. 

 
9. Prefab Construction i Getinge AB ska ersätta Concrete Solutions Nordic 
AB:s rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med 125 860 kr, varav 
109 566 kr avser ombudsarvode, jämte ränta på det förstnämnda beloppet 
från dagen för denna dom till dess betalning sker. 
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10. Prefab Construction i Getinge AB ska ersätta Robert Nihlén för rätte- 
gångskostnader i Arbetsdomstolen med 7 866 kr, varav 6 848 kr avser 
ombudsarvode, jämte ränta på det förstnämnda beloppet från dagen för 
denna dom till dess betalning sker. 

 
11. I övrigt ska vardera part stå sina rättegångskostnader. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Peter Syrén, Kerstin G Andersson, 
Elisabeth Ankarcrona, Cathrin Dalmo, Ann-Marie Stenberg Carlsson och 
Lars Hallenberg. Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Disa Buskhe 
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ARBETSDOMSTOLEN BESLUT Beslut nr 3/21 
Rotel 3:2 2021-01-26 Mål nr A 135/20 

Stockholm 

KÄRANDE 
Svenska Transportarbetareförbundet, Box 714, 101 33 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristen Annett Olofsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 
Box 1155, 111 81 Stockholm 

SVARANDE 
1. Svenska Flygbranschen, Box 5384, 102 49 Stockholm
2. Gate Gourmet Sweden AB, 556090-0671, Box 124, 190 46 Stockholm-
Arlanda
Ombud för 1-2: arbetsrättsjuristen Henrik Olander, Transportföretagen TF AB,
Box 186, 201 21 Malmö

SAKEN 
ogiltigförklaring av uppsägning m.m.; nu fråga om interimistiskt beslut 

Mellan parterna gäller kollektivavtal. Bolaget, som är medlem i Svenska 
Flygbranschen, har sagt upp George Mediem, som är medlem i förbundet. 

Förbundet har bl.a. yrkat ogiltigförklaring av bolagets uppsägning av 
George Mediem. 

Arbetsgivarparterna har bestritt yrkandet om ogiltigförklaring. Bolaget har, 
med hänvisning till 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen, för egen del 
yrkat att Arbetsdomstolen ska förklara att George Mediems anställning ska 
upphöra vid tidpunkten för Arbetsdomstolens beslut. 

Förbundet har bestritt bolagets yrkande. 

Skäl 

Parternas ståndpunkter 

Arbetsgivarparterna har anfört bl.a. att förbundets yrkande om ogiltigför- 
klaring är preskriberat enligt 40 § anställningsskyddslagen, eftersom George 
Mediem inte underrättat bolaget om sin avsikt att yrka ogiltigförklaring av 
uppsägningen inom två veckor efter det att uppsägningen skedde och då 
förbundet inte heller inom den tiden påkallat förhandling i frågan. Uppsäg- 
ningen skedde enligt arbetsgivarparterna tio dagar efter det att bolaget sänt 
ett uppsägningsbesked i ett rekommenderat brev till George Mediems 
senaste för bolaget kända adress. 

Januari 2021 s. 25

AD 2021 nr 3



 

Förbundet har invänt bl.a. att George Mediem, som inte hämtade ut bolagets 
brev, inte har fått något sådant besked om ogiltighetstalan som avses i 8 § 
andra stycket anställningsskyddslagen, att underrättelsefristen därför inte 
började löpa förrän hans anställning upphörde och att förbundet dessför- 
innan påkallade förhandling med bolaget om uppsägningens giltighet. 

 
Rättsliga utgångspunkter 

 
Underrättelsefristens början och längd 

 
I ett uppsägningsbesked ska arbetsgivaren ange vad arbetstagaren ska iaktta 
för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig 
(8 § andra stycket anställningsskyddslagen). 

 
Är det inte skäligt att kräva att ett uppsägningsbesked lämnas till arbets- 
tagaren personligen, får beskedet i stället sändas i rekommenderat brev till 
arbetstagarens senast kända adress. Huvudregeln är att uppsägning anses ske 
när arbetstagaren får del av uppsägningen. Om arbetstagaren inte kan 
anträffas och uppsägningsbeskedet har sänts i rekommenderat brev, anses 
uppsägning ha skett tio dagar efter det att brevet lämnades till posten för 
befordran, även om arbetstagaren inte under tiodagarsperioden har fått del 
av beskedet. Har arbetstagaren semester, anses uppsägning ha skett tidigast 
dagen efter den då semestern upphörde. (10 § anställningsskyddslagen.) 

 
En arbetstagare som avser att yrka ogiltigförklaring av en uppsägning, ska 
underrätta arbetsgivaren om detta senast två veckor efter det att uppsäg- 
ningen skedde. Har arbetstagaren inte fått något sådant besked om ogiltig- 
hetstalan som avses i 8 § andra stycket anställningsskyddslagen, uppgår 
dock tidsfristen till en månad och räknas från den dag då anställningen 
upphörde. (40 § första stycket anställningsskyddslagen.) Underrättelsen kan 
ske genom att den arbetstagarorganisation som arbetstagaren är medlem i 
påkallar förhandling rörande tvistefrågan inom underrättelsetiden. Lämnas 
inte underrättelse inom föreskriven tid, har parten förlorat sin talan, dvs. 
anspråket är preskriberat (42 § anställningsskyddslagen). 

 
Enligt lagtexten börjar alltså underrättelsetiden löpa först från den dag då 
anställningen upphörde om ”arbetstagaren inte” fått något besked om 
ogiltighetstalan. I förarbetena talas dock genomgående om att tidsfristen 
börjar löpa vid den tidpunkten när ”arbetsgivaren underlåter” respektive 
”försummat” att lämna skriftlig uppgift om ogiltighetstalan (prop. 1973:129 
s. 189 och 281 f., som fortfarande är vägledande). Arbetsdomstolen har i sin 
praxis ansett att regeln i 10 § anställningsskyddslagen, om att uppsägningen 
anses ha skett efter det att arbetsgivaren lämnat ett rekommenderat brev till 
posten, innebär att arbetstagaren vid tillämpning av preskriptionsreglerna 
ska anses ha fått del av uppsägningen oavsett om arbetstagaren hämtat ut 
brevet (AD 1997 nr 9). I AD 2012 nr 38 har Arbetsdomstolen uttalat att om 
ett uppsägningsbesked sänts med rekommenderat brev, trots att det varit 
skäligt att kräva att uppsägningsbeskedet skulle ha överlämnats personligen, 
inträder den rättsverkan att de frister som hänger samman med 
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uppsägningstidpunkten, t.ex. preskriptionstiden, inte anses börja löpa tio 
dagar efter det att brevet lämnades till posten för befordran. 

 
När ett uppsägningsbesked, med besked om ogiltighetstalan, bara sänts i 
rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress, måste man 
således, för att bestämma underrättelsetidens början och längd, skilja mellan 
det fallet att det varit skäligt att kräva att ett uppsägningsbesked skulle ha 
lämnats till arbetstagaren personligen och det fallet att det inte varit det. 

 
Om det inte varit skäligt att kräva att ett uppsägningsbesked skulle ha 
lämnats till arbetstagaren personligen och arbetsgivaren därför sänt det till 
arbetstagarens senast kända adress i ett rekommenderat brev som arbets- 
tagaren inte hämtat ut, börjar underrättelsetiden om två veckor att löpa 
senast tio dagar efter det att brevet lämnades till posten för befordran, om 
arbetstagaren inte har semester då. Detta gäller under förutsättning att upp- 
sägningsbeskedet innehållit i 8 § andra stycket anställningsskyddslagen 
föreskrivet besked om ogiltighetstalan. 

 
Om det i stället varit skäligt att kräva att ett uppsägningsbesked skulle ha 
lämnats till arbetstagaren personligen, men arbetsgivaren ändå sänt det i ett 
rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress, börjar under- 
rättelsetiden om två veckor att löpa den dag då arbetstagaren faktiskt får del 
av arbetsgivarens skriftliga besked om ogiltighetstalan, t.ex. genom att 
hämta ut brevet, om arbetstagaren inte har semester då. Får arbetstagaren 
inte del av arbetsgivarens skriftliga besked om ogiltighetstalan under upp- 
sägningstiden, börjar underrättelsetiden att löpa den dag då anställningen 
upphör och uppgår till en månad. 

 
Att arbetsgivaren begär mottagningsbevis för det rekommenderade brevet, 
trots att det inte behövs enligt 10 § anställningsskyddslagen, påverkar inte 
det sagda. 

 
Interimistiska förordnanden 

 
Om det uppkommer tvist om en uppsägnings giltighet, upphör inte anställ- 
ningen till följd av uppsägningen förrän tvisten har slutligt avgjorts. Domstol 
kan dock, för tiden intill det slutliga avgörandet, besluta att anställningen ska 
upphöra vid uppsägningstidens utgång eller vid den senare tidpunkt som 
domstolen bestämmer. (34 § anställningsskyddslagen.) Arbetsdomstolen har i 
sin praxis slagit fast att en arbetsgivare, vid tvist om en uppsägnings giltighet, 
kan få ett sådant interimistiskt förordnade på den grunden att ogiltighetstalan 
är preskriberad (AD 1988 nr 120). Är det mer eller mindre klart att talan är 
preskriberad, kan ett interimistiskt förordnande meddelas (t.ex. AD 2015 
nr 34). Är preskriptionsfrågan oklar kan det dock inte komma i fråga med ett 
interimistiskt förordnande. 

 
Händelseförloppet 

 
Av utredningen hittills framgår följande. 
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Uppsägningen av George Mediem var en av åtminstone ett femtiotal andra 
uppsägningar med hänvisning till arbetsbrist till följd av covid-19-pandemin 
som bolaget försökte verkställa i månadsskiftet oktober/november 2020. 
Bolaget hade kallat George Mediem till ett möte den 28 oktober 2020 för att 
överlämna ett uppsägningsbesked till honom personligen, men det mötet 
kom inte till stånd eftersom George Mediem sjukanmälde sig samma dag 
med uppgift om att han hade symtom som kunde tyda på att han hade covid- 
19. Bolaget skickade därför senare samma dag uppsägningsbeskedet till 
George Mediems senaste för bolaget kända adress med rekommenderat brev 
med mottagningsbevis. George Mediem hade dock flyttat men inte anmält 
adressändringen till bolaget. Han fick därmed ingen avi om försändelsen 
och han hämtade därför aldrig ut brevet. Annat har inte framkommit än att 
uppsägningsbeskedet innehöll ett sådant besked om ogiltighetstalan som 
avses i 8 § andra stycket anställningsskyddslagen. George Mediem under- 
rättade inte bolaget om att han avsåg att yrka ogiltigförklaring av uppsäg- 
ningen, men den 24 november 2020 påkallade förbundet förhandling hos 
bolaget om ogiltigförklaring av uppsägningen. Vid tvisteförhandlingarna 
invände arbetsgivarsidan att yrkandet om ogiltigförklaring var preskriberat. 
George Mediem hade två månaders uppsägningstid som nu löpt ut. 

 
Arbetsdomstolens bedömning 

 
Med hänsyn särskilt till att George Mediem sjukanmält sig för oviss framtid 
för symptom som kunde tyda på att han hade en allmän- och samhällsfarlig 
sjukdom, har det inte varit skäligt att kräva att uppsägningsbeskedet skulle ha 
lämnats till honom personligen. Bolaget hade alltså rätt att, såsom skedde, 
sända uppsägningsbeskedet, med besked om ogiltighetstalan, i rekommen- 
derat brev till den adress han senast uppgett för bolaget. Underrättelsetiden 
om två veckor började därför att löpa tio dagar efter den dagen. 

 
Eftersom, inom underrättelsetiden, varken George Mediem underrättat 
bolaget om att han avsåg att yrka ogiltigförklaring av uppsägningen eller 
förbundet påkallat förhandling med bolaget i den frågan, framstår det på 
utredningens nuvarande stadium som mer eller mindre klart att talan om 
ogiltigförklaring är preskriberad. Bolagets yrkande om ett interimistiskt 
förordnande ska därför bifallas. 

 

Arbetsdomstolens ställningstagande 
 

Arbetsdomstolen förordnar, för tiden intill det slutliga avgörandet, att 
George Mediems anställning ska upphöra med utgången av dagen för detta 
beslut. 
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Ledamöter: Sören Öman, Anna Middelman, Anna Heinstedt, Ulrika Egerlid 
Schotte, Gösta Rehnstam, Ronny Wenngren och Paul Lidehäll 

 
Rättssekreterare: Pontus Bromander 
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