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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 27/21 
2021-06-16 Mål nr A 98/20 
Stockholm 

KÄRANDE 
Stockholms Lokala Samorganisation, Box 6507, 113 83 Stockholm 
Ombud: John Nordmark, samma adress 

SVARANDE 
FLQ Bygg Konsult AB, 556769-7254, Förrådsvägen 16, 144 40 Rönninge 
Ombud: jur.kand. Johan Petri, Petri & Partners AB, Box 5385, 
102 49 Stockholm 

SAKEN 
förhandlingsvägran 

Bakgrund 

Mellan FLQ Bygg Konsult AB (FLQ) och Stockholms Lokala 
Samorganisation (Stockholms LS) gäller inte kollektivavtal. FLQ är inte 
medlem i någon arbetsgivarorganisation. Bismarck Velasquez, Dangelo 
Celis och Eliever Cruz är medlemmar i Stockholms LS. De har aldrig varit 
anställda av FLQ. 

Parterna är oense om Stockholms LS haft rätt till förhandling med FLQ 
avseende krav enligt lagen (2018:1472) om entreprenörsansvar för löneford- 
ringar (entreprenörsansvarslagen) beträffande de tre medlemmarna. Den 
huvudsakliga tvistefrågan avser innebörden av 20 § 
entreprenörsansvarslagen och om bestämmelsen innebär att bolaget varit 
skyldigt att förhandla med Stockholms LS enligt 10 § 
medbestämmandelagen trots att medlemmarna inte varit arbetstagare hos 
FLQ och om bolaget därmed är skyldigt att betala allmänt skadestånd till 
Stockholms LS. 

Målet har med stöd av 4 kap. 10 § arbetstvistlagen avgjorts utan huvudför- 
handling. 
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Yrkanden m.m. 

Stockholms LS har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta FLQ att till 
Stockholms LS betala allmänt skadestånd med 30 000 kr, jämte ränta enligt 
6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning (den 19 november 
2020) till dess betalning sker. 

FLQ har i första hand yrkat att Arbetsdomstolen ska avvisa Stockholms LS 
talan och i andra hand bestritt yrkandet. FLQ har inte vitsordat något bel- 
opp. 

Stockholms LS har bestritt bolagets avvisningsyrkande. 

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. 

Domskäl 

Rättsliga utgångspunkter 

Enligt 10 § medbestämmandelagen har en arbetstagarorganisation rätt till 
förhandling med arbetsgivare i fråga rörande förhållandet mellan arbetsgiva- 
ren och sådan medlem i organisationen, som är eller har varit arbetstagare 
hos arbetsgivaren. 

Entreprenörsansvarslagen ger arbetstagare hos underentreprenörer i bygg- 
och anläggningsverksamhet vissa möjligheter att kräva lön av arbetsgiva- 
rens huvudentreprenör eller uppdragsgivare, för det fall arbetsgivaren inte 
betalar lönen. 

Med huvudentreprenör avses den entreprenör som enligt ett avtal med den 
ursprungliga beställaren av entreprenaden ansvarar för att det arbete som 
omfattas av avtalet blir utfört, om inte entreprenören i stället är att anse som 
uppdragsgivare. Med uppdragsgivare avses den entreprenör som har anlitat 
arbetsgivaren, där arbetstagaren vars lönefordran ansvaret gäller är eller har 
varit anställd, som underentreprenör för att utföra arbete som omfattas av 
avtalet mellan huvudentreprenören och den ursprungliga beställaren. Se 3 § 
entreprenörsansvarslagen. 

Under rubriken Rättegång anges i 20 § första stycket entreprenörsansvars- 
lagen att tvister mellan en arbetstagare på den ena sidan och en arbetsgivare, 
en uppdragsgivare eller en huvudentreprenör på den andra sidan om tillämp- 
ningen av entreprenörsansvarslagen ska handläggas enligt arbetstvistlagen. I 
andra stycket anges följande. 
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I sådana mål ska uppdragsgivaren och huvudentreprenören anses som 
arbetsgivare. Arbetstagaren ska anses som arbetstagare hos uppdragsgiva- 
ren eller huvudentreprenören. Detta gäller också när reglerna om tviste- 
förhandling i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet tilläm- 
pas. 

 
Någon förklaring till den sista meningens innebörd ges inte i den proposit- 
ion som föregick lagen (se prop. 2017/18:214 s. 133). I Ds 2017:30, som låg 
till grund för propositionen, uttalas följande (s. 104). 

 
Motsvarande bör gälla vid tillämpning av reglerna om tvisteförhandling i 
medbestämmandelagen. Enligt arbetstvistlagen får talan nämligen inte 
upptas till prövning förrän part har fullgjort sin förhandlingsskyldighet 
(se 4 kap. 7 § och 5 kap. 1 § arbetstvistlagen). Det är lämpligt att tvister 
enligt den föreslagna lagen mellan entreprenörer och arbetstagare föregås 
av sådana tvisteförhandlingar i samma utsträckning som tvister mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. 

 
Hänvisningen till 4 kap. 7 § arbetstvistlagen skulle kunna tyda på att bak- 
grunden till bestämmelsen enbart är processuell, dvs. att en genomförd tvis- 
teförhandling normalt är en förutsättning för att en arbetstagarorganisation 
ska få väcka talan för sin medlem. Bestämmelsen skulle kunna vara tänkt att 
innebära att en arbetstagarorganisation som vill väcka talan i 
Arbetsdomstolen ska påkalla förhandling med t.ex. huvudentreprenören. 
Om denne inte medverkar till förhandling, kan talan väckas i 
Arbetsdomstolen utan att förhandling hållits (se 4 kap. 7 § fjärde stycket 
arbetstvistlagen). Om detta är bakgrunden till bestämmelsen skulle arbetsgi- 
varen inte vara skyldig att betala skadestånd för sin vägran att medverka till 
förhandling (jfr 19 § entreprenörsansvarslagen enligt vilken skadestånds- 
skyldigheten bara gäller för överträdelse av skyldigheten att lämna informat- 
ion enligt 18 §). 

 
Här måste dock erinras om att förhandlingskravet i 4 kap. 7 § 
arbetstvistlagen bara gäller om tvisteförhandling kan påkallas enligt 
medbestämmandelagen eller kollektivavtal. Om förhandling inte har kunnat 
påkallas enligt 10 § medbestämmandelagen, t.ex. därför att tvisten inte rör 
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, gäller inte förhandlings- 
kravet för att väcka talan. Det skulle alltså även utan sista meningen i 20 § 
andra stycket entreprenörsansvarslagen vara möjligt för en arbetstagarorga- 
nisation att väcka talan för en medlem. 

 
Med en annan tolkning skulle 20 § andra stycket sista meningen 
entreprenörsansvarslagen innebära att t.ex. en huvudentreprenör har en ska- 
deståndssanktionerad skyldighet att förhandla enligt 10 § 
medbestämmandelagen med arbetstagarorganisationer, vars medlemmar är 
anställda av arbetsgivare som är längre ner i entreprenörskedjan, om krav 
enligt entreprenörsansvarslagen. Med en sådan tolkning skulle ändamålet 
med bestämmelsen vara att se till att krav enligt lagen kan bli föremål för 
tvisteförhandling och på detta sätt inordna dessa krav i det sedvanliga för- 
handlingssystemet. Att detta är syftet med regeln får visst stöd i förarbetsut- 
talandet om att det är lämpligt att tvister enligt den föreslagna lagen mellan 
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entreprenörer och arbetstagare föregås av sådana tvisteförhandlingar i 
samma utsträckning som tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare (se 
ovan). För en sådan tolkning kan också anföras att den ger bestämmelsen en 
rimlig funktion (jfr ovan om att bestämmelsen inte hade behövts för att 
arbetstagarorganisationer ska uppfylla förhandlingskravet enligt 4 kap. 7 § 
arbetstvistlagen). 

 
Mot en sådan tolkning talar att det inte är särskilt enkelt att ur lagtexten 
utläsa att den innebär att t.ex. en huvudentreprenör som inte medverkar till 
en tvisteförhandling avseende entreprenörsansvar skulle bli skyldig att 
betala allmänt skadestånd med tillämpning av 10, 54 och 55 §§ 
medbestämmandelagen. Det kan här noteras att bestämmelsen finns under 
rubriken ”Rättegång” och att 22 § entreprenörsansvarslagen handlar om vil- 
ken domstol som är behörig att handlägga vissa tvister enligt lagen. Vidare 
måste 10 § medbestämmandelagen ges en annan innebörd än den som fram- 
går av lagtexten, både i fråga om vem som är förhandlingsskyldig och vad 
förhandlingen ska avse. På arbetsgivarsidan skulle inte bara arbetsgivare 
och arbetsgivarorganisation vara förhandlingsskyldiga, utan även huvudent- 
reprenör och uppdragsgivare, i den mening som avses i 2 § 
entreprenadansvarslagen, och förhandlingsskyldigheten skulle inte gälla för- 
hållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, utan i stället anspråk enligt 
entreprenadansvarslagen. 

 
När det gäller tolkningen av den aktuella bestämmelsen finns det skäl att 
utgå från att bestämmelsen har sin förebild i 6 kap. 1 § 
diskrimineringslagen, låt vara att det inte framgår av förarbetena till 
entreprenörsansvarslagen. I 6 kap. 1 § diskrimineringslagen anges att mål 
om tillämpningen av vissa bestämmelser i diskrimineringslagen handläggs 
enligt arbetstvistlagen. Därefter anges följande. 

 
I sådana mål ska som arbetstagare anses också den som gör en förfrågan 
om eller söker arbete och den som söker eller fullgör praktik eller står till 
förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbets- 
kraft. Den hos vilken praktiken eller arbetet utförs eller skulle ha utförts 
ska anses som arbetsgivare. Detta gäller också när reglerna om tvisteför- 
handling i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet tillämpas. 

 
Inte heller förarbetena till diskrimineringslagen ger någon ledning för tolk- 
ning av sista meningen i bestämmelsen (se prop. 2007/08:95 s. 558). 
Bestämmelsen överfördes oförändrad från 1991 års jämställdhetslag och 
förarbetena till den lagen hänvisar till förarbetena till 1979 års 
jämställdhetslag (se prop. 1990/91:113 s. 120). I författningskommentaren 
till 1979 års jämställdhetslag finns följande uttalande (prop. 1978/79:175 
s. 152). 

 
Liksom i andra arbetstvister skall i princip en rättegång rörande överträ- 
delse av diskrimineringsförbudet föregås av fackliga tvisteförhandlingar, 
där sådana kan komma i fråga enligt en avtalad förhandlingsordning eller 
enligt bestämmelser i medbestämmandelagen om tvisteförhandlingar 
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(4 kap. 7 § och 5 kap. 1 § LRA). I syfte att säkerställa att tvisterna i före- 
kommande fall blir förberedda på detta sätt även när det gäller arbetssö- 
kande har i 12 § första stycket i lagförslaget tagits in en regel om facklig 
förhandlingsrätt även för en arbetssökandes organisation. Denna regel har 
försetts med en hänvisning till de bestämmelser i medbestämmandelagen 
som knyts till rätten till tvisteförhandlingar (främst 10 och 15–17 §§ om 
själva förhandlingen, 18 § om rätt till information, 21 och 22 §§ om tyst- 
nadsplikt och 54–61 §§ om skadeståndspåföljd). 

 
Det får av förarbetena till 1979 år jämställdhetslag anses klart att syftet med 
regeln i jämställdhetslagen – som alltså överflyttats till 
diskrimineringslagen, vilken i sin tur måste antas ha stått förebild för 20 § 
entreprenörsansvarslagen – var att ge arbetstagarorganisationer förhand- 
lingsrätt avseende tvister enlig lagen för att säkerställa att tvisterna blir för- 
beredda på samma sätt som sedvanliga arbetstvister. 

 
Mot den ovan angivna bakgrunden finner Arbetsdomstolen att 20 § 
entreprenörsansvarslagen och 10 § medbestämmandelagen tillsammans 
innebär att en arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med en huvud- 
entreprenör eller en underentreprenör i den mening som avses i 3 § 
entreprenörsansvarslagen. Förhandlingsrätten gäller i fråga om tillämp- 
ningen av entreprenörsansvarslagen mellan huvudentreprenören eller upp- 
dragsgivaren och medlem i organisationen, som är eller har varit arbetsta- 
gare hos arbetsgivare, som anlitats som underentreprenör för att utföra 
arbete som omfattas av avtalet mellan huvudentreprenören och den 
ursprungliga beställaren. 

 
Tvist om en huvudentreprenör eller uppdragsgivare har fullgjort denna för- 
handlingsskyldighet är en arbetstvist som avses i medbestämmandelagen vid 
tillämpning av 2 kap. 1 § arbetstvistlagen. 

 
Var FLQ skyldigt att förhandla med Stockholms LS? 

 
Arbetsdomstolens ställningstagande ovan innebär att Stockholms LS i prin- 
cip hade rätt till förhandling med FLQ avseende medlemmarnas krav enligt 
entreprenörsansvarslagen. FLQ har dock invänt att bolaget endast var huvu- 
dentreprenör i en av de aktuella entreprenaderna. Vidare har bolaget anfört 
att förhandlingsframställningen inte varit tillräckligt tydlig, bl.a. genom att 
det inte av framställningen framgår att det var fråga om en förhandling 
enligt medbestämmandelagen. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Arbetsdomstolen har i praxis ansett att det funnits förhandlingsskyldighet 
enligt 10 § medbestämmandelagen även om förhandlingsfrågan väsentligen 
rört frågan om det finns ett anställningsförhållande respektive vem som är 
arbetsgivare, se AD 2006 nr 115 och AD 2012 nr 22. Arbetsdomstolen 
framhöll i dessa domar att ett av syftena med förhandlingsskyldigheten är att 
parterna ska kunna reda ut tvister dem emellan. Det är därför ändamålsenligt 
att förhandlingsskyldigheten även omfattar fall där den part som påkallar 
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förhandling ytterst stödjer sina krav på ett påstående om att t.ex. ett anställ- 
ningsförhållande föreligger, även om det vid en prövning i sak skulle visa 

 
sig att det påståendet är felaktigt. Arbetsdomstolen framhöll vidare att någon 
skyldighet att förhandla inte torde föreligga om en part mot bättre vetande 
påstår att förhandlingsfrågan gäller eller har betydelse för ett anställnings- 
förhållande. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening bör motsvarande gälla i förhandlingar om 
anspråk enligt entreprenörsansvarslagen där parterna är oense om motparten 
är huvudentreprenör eller uppdragsgivare i lagens mening. Av handlingarna 
i målet framgår att Stockholms LS fått uppgifter som gett organisationen 
skäl att tro att FLQ var antingen huvudentreprenör eller uppdragsgivare i 
förhållande medlemmarnas arbetsgivare. Stockholms LS påstående har såle- 
des inte framförts mot bättre vetande. 

 
Vidare framgår klart av Stockholms LS mejl att organisationen påkallar för- 
handling med FLQ angående entreprenörsansvar. 
Förhandlingsframställningen har enligt Arbetsdomstolens mening varit till- 
räckligt tydlig, även om det inte uttryckligen anges att det var fråga om en 
förhandling enligt medbestämmandelagen. 

 
Arbetsdomstolen kommer alltså fram till att FLQ varit skyldigt att förhandla 
med Stockholms LS med anledning förhandlingsframställningen den 9 juni 
2020. Genom att inte medverka till att genomföra förhandlingen har FLQ 
brutit mot 20 § entreprenörsansvarslagen och 10 § medbestämmandelagen. 

 
Vad FLQ i övrigt anfört medför ingen annan bedömning och inte heller att 
Stockholms LS talan ska avvisas. 

 
Skadeståndsskyldighet och rättegångskostnader m.m. 

 
FLQ har således brutit mot 10 § medbestämmandelagen och är därför i prin- 
cip skyldigt att enligt 54 och 55 §§ samma lag betala skadestånd till 
Stockholms LS. Som framgått ovan har det av lagtext, förarbeten och hit- 
tillsvarande rättspraxis varit påtagligt svårt att utläsa att 20 § andra stycket 
sista meningen entreprenörsansvarslagen har den innebörd som 
Arbetsdomstolen nu kommit fram till. Rättsläget har således på denna punkt 
varit påtagligt oklart. Det är därför inte skäligt att ålägga FLQ att betala ska- 
destånd för brott mot 10 § medbestämmandelagen, utan detta ska jämkas till 
noll. Se 60 § medbestämmandelagen. Jfr AD 1979 nr 118. 

 
Med denna bedömning bör vardera parten med tillämpning av 5 kap. 2 § 
första stycket arbetstvistlagen stå sina rättegångskostnader. 
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Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen avslår FLQ Bygg Konsult AB:s avvisningsyrkande. 
 

2. Arbetsdomstolen avslår Stockholms Lokala Samorganisations talan. 
 

3. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Jonas Malmberg, Maj Johansson, Anna Heinstedt, Bengt Huldt, 
Helena Linde, Peter Winstén och Ann Svedberg. Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Klara Hedlund 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 29/21 
2021-06-23 Mål nr B 21/20 
Stockholm 

KLAGANDE och MOTPART 
Laurentiu Turea, 19861207-1517, Multrågatan 42, 162 55 Vällingby 
Ombud och rättshjälpsbiträde: advokaten Karolina Granath-Mészáros, 
Advokatfirman Axelsson & Karlsson AB, Box 3388, 103 68 Stockholm 

KLAGANDE OCH MOTPART 
Mbrace AB, 556966-1118, Västra Finnbodavägen 2, 131 30 Nacka 
Ombud: jur.kand. Maria Hellberg, Stance Juristbyrå, Tegnérgatan 15, 
111 40 Stockholm 

SAKEN 
skadestånd 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Solna tingsrätts dom den 20 februari 2020 i mål nr T 1455-19 

Tingsrättens dom, se bilaga, uteslutes här. 

Bakgrund 

Laurentiu Turea tillsvidareanställdes hos Mbrace AB från och med den 
1 december 2017 som fotograf/redigerare och streamingtekniker. Den 
14 januari 2019 sades han upp från sin anställning med sista anställningsdag 
den 15 februari 2019. 

Laurentiu Turea väckte talan vid tingsrätten med yrkanden om ekonomiskt 
och allmänt skadestånd från bolaget för brott mot 7 och 30 §§ anställnings- 
skyddslagen alternativt 22 § anställningsskyddslagen. Bolaget bestred käro- 
målet. 

Tingsrätten, som fann att det funnits saklig grund att säga upp Laurentiu 
Turea på grund av arbetsbrist, ogillade käromålet. Såvitt avsåg rättegångs- 
kostnaderna fann tingsrätten att Laurentiu Turea fick anses ha haft skälig 
anledning att få tvisten prövad och att vardera parten därför skulle stå sin 
rättegångskostnad. 
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Yrkanden m.m. 
 

Laurentiu Turea har yrkat bifall till sin vid tingsrätten förda talan. Han har 
därvid preciserat yrkandet avseende ekonomiskt skadestånd med beräkning 
för brutna månader, så att det yrkas 12 766 kr från den 15 till och med den 
28 februari 2019, 27 500 kr i månaden för mars 2019 – januari 2020, och 
9 820 kr från och med den 1 till och med den 10 februari 2020. Laurentiu 
Turea har vidare, som det får förstås, yrkat ersättning för sin rättegångskost- 
nad vid tingsrätten. 

 
Bolaget har, med ändring av tingsrättens dom, yrkat ersättning för sin rätte- 
gångskostnad vid tingsrätten. 

 
Parterna har bestritt varandras ändringsyrkanden. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 

 
Parterna har åberopat samma bevisning som vid tingsrätten. Laurentiu Turea 
har därutöver åberopat en jobbannons utlagd på Facebook den 9 november 
2017. 

 
Målet i Arbetsdomstolen har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har 
de åberopade förhören lagts fram genom hänvisning till ljud- och bildupp- 
tagningarna av förhören vid tingsrätten. 

 

Domskäl 
 

Bakgrund och tvisten 
 

Följande är ostridigt. Bolaget är ett produktionsbolag som arbetar med att 
producera TV-program, filmer, livesändningar m.m. I november 2017 
började Laurentiu Turea utföra konsultuppdrag hos bolaget. Han anställdes 
hos bolaget den 1 december 2017 som fotograf/redigerare och streaming- 
tekniker. Anställningen var en tillsvidareanställning. Den 1 februari– 
31 augusti 2018 utförde han ett uppdrag som streamingtekniker hos bolagets 
kund Nasdaq. Därefter återgick han till sina tidigare arbetsuppgifter hos 
bolaget. Den 14 januari 2019 sade bolaget upp honom på grund av arbets- 
brist. Hans sista anställningsdag var den 15 februari 2019. 

 
Tvisten avser i första hand om uppsägningen av Laurentiu Turea var sakligt 
grundad. Laurentiu Turea har gjort gällande att det inte funnits någon 
faktisk arbetsbrist, utan att uppsägningen i stället varit föranledd av skäl 
hänförliga till honom personligen, s.k. fingerad arbetsbrist, och att det inte 
funnits saklig grund att säga upp honom av personliga skäl, samt därutöver 
att bolaget inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet. Han har även gjort 
gällande att bolaget brutit mot bestämmelsen i 30 § anställningsskyddslagen 
om underrättelse om förestående uppsägning av personliga skäl. 
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Bolaget har invänt att det var fråga om arbetsbrist, vilket även innebär att 
det inte funnits någon underrättelseskyldighet enligt 30 § anställnings- 
skyddslagen, och att bolaget fullgjort sin omplaceringsskyldighet. 

 
Om Arbetsdomstolen skulle finna att det förelåg saklig grund för uppsäg- 
ning på grund av arbetsbrist, har Laurentiu Turea gjort gällande att bolaget 
brutit mot reglerna om turordning i 22 § anställningsskyddslagen. Han har 
därvid anfört att fem personer anställts efter honom och att han haft tillräck- 
liga kvalifikationer, åtminstone efter en skälig upplärningstid, för deras 
arbetsuppgifter. Han har vidare gjort gällande att de två personer, som 
bolaget undantagit från turordningen som nyckelpersoner, inte ska betraktas 
som sådana eftersom det strider mot god sed på arbetsmarknaden att 
undanta dessa. 

 
För det fall tingsrättens dom i sak skulle stå fast, dvs. att Laurentiu Tureas 
käromål avslås, rör tvisten om Laurentiu Turea ska förpliktas att betala 
bolagets rättegångskostnad vid tingsrätten eller om tingsrättens beslut om 
kvittning av rättegångskostnaderna ska stå fast. 

 
Förelåg det arbetsbrist? 

 
Parternas ståndpunkter 

 
Laurentiu Turea har gjort gällande att det inte förelegat arbetsbrist utan att 
uppsägningen av honom i stället har skett av personliga skäl. Enligt 
Laurentiu Turea var den egentliga anledningen till uppsägningen att bolaget 
ville bli av med honom för att han varit för mycket frånvarande på grund av 
att han och hans barn varit sjuka, att han inte varit tillräckligt engagerad i 
bolagets verksamhet, att han inte talat så bra svenska, att han och arbetsled- 
ningen haft olika åsikter om hur verksamheten skulle utföras, samt att han 
vid ett tillfälle missat ett flygplan. Han har vidare lyft fram att bolaget för- 
sökt förmå honom att säga upp sig själv. 

 
Bolaget har bestritt att det fanns personliga skäl till uppsägningen. Enligt 
bolaget föranleddes uppsägningen av att bolaget beslutade att dra ner på 
antalet streamingtekniker och att skälet för detta var att två viktiga upp- 
dragsgivare, Nasdaq och Swedbank, som tidigare hade anlitat bolagets 
streamingtekniker, inte längre skulle göra det. Härigenom uppstod arbets- 
brist i den del av verksamheten som avsåg streamingteknikers arbete hos 
kunder. 

 
Rättsliga utgångspunkter 

 
Enligt 7 § anställningsskyddslagen ska en uppsägning från arbetsgivarens 
sida vara sakligt grundad. Saklig grund för uppsägning kan utgöras av 
arbetsbrist eller personliga skäl. Med uttrycket arbetsbrist avses inte endast 
situationer där det finns en konkret brist på arbetsuppgifter, utan samtliga 
situationer där en uppsägning grundar sig på något annat än skäl som är hän- 
förliga till arbetstagaren personligen. 
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Arbetsdomstolen har i AD 2017 nr 58 uttalat bl.a. följande. 
 

Som Arbetsdomstolen i åtskilliga tidigare domar framhållit framgår redan 
av förarbetena till såväl 1974 års som 1982 års anställningsskyddslag 
(prop. 1973:129 s. 123 och prop. 1981/82:71 s. 65) att arbetsbrist godtas 
som saklig grund för uppsägning. Det kan, som uttalades i förarbetena till 
1974 års anställningsskyddslag, inte krävas att en arbetsgivare håller 
igång verksamheten i oförändrad utsträckning enbart för att tillgodose 
arbetstagarnas anställningstrygghet. Arbetsgivaren kan alltså i kraft av 
den s.k. företagsledningsrätten av ekonomiska, organisatoriska eller där- 
med jämförbara skäl besluta om sådana åtgärder som nedskärningar av 
verksamheten, omorganisationer, ändringar av verksamhetens inriktning 
m.m. Det är också arbetsgivaren som avgör hur många personer som ska 
vara anställda för olika uppgifter i verksamheten och hur arbetsuppgif- 
terna ska fördelas mellan de anställda. 

 
Arbetsdomstolen har i många mål haft att ta ställning till fall där arbets- 
givarsidan hävdat att en uppsägning skett på grund av arbetsbrist, medan 
arbetstagarsidan har gjort gällande att det inte funnits arbetsbrist och att 
uppsägningen i verkligheten skett av personliga skäl, s.k. fingerad arbets- 
brist. Arbetsdomstolen har i dessa fall använt sig av en form av delad 
bevisbörda som inneburit att det gjorts en prövning av de av arbetsgivar- 
sidan uppgivna skälen först om arbetstagarsidan visat åtminstone sanno- 
lika skäl för att arbetsgivaren velat bli av med den aktuella arbetstagaren 
av skäl hänförliga till arbetstagaren personligen (se t.ex. AD 2000 nr 35 
och där gjorda hänvisningar). 

 
Arbetsdomstolen har å andra sidan framhållit att om det faktiskt funnits 
arbetsbrist, dvs. om arbetsgivaren av verksamhetsskäl har minskat antalet 
anställda, har det inte någon rättslig betydelse att arbetsgivaren även 
ansett att anställningen borde avslutas av personliga skäl (t.ex. AD 2000 
nr 35 och AD 2000 nr 31). Om de av arbetstagarsidan åberopade person- 
liga skälen i en sådan situation innebär att uppsägningen även har sam- 
band med någon av diskrimineringsgrunderna i t.ex. diskriminerings- 
lagen, innebär det dock att uppsägningen kan vara diskriminerande och 
därmed inte sakligt grundad. Enligt diskrimineringslagen räcker det 
nämligen med att diskrimineringsgrunden är en av flera orsaker till 
arbetsgivarens handlande eller beslut. 

 
Om det inte görs gällande diskriminering är det, mot den angivna bak- 
grunden, möjligt att gå direkt på den avgörande frågan om det faktiskt 
funnits arbetsbrist, dvs. göra bevisprövningen i bara ett steg utan att gå in 
på de personliga skäl som arbetstagarsidan hävdar föranlett uppsäg- 
ningen. 

 
Arbetsdomstolens bedömning 

 
Bolagets verkställande direktör, Marcus Wallström, har uppgett att bolaget 
beslutade att dra ner antalet streamingtekniker eftersom två viktiga upp- 
dragsgivare, som tidigare hade anlitat bolagets streamingtekniker – Nasdaq 
och Swedbank – inte längre skulle göra det. Dessa uppgifter, som vinner 
stöd av de uppgifter som har lämnats av bolagets teamledare och delägare 
Jack Wallsten samt den kvarvarande streamingteknikern Torbjörn Däcker, 
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har inte bestritts av Laurentiu Turea. Marcus Wallström har uppgett att 
arbetsbristen avseende befattningen streamingtekniker innebar att bolaget 
behövde minska antalet streamingtekniker från två till en. Jack Wallsten har 
uppgett att bolagets organisation är sådan att det krävs att samtliga anställda 
har mer än en roll, och att det således inte finns någon som arbetar enbart 
som t.ex. fotograf och redigerare. Marcus Wallström, Jack Wallsten och 
Torbjörn Däcker har även beskrivit hur bolaget i första hand försökte bereda 
Laurentiu Turea möjlighet till fortsatt anställning genom att lära upp honom 
till sändningstekniker, vilket dock inte gick bra. Arbetsdomstolen återkom- 
mer till det sistnämnda vid bedömningen av om bolaget brutit mot turord- 
ningsreglerna. 

 
I likhet med tingsrätten finner Arbetsdomstolen utrett att bolaget beslutat 
minska verksamheten avseende tillhandahållande av streamingtekniker- 
tjänster. Fråga är om detta även genomfördes i praktiken. Den omständig- 
heten att bolaget, samtidigt som Laurentiu Turea sades upp, annonserade 
efter en bildproducent/bildtekniker har förklarats av Marcus Wallström 
enligt följande. Den aktuella annonsen föranleddes av att en senior medarbe- 
tare var långtidssjukskriven. Bolaget ville ha en senior ersättare för den 
personen, men lyckades inte hitta någon med efterfrågad kompetens. 
Bolaget anställde därför inte någon med anledning av det utlysta arbetet. 
Det har enligt Arbetsdomstolens mening inte framkommit något som ger 
anledning att ifrågasätta denna uppgift. 

 
Slutsatsen av det anförda är att det, trots att bolaget samtidigt som det sade 
upp Laurentiu Turea annonserade efter en bildproducent/bildtekniker, är 
utrett att det fanns arbetsbrist för streamningtekniker när Laurentiu Turea 
sades upp. 

 
Sammantaget finner Arbetsdomstolen, i likhet med tingsrätten, att det vid 
uppsägningstidpunkten fanns arbetsbrist avseende streamingtekniker. Mot 
denna bakgrund saknar det därmed betydelse om bolaget, såsom Laurentiu 
Turea påstått, sade upp anställningen även av skäl hänförliga till honom 
personligen. 

 
Även om arbetsbrist utgör saklig grund för uppsägning följer av 7 § andra 
stycket anställningsskyddslagen att en uppsägning inte är sakligt grundad, 
om det hade varit skäligt att omplacera arbetstagaren och arbetsgivaren har 
underlåtit detta. Nästa steg i Arbetsdomstolens prövning är därmed om 
bolaget uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. 

 
Har bolaget uppfyllt sin omplaceringsskyldighet? 

 
Parternas ståndpunkter 

 
Laurentiu Turea har anfört att det vid tiden för uppsägningen fanns en ledig 
befattning som bildproducent/bildtekniker hos bolaget, som annonserades 
på LinkedIn och som han borde ha erbjudits. Han har gjort gällande att han 
hade tillräckliga kvalifikationer för arbetet i fråga. 
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Bolaget har anfört att Laurentiu Turea inte hade tillräckliga kvalifikationer 
för den utlysta anställningen. 

Rättsliga utgångspunkter 
 

Enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen föreligger inte saklig grund 
för uppsägning, om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren i stället bereder 
arbetstagaren annat arbete hos sig. Enligt förarbetena är bestämmelsen 
avsedd att ge uttryck åt principen att arbetsgivaren ska vara skyldig att före 
uppsägning överväga alla möjligheter att flytta arbetstagaren till andra 
arbetsuppgifter (se prop. 1973:129 s. 121). I den skyldigheten ligger också 
att med tillräcklig noggrannhet utreda vilka möjligheter till omplacering 
som står till buds (se AD 1987 nr 91). Omplaceringsskyldigheten förutsätter 
i princip att det någonstans hos arbetsgivaren finns en ledig befattning eller 
annars lediga arbetsuppgifter till vilka arbetstagaren skäligen kan omplace- 
ras. En begränsning i arbetsgivarens omplaceringsskyldighet ligger dock i 
att den endast gäller arbete för vilket arbetstagaren har tillräckliga kvalifi- 
kationer. Arbetsgivaren behöver med andra ord inte överväga en omplace- 
ring av en arbetstagare till ett arbete som denne inte har förutsättningar att 
klara av. Arbetsgivaren har dock att acceptera en viss upplärningstid för 
arbetstagaren (se t.ex. AD 1995 nr 2). Som Arbetsdomstolen uttalat i t.ex. 
AD 1994 nr 1 förutsätter omplaceringsskyldigheten enligt 7 § anställnings- 
skyddslagen att omplaceringen kan ske utan att någon arbetstagare friställs 
medan 22 § anställningsskyddslagen reglerar situationen att flera arbetsta- 
gare konkurrerar om de anställningar som finns kvar. 

Arbetsdomstolens bedömning 
 

Det är ostridigt att bolaget, samtidigt som Laurentiu Turea den 14 januari 
2019 sades upp från sin anställning, hade en annons publicerad på LinkedIn, 
där bolaget sökte en bildproducent/bildtekniker. 

 
Bolaget sökte en erfaren och allsidig bildproducent/tekniker inom företags- 
och liveproduktion. Det är utrett att bolaget inte fann någon kvalificerad 
sökande och därför avstod från att anställa någon. Frågan är då om 
Laurentiu Turea hade tillräckliga kvalifikationer för arbetet och därför borde 
ha erbjudits arbetet i fråga. Parterna har redovisat olika uppfattningar om 
vad bolagets olika befattningar innebär och om Laurentiu Turea hade till- 
räckliga kvalifikationer eller inte. I den delen finner Arbetsdomstolen, som 
redovisas längre fram, att Laurentiu Turea inte hade tillräckliga kvalifikat- 
ioner för någon av de befattningar eller arbeten som de med kortare anställ- 
ningstid än Laurentiu Turea hade, inte heller det som sändningstekniker och 
bildproducent. Arbetsdomstolen gör i denna del samma bedömning som 
tingsrätten och finner visat att Laurentiu Turea inte hade tillräckliga kvalifi- 
kationer för den lediga anställningen som bildproducent/tekniker. Laurentiu 
Turea har inte påstått att det funnits någon annan ledig befattning som 
bolaget kunnat omplacera honom till. 
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Sammantaget finner Arbetsdomstolen visat att Laurentiu Turea inte haft till- 
räckliga kvalifikationer för någon ledig anställning och att bolaget således 
har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. 

 
Saklig grund för uppsägning och frågan om brott mot 30 § anställnings- 
skyddslagen 

 
Vid ovan gjorda bedömning har bolaget, som tingsrätten också funnit, haft 
saklig grund för att säga upp Laurentiu Turea. 

 
Skyldigheten enligt 30 § anställningsskyddslagen att underrätta arbetstaga- 
ren om en tilltänkt uppsägning minst två veckor i förväg, gäller enbart upp- 
sägning av personliga skäl. Arbetsdomstolen har funnit utrett att bolaget har 
sagt upp Laurentiu Turea på grund av arbetsbrist och något brott mot 30 § 
anställningsskyddslagen föreligger därför inte. 

 
Har bolaget gjort sig skyldigt till turordningsbrott? 

 
Rättsliga utgångspunkter 

 
Anställningsskyddslagens regler om den turordning som ska iakttas vid upp- 
sägning på grund av arbetsbrist innebär att anställningstidens längd i första 
hand bestämmer turordningen. Arbetstagare med längre anställningstid har 
företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. En förutsättning 
är emellertid att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den nya 
anställningen. Kravet på tillräckliga kvalifikationer återfinns också i turord- 
ningsbestämmelsen i 22 § anställningsskyddslagen. 

 
Enligt uttalanden i förarbetena och fast praxis i Arbetsdomstolen har kravet 
på tillräckliga kvalifikationer inte ansetts innebära annat än att arbetstagaren 
ska ha de allmänna kvalifikationer som normalt krävs av den som söker den 
anställning som är i fråga. Det innebär att en arbetsgivare inte får tillämpa 
andra eller strängare kvalifikationskrav än vad denne tillämpar för en 
anställning av det ifrågavarande slaget. Domstolen har uttalat att utgångs- 
punkten för bedömningen var att en arbetsgivare har rätt att själv bestämma 
vilka kvalifikationer som ska föreligga för anställning på en viss befattning, 
men att undantag härifrån kan tänkas om uppställda krav t.ex. framstår som 
försök att kringgå bestämmelser i lag eller avtal eller på annat sätt strider 
mot god sed på arbetsmarknaden (se t.ex. AD 2013 nr 67 och däri angivna 
rättsfall). 

Enligt 22 § andra stycket anställningsskyddslagen får emellertid en arbets- 
givare med högst tio anställda, oavsett antalet turordningskretsar, undanta 
högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild 
betydelse för den fortsatta verksamheten. Den eller de arbetstagare som 
undantas har företräde till fortsatt anställning. 

En arbetsgivares beslut om undantag kan prövas rättsligt i fall då beslutet 
står i strid med bl.a. diskrimineringslagen eller om beslutet strider mot god 
sed på arbetsmarknaden eller annars är otillbörligt (se prop. 1999/2000:144 
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s. 13 och bet. 2000/01:AU4 s. 12). Det bör inte vara möjligt för arbetsgiva- 
ren att under täckmantel av undantagsregeln missgynna en arbetstagare, om 
detta sker på grund av en faktor som åtnjuter särskilt skydd genom ett rätts- 
ligt förbud mot diskriminering. Arbetsgivarens handlande kommer då i alla 
händelser att strida mot den tillämpliga lagen om förbud mot diskriminering. 

Parternas ståndpunkter och förhörspersonernas uppgifter 
 

Enligt turordningslista fanns det vid tidpunkten för uppsägningen av 
Laurentiu Turea endast en ytterligare streamingtekniker vid bolaget, nämli- 
gen Torbjörn Däcker. Han hade längre anställningstid i bolaget än Laurentiu 
Turea. På turordningslistan fanns fem personer med kortare anställningstid 
än Laurentiu Turea, nämligen sändningsteknikerna/bildproducenterna 
Jimmy Andersson och Max Tornstam, sändningsteknikern och redigeraren 
Frida Ahlberg, fotografen, redigeraren och reportern Johanna Rietz samt 
innehållsproducenten Ida Sjöberg Dahlgren. 

 
Bolaget har gjort gällande bl.a. följande. Frida Ahlberg och Johanna Rietz 
undantogs från turordningen eftersom de hade nyckelroller genom sina kon- 
takter med bolagets kunder Regeringskansliet och Boverket. När det gäller 
Jimmy Anderssons och Max Tornstams befattningar hade Laurentiu Turea 
inte tillräckliga kvalifikationer för att utföra arbetsuppgifterna som sänd- 
ningstekniker och bildproducent. Laurentiu Turea var fotograf. Bildprodu- 
cent är ett mer kvalificerat arbete. Bolaget hade under tre månaders tid för- 
sökt lära Laurentiu Turea uppgifterna som sändningstekniker men det hade 
inte lyckats. Han hade inte tillräckliga kvalifikationer för sådana arbetsupp- 
gifter. Det är inte skäligt att kräva längre upplärningstid än tre månader för 
att Laurentiu Turea skulle uppnå tillräckliga kvalifikationer för befattningen 
som sändningstekniker eller bildproducent. Ida Sjöberg Dahlgrens befatt- 
ning – innehållsproducent – är ett helt annat yrke än det Laurentiu Turea 
har. En innehållsproducent har inte tekniska arbetsuppgifter utan journalist- 
iska såsom att skriva manus. Laurentiu Turea hade inte tillräckliga kvalifi- 
kationer heller för denna befattning. 

Laurentiu Turea har gjort gällande att det skulle strida mot god sed på 
arbetsmarknaden om bolaget fick undanta Frida Ahlberg och Johanna Rietz 
som nyckelpersoner. Enligt Laurentiu Turea var hans kundkontakt med 
Nasdaq jämförbar med deras kundkontakter, vilket talar för att de undanta- 
gits från turordningen för att kringgå anställningsskyddslagens regler. Han 
har vidare gjort gällande att han har haft tillräckliga kvalifikationer för att 
utföra de arbetsuppgifter som dessa fem personer hade. Han hade i vart fall 
efter en skälig upplärningstid om tre till sex månader kunnat utföra arbets- 
uppgifterna i fråga. Han har uppgett att det inte är någon större skillnad på 
arbetsuppgifterna för en sändningstekniker och en streamingtekniker samt 
att han som fotograf hade tillgodogjort sig kunskaper så att han kunde utföra 
arbete som bildproducent. 

Laurentiu Turea har uppgett bl.a. följande. Begreppet sändningstekniker 
användes inte, det är de två befattningarna bildproducent och ljudtekniker 
som används. Han har kvalifikationer för båda, vilket innebär att han har 
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tillräckliga kvalifikationer om man använder begreppet sändningstekniker. 
Han är utbildad till ljudtekniker och även fotograf. Som bildproducent 
använder man bara en annan kamera än som fotograf. Han kan handha 
utrustningen. Han har arbetat med närbilder. Han kan bl.a. sätta upp kame- 
ror, ändra vinklar och spela in hela program. Han har redigerat och filmat. 

Jenny Appelgren, som tidigare arbetat två år i bolaget, har uppgett att en 
streamingtekniker sänder ut filmat material medan begreppet sändningstek- 
niker används olika i olika bolag. I Mbrace AB var en sändningstekniker, 
enligt hennes uppfattning, framför allt en konferenstekniker dvs. den assi- 
stent som befann sig i lokalen där sändning skedde och som skapade en kon- 
trollrumsmiljö med ljud, bild, teknik och kameror. Enligt hennes mening 
skulle Laurentiu Turea klara av både arbete som sändningstekniker och som 
bildproducent. 

Marcus Wallström har uppgett att befattningarna sändningstekniker och 
streamingtekniker är helt olika arbeten och uppgett bl.a. följande. En sänd- 
ningstekniker är ”TV-hantverkaren”. Han eller hon arbetar med bildprodukt- 
ion, ljudteknik, iscensättning, ljussättning, kopplar upp hela kedjan, hanterar 
kameravinklar och producerar TV-program. En streamingtekniker däremot 
har ett IT-arbete. Han eller hon behöver ingen TV-bakgrund. Det kan vara 
en nätverkstekniker som sköter dessa arbetsuppgifter. Medan sändningstek- 
nikern producerar TV-program, sänder streamingteknikern ut TV-program- 
met på internet. 

Jack Wallsten, som är delägare och teambuilder hos bolaget, har bekräftat 
Marcus Wallströms uppgifter och tillagt att en sändningstekniker måste 
kunna förstå varför saker fungerar på visst sätt, dvs. ha förståelse för hela 
inspelningskedjan. Såvitt avser det av Jenny Appelgren använda begreppet 
”konferenstekniker” avser detta, enligt Jack Wallsten, en specifik roll som 
bara förekom hos Regeringskansliet och som bestod av att agera ”värd” och 
sköta sådant som att hälla upp vatten och koppla in datorer. 

Torbjörn Däcker, teamledare i bolaget, har beskrivit streamingteknikerns 
kompetensområde som datorer, nätverk, program, utskick till servrar på 
nätet och att kunna koppla upp sig och styra mellan program medan sänd- 
ningsteknikerns kompentens är TV-produktion, välja bilder, styra ljud, se 
till att teknik fungerar, anpassa det som händer på plats och vara kreativ och 
fatta beslut i realtid. 

Även Andreas Holmgren, som driver ett bolag i samma bransch som 
Mbrace AB, har uppgett att en sändningstekniker, till skillnad från en 
streamingtekniker, måste kunna koppla ihop utrustningen och ansvara för 
hela sändningskedjan. 

Arbetsdomstolens bedömning 
 

Vad Laurentiu Turea anfört innebär, enligt Arbetsdomstolens mening, inte 
att det skulle strida mot god sed på arbetsmarknaden att undanta Frida 
Ahlberg och Johanna Rietz från turordningen. 
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Parterna är överens om att Laurentiu Turea anställdes som streamingtekni- 
ker, fotograf och redigerare. De har emellertid olika uppfattning vad befatt- 
ningen streamingtekniker innehåller i förhållande till befattningen sänd- 
ningstekniker samt vad befattningarna bildproducent och innehållsproducent 
inneburit och om Laurentiu Turea haft tillräckliga kvalifikationer för dessa 
arbeten. 

Av vad som framkommit av förhören finner Arbetsdomstolen utrett att 
sändningstekniker hos bolaget varit en annan befattning än streamingtekni- 
ker och att det arbetet krävt andra kvalifikationer. Domstolen finner också 
genom förhöret med Marcus Wallström och Andreas Holmgren utrett att 
innehållsproducent var ett journalistiskt arbete och således utgjorde en helt 
annan befattning än streamingtekniker, fotograf och redigerare. Genom 
Marcus Wallströms uppgifter, att bildproducent är ett steg vidare från att 
vara fotograf, finner domstolen utrett att även en bildproducent har andra 
arbetsuppgifter än streamingteknikern, fotografen och redigeraren. 

Fråga är då om Laurentiu Turea hade tillräckliga kvalifikationer för anställ- 
ningarna som sändningstekniker, bildproducent eller innehållsproducent. 

När det gäller befattningen innehållsproducent finner Arbetsdomstolen visat 
att denna befattning innefattar helt andra arbetsuppgifter än de Laurentiu 
Turea var utbildad för och hade erfarenhet av. Det får enligt Arbetsdomsto- 
lens mening anses klarlagt att han inte hade kvalifikationer för en sådan 
befattning och att han inte heller skulle ha kunnat tillägna sig tillräckliga 
kvalifikationer ens efter en skälig upplärningstid. 

Såvitt avser frågan om Laurentiu Tureas kvalifikationer för anställningarna 
som sändningstekniker och bildproducent gör Arbetsdomstolen följande 
överväganden. Jack Wallsten och Torbjörn Däcker har uppgett att de under 
en tremånadersperiod hösten 2018 försökte lära upp Laurentiu Turea till 
sändningstekniker. Enligt deras samstämmiga uppgifter kunde Laurentiu 
Turea inte under denna tid lära sig arbetsuppgifterna. Enligt dem berodde 
detta huvudsakligen på att Laurentiu Turea inte hade den utbildning och 
erfarenhet som krävdes för att han inom en rimlig tid skulle kunna lära sig 
att utföra alla de uppgifter som åvilar sändningsteknikern. Arbetsdomstolen 
finner inte anledning att ifrågasätta dessa uppgifter. Av övrig utred- 
ning – däribland Laurentiu Tureas egna uppgifter – framgår att bildprodu- 
centens uppgifter ingår i vad som hos bolaget betecknas som sändningstek- 
niker. Mot bakgrund härav finner Arbetsdomstolen klarlagt att Laurentiu 
Turea inte hade, eller ens efter en skälig upplärningstid skulle kunnat 
tillägna sig, tillräckliga kvalifikationer för anställningarna som sändnings- 
tekniker eller bildproducent. 

Sammanfattningsvis kommer Arbetsdomstolen fram till att Laurentiu Turea 
saknat tillräckliga kvalifikationer för de anställningar som innehades av per- 
soner med kortare anställningstid än han hade. Något turordningsbrott har 
därför inte förekommit genom att bolaget sade upp honom från hans anställ- 
ning. 
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Sammanfattande slutsatser 
 

Arbetsdomstolen har funnit visat att det förelåg arbetsbrist hos bolaget och 
att bolaget fullgjort sin omplaceringsskyldighet. Det har därmed funnits sak- 
lig grund för uppsägningen och något brott mot 30 § anställningsskydds- 
lagen har därmed inte förekommit. Arbetsdomstolen har vidare funnit att 
bolaget inte gjort sig skyldigt till turordningsbrott. Laurentiu Tureas talan 
ska således avslås. Detta innebär att tingsrättens domslut såvitt avser 
Laurentiu Tureas talan ska fastställas. 

Rättegångskostnaderna vid tingsrätten. 
 

Utgången i Arbetsdomstolen innebär att Laurentius Turea förlorat målet i 
sak. 

Vid denna utgång i målet har bolaget yrkat tingsrättens dom i rättegångs- 
kostnadsdelen ska ändras och att bolaget ska tillerkännas ersättning för sin 
rättegångskostnad vid tingsrätten. Laurentius Turea har bestritt ändring, dvs. 
yrkat att tingsrättens förordnade om att vardera parten ska svara för sin 
rättegångskostnad ska fastställas. 

I 5 kap. 2 § första stycket lagen om rättegången i arbetstvister finns en regel 
som innebär att domstolen kan förordna att vardera parten ska bära sin rätte- 
gångskostnad, om den part som förlorat målet hade skälig anledning att få 
tvisten prövad. Bestämmelsen utgör ett undantag från huvudregeln i 18 kap. 
1 § rättegångsbalken om att tappande part ska ersätta motpartens rättegångs- 
kostnader (SOU 1974:8 s. 140 och prop. 1974:77 s. 192). I förarbetena till 
5 kap. 2 § arbetstvistlagen nämns bl.a. det fallet att parterna utgörs av 
organisationer vilkas avsikt är att få till stånd ett vägledande avgörande. Att 
i sådana fall strikt hålla fast vid principen att den förlorande parten ska 
ersätta motparten hans kostnader synes, sägs det i förarbetena, inte befogat 
(prop. 1974:77 s. 124). 

Arbetsdomstolen finner, till skillnad från tingsrätten, att tvistefrågan inte är 
sådan att Laurentiu Turea, i den mening som avses i 5 kap. 2 § arbetstvist- 
lagen, har haft skälig anledning att få tvisten prövad. Ansvaret för rätte- 
gångskostnaderna ska därför fördelas enligt bestämmelserna i rättegångs- 
balken. 

Detta innebär att Laurentiu Turea, som har förlorat målet, ska förpliktas att 
ersätta bolagets kostnad vid tingsrätten i den mån den varit skäligen 
påkallad för tillvaratagande av bolagets rätt. 

Det har i Arbetsdomstolen klarlagts att bolaget inte yrkar ersättning för mer- 
värdesskatt. Med denna utgångspunkt kan konstateras att bolaget enligt den 
vid tingsrätten ingivna kostnadsräkningen yrkade ersättning för 85,45 tim- 
mars arbete à 2 200 kr och tre timmars tidsspillan à 1 305 kr. I Arbetsdom- 
stolen har bolaget gett in en samlad kostnadsräkning för båda instanserna 
och yrkat ersättning för sammanlagt 133 timmars arbete och fem timmars 
tidsspillan. På fråga har bolaget uppgett att 46,55 av de angivna arbetstim- 
marna avser arbete vid Arbetsdomstolen. 
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Laurentiu Turea har vitsordat yrkat belopp för tidsspillan och överlämnat åt 
Arbetsdomstolen att bedöma skäligheten av bolagets rättegångskostnadsan- 
språk i övrigt. 

Enligt Arbetsdomstolens mening får bolaget anses vara skäligen tillgodosett 
med 143 000 kr för ombudsarvode vid tingsrätten, motsvarande 65 timmars 
arbete. Yrkad ersättning för tidsspillan är vitsordad och ska därför utgå. 

Rättegångskostnaderna i Arbetsdomstolen m.m. 
 

Arbetsdomstolens ovan gjorda bedömningar innebär att Laurentiu Turea 
förlorat målet både i sak och såvitt avser rättegångskostnaderna vid tings- 
rätten. 

Laurentiu Turea har yrkat att rättegångskostnaderna i Arbetsdomstolen ska 
kvittas mellan parterna. 

Arbetsdomstolen gör i frågan om kvittning av rättegångskostnaderna här 
samma bedömning som avseende kostnaderna vid tingsrätten. Kostnaderna 
här ska alltså inte kvittas. Laurentiu Turea ska därmed ersätta bolaget för 
skälig rättegångskostnad i Arbetsdomstolen. 

Bolaget har yrkat ersättning med 105 020 kr, varav 102 410 kr i ombudsar- 
vode avseende 46,55 timmars arbete à 2 200 kr och två timmars tidsspillan à 
1 305 kr. Som ovan angetts har det klarlagts att yrkad ersättning inte infattar 
mervärdesskatt. 

Laurentiu Turea har vitsordat yrkat belopp för tidsspillan och överlämnat åt 
Arbetsdomstolen att bedöma skäligheten av bolagets rättegångskostnadsan- 
språk i övrigt. 

Arbetsdomstolen finner att yrkad ersättning för arbete i denna instans är 
skälig. Yrkad ersättning för tidsspillan är vitsordad och ska därför utgå. 

Karolina Granath-Mészáros har yrkat ersättning enligt rättshjälpslagen för 
det biträde som hon har lämnat Laurentiu Turea i Arbetsdomstolen med 
88 762 kr, varav 68 400 kr avser arbete, 2 610 kr avser tidsspillan och 
17 752 kr avser mervärdesskatt. Arbetsdomstolen finner yrkad ersättning 
skälig. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen avslår Laurentiu Tureas överklagande. Tingsrättens 
domslut under första stycket, varigenom käromålet ogillas, står därmed fast. 

 
2. Med ändring av tingsrättens domslut i fråga om rättegångskostnadernas 
fördelning förpliktas Laurentiu Turea att ersätta Mbrace AB:s rättegångs- 
kostnad i den instansen med 146 915 kr, varav 143 000 kr avser ombudsar- 
vode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från den 
20 februari 2020 till dess betalning sker. 
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3. Laurentiu Turea förpliktas att ersätta Mbrace AB:s rättegångskostnad i 
Arbetsdomstolen med 105 020 kr, varav 102 410 kr avser ombudsarvode, 
jämte ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för 
denna dom till dess betalning sker. 

 
4. Arbetsdomstolen fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen till rätts- 
hjälpsbiträdet Karolina Granath-Mészáros för det biträde hon lämnat 
Laurentiu Turea i Arbetsdomstolen till 88 762 kr, varav 68 400 kr avser 
arbete, 2 610 kr avser tidsspillan och 17 752 kr avser mervärdesskatt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Karin Renman, ordförande, Peter Syrén, Kerstin G Andersson, 
Claes Frankhammar, Johanna Hasselgren, Ann-Marie Stenberg Carlsson 
och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Pontus Bromander 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 31/21 
2021-06-30 Mål nr A 40/20 
Stockholm 

KÄRANDE 
Unionen, 105 32 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristerna Annika Jonasson och Pierre Dahlqvist, samma 
adress 

SVARANDE 
1. Almega Kompetensföretagen (för ej talan), Box 55545,
102 04 Stockholm
2. Work for you i Sverige AB, 556650-0244, Norgegatan 2, 164 32 Kista
Ombud för 2: jur.kand. Anders Martens, Ackordscentralen Stockholm AB,
Strandvägen 35, 114 56 Stockholm

SAKEN 
lönefordran 

Bakgrund 

Mellan parterna gäller kollektivavtal. 

Rony Armany och Abudureyimu Baihetinisha (arbetstagarna) är medlem- 
mar i Unionen och arbetade hos Work for you i Sverige AB (bolaget). De 
sades upp på grund av arbetsbrist i juli–augusti 2019. 

Bolaget ansökte den 21 februari 2019 om företagsrekonstruktion, vilket 
beviljades samma dag. 

Enligt ett ackordsförslag erbjöds varje fordringsägare med en oprioriterad 
fordran full betalning upp till 5 000 kr och med 20 procent på överskjutande 
del av fordran. Förslaget godkändes av borgenärerna den 21 augusti 2019 
och fastställdes av tingsrätten genom ett beslut samma dag vilket, efter över- 
klagande av en utomstående part, vann laga kraft den 11 oktober 2019. 

Rekonstruktionen upphörde den 10 oktober 2019. 

Rony Armany och Abudureyimu Baihetinisha arbetade vid rekonstruktion- 
ens början hos bolaget som jobbkonsulter. De var båda tillsvidareanställda 
och hade tre månaders uppsägningstid. 
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Vid lokal förhandling den 24 juli 2019 uppgav bolaget att bl.a. de två arbets- 
tagarna skulle sägas upp och att de skulle erbjudas att vara arbetsbefriade 
med avräkningsfrihet mot att de avsade sig sin återanställningsrätt. I målet 
är ostridigt att överenskommelser med detta innehåll träffades mellan 
bolaget och arbetstagarna. 

 
Arbetstagarnas fordringar på bolaget avseende månaderna augusti och 
september 2019 betalades genom den statliga lönegarantin. Den 
25 november 2019 betalade bolaget återstående uppsägningslön och 
semesterersättning med tillämpning av det offentliga ackordet, dvs. med en 
reduktion enligt ackordet. 

 
Parterna är oense om arbetstagarnas fordringar på lön och semesterersätt- 
ning för oktober 2019 omfattas av det offentliga ackordet. Parterna är bland 
annat oense om fordringarna uppkommit före eller efter den s.k. kritiska tid- 
punkten och om de omfattas av förmånsrätt. 

 

Yrkanden m.m. 
 

Unionen har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till Rony 
Armany betala 

 
- i första hand 22 149 kr avseende lön och semesterersättning för 

perioden den 1–31 oktober 2019, eller 
- i andra hand 18 956 kr avseende lön för perioden den 11–31 oktober 

2019. 
 

Unionen har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till 
Abudureyimu Baihetinisha betala 

 
- i första hand 16 846 kr avseende lön för perioden den 1–31 oktober 

2019, eller 
- i andra hand 13 635 kr avseende lön för perioden den 11–31 oktober 

2019. 
 

På beloppen har Unionen yrkat ränta enligt 6 § räntelagen från den 
25 oktober 2019 till dess betalning sker. 

 
Bolaget har bestritt käromålet men vitsordat att de yrkade beloppen i och för 
sig är rätt beräknade. Arbetsgivarsidan har även vitsordat sättet att beräkna 
ränta. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 
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Domskäl 
 

Tvisten 
 

Efter att bolaget ansökt om och beviljats företagsrekonstruktion (den 
kritiska tidpunkten) blev Rony Armany och Abudureyimu Baihetinisha upp- 
sagda på grund av arbetsbrist. Uppsägningstiden inleddes den 1 augusti 
2019. Inför uppsägningarna träffades en överenskommelse om att arbetsta- 
garna under uppsägningstiden skulle vara arbetsbefriade, utan skyldighet att 
avräkna andra inkomster från uppsägningslönen, mot att de avstod från sin 
företrädesrätt till återanställning. 

 
Ersättningen till arbetstagarna avseende uppsägningstiden kom till stor del 
att täckas av lönegarantin, dock inte såvitt avser ersättning för oktober 2019. 
Den 25 november 2019 betalade bolaget, med tillämpning av ett fastställt 
offentligt ackord, viss ersättning till arbetstagarna. 

 
Parterna är oense om lönefordran för oktober 2019 omfattas av ackordet 
eller inte. Parterna är dels oense om lönefordringarna uppkommit före eller 
efter den s.k. kritiska tidpunkten, dels om fordringarna omfattas av förmåns- 
rätt. 

 
Arbetsdomstolen väljer att först pröva frågan om den överenskommelse som 
bolaget och arbetstagarna träffade inför uppsägningen innebar att arbets- 
tagarnas fordran på uppsägningslön uppkommit efter den kritiska tidpunkten 
och därmed inte omfattas av ackordet. 

 
Förbundet har i denna del gjort gällande följande. Överenskommelsen ska i 
förhållande till arbetstagarnas anställningsavtal ses som ett nytt avtal med 
nya villkor och det träffades i tiden efter ansökan om företagsrekonstruktion 
(den s.k. kritiska tidpunkten). Fordringarna har således uppkommit efter den 
kritiska tidpunkten och omfattas därför inte av ackordet. 

 

Bolaget har i korthet anfört följande. Arbetstagarnas fordringar härrör från 
deras anställningsavtal med bolaget, som träffades innan företagsrekon- 
struktionen inleddes. Överenskommelsen innebar inte att det ingicks helt 
nya anställningsavtal, som ersatte de gamla. De aktuella fordringarna 
omfattas därför av det offentliga ackordet. 

 
Rättsliga utgångspunkter i frågan om tidpunkten för fordrans uppkomst 

 
Av 3 kap. 2, 3 och 8 §§ lagen om företagsrekonstruktion följer att 
fordringar, som uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion, 
omfattas av ackordet och att de därmed ska sättas ned på sätt som anges i 
det antagna ackordet. 
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Enligt vad Högsta domstolen uttalat i NJA 2014 s. 537 omfattas en fordran, 
som har sin grund i ett avtal som träffats före den kritiska tidpunkten, inte av 
ackordet, om borgenären efter den tidpunkten inte var skyldig att prestera 
annat än mot samtidig avtalsenlig betalning och motparten tillgodogjort sig 
den prestationen. Det huvudsakliga skälet till detta är att borgenärens rätt att 
hålla inne den egna prestationen innebär att vederlagsfordran inte är 
beroende av gäldenärsföretagets betalningsförmåga. Det krävs enligt rätts- 
fallet inte att borgenären utnyttjat sin stoppningsrätt eller på annat sätt hållit 
inne sin prestation. 

 
I NJA 2012 s. 441 hade ett bolag före den kritiska tidpunkten – i det fallet 
ett beslut om konkurs – en fordran på sin verkställande direktör för det 
arbete som bolagets anställda hade utfört på den verkställande direktörens 
villa. Efter konkursbeslutet träffade konkursförvaltaren och den 
verkställande direktören en överenskommelse om att den senare skulle 
betala 425 000 kr till konkursboet i två delposter. Frågan var om bolagets 
fordran uppkommit före eller efter konkursen. Högsta domstolen konstate- 
rade att det i avtalet angavs att konkursbolaget hade fordringar på den verk- 
ställande direktören som uppgick till 425 000 kr och att det sedan angavs 
hur denne skulle betala beloppet samt att ingenting i avtalstexten tydde på 
att parterna hade avsett att skapa ett nytt fordringsförhållande. Enligt Högsta 
domstolen var en naturlig läsning av avtalet att det endast preciserade hur en 
redan befintlig skuld skulle betalas. För en sådan tolkning talade, enligt 
domstolen, också den konkursrättsliga frysningsprincipen, som ska vägleda 
konkursförvaltaren och som innebär att förhållandena vid konkursbeslutet så 
långt möjligt bör vara bestämmande för konkursborgenärernas inbördes rätt 
i konkursen. 

 
I AD 2019 nr 22 hade en arbetsgivare och en arbetstagare före den kritiska 
tidpunkten träffat en överenskommelse om att arbetstagarens anställning 
skulle avslutas och att han därefter skulle få ett avslutsvederlag motsvarande 
sin månadslön under 16 månader. Efter den kritiska tidpunkten träffade 
arbetsgivaren och arbetstagaren en överenskommelse som innebar att de 
senarelade tidpunkten för när anställningen skulle upphöra och avslutsve- 
derlaget skulle börja betalas ut. Arbetsdomstolen fann att syftet med avtalet 
inte var att arbetsgivaren skulle åta sig någon ny förpliktelse, utan att avsik- 
ten med avtalet endast var att precisera hur de redan befintliga skulderna 
skulle fullgöras. Enligt Arbetsdomstolen hade fordran på avslutsvederlag 
därmed uppkommit före den kritiska tidpunkten. 

 
Har arbetstagarnas fordringar uppkommit före eller efter den kritiska tid- 
punkten? 

 
En uppsägning av ett anställningsavtal är en ensidig rättshandling som med- 
för vissa rättsverkningar. En arbetstagare som har blivit uppsagd har enligt 
12 § anställningsskyddslagen rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön 
och andra anställningsförmåner, även om arbetstagaren inte får några arbets- 
uppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. Detta förutsätter i 
princip att arbetstagaren står till förfogande för arbete. Om arbetsgivaren  
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arbetsbefriar arbetstagaren, det vill säga förklarar att arbetstagaren inte 
behöver stå till förfogande under uppsägningstiden eller en del därav, får 
arbetsgivaren enligt 13 § samma lag från lönen och andra anställningsför- 
måner avräkna inkomster som arbetstagaren under samma tid har förvärvat i 
annan anställning. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist kan arbetstagaren 
ha företrädesrätt till återanställning enligt 25 § anställningsskyddslagen. 

 
Arbetstagarna har sagts upp på grund av arbetsbrist. Inför uppsägningarna, 
och efter den kritiska tidpunkten, har arbetsgivaren och de två arbetstagarna 
på arbetsgivarens initiativ träffat en överenskommelse. Den har bl.a. innebu- 
rit att arbetsgivaren tillgodogjort sig en, i förhållande till anställningsavta- 
len, ny prestation från arbetstagarnas sida nämligen den att de avstått från 
företrädesrätt till återanställning. Företrädesrätten skulle annars enligt lag ha 
inträtt från den tidpunkt uppsägningarna skedde. Som motprestation för 
denna nya prestation åtog sig arbetsgivaren att arbetsbefria arbetstagarna 
under uppsägningstiden och att inte från uppsägningslönen avräkna andra 
inkomster. Annars hade sådan avräkning kunnat ske enligt lag. 

 
Överenskommelserna omfattade således nya åtaganden från både arbets- 
givaren och arbetstagarna. Genom överenskommelserna har parternas inbör- 
des förpliktelser till följd av anställningsavtalen och lag förändrats. Enligt 
Arbetsdomstolens mening var överenskommelserna därmed inte begränsade 
till att precisera hur redan befintliga anspråk skulle regleras (jfr t.ex. 
NJA 2012 s. 441). Arbetstagarnas fordringar på uppsägningslön får därför 
anses ha uppkommit efter den kritiska tidpunkten och omfattas därmed inte 
av ackordet. Rätten till semesterersättningen följer av lag och har inarbetats 
under den omtvistade uppsägningsmånaden. Även denna får därmed anses 
ha uppkommit efter den kritiska tidpunkten och ska inte ingå i det offentliga 
ackordet. 

 
Sammanfattning och rättegångskostnader 

 
Arbetsdomstolen har således funnit att de omtvistade fordringarna har upp- 
kommit efter den kritiska tidpunkten. De omfattas därför inte av ackordet. 
Arbetstagarna har därmed rätt till lön och, beträffande Rony Armany 
semesterersättning för oktober 2019, utan tillämpning av ackordet. Om 
beloppen råder inte tvist. 

 
Bolaget har förlorat målet och ska därför ersätta Unionens rättegångskost- 
nad. Om beloppet råder inte tvist. 
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Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen förpliktar Work for you i Sverige AB att till 
a) Rony Armany betala 22 149 kr avseende lön och semesterersättning, 

och 
b) Abudureyimu Baihetinisha betala 16 846 kr avseende lön. 

På beloppen ränta ska ränta enligt 6 § räntelagen utgå från den 25 oktober 
2019 till dess betalning sker. 

 
2. Work for you i Sverige AB ska ersätta Unionen för rättegångskostnad med 
232 350 kr, varav 228 600 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § 
räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Karin Renman, Carina Gunnarsson, Per-Anders Edin, Claes 
Frankhammar, Göran Söderlöf, Håkan Löfgren och Lars Hallenberg. 
Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Jonas Eklund 
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