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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2022-04-06
Stockholm

Dom nr 20/22
Mål nr A 81/21

KÄRANDE
Svenska Transportarbetareförbundet, Box 714, 101 33 Stockholm
Ombud: förbundsjuristen Annett Olofsson, LO-TCO Rättsskydd AB,
Box 1155, 111 81 Stockholm
SVARANDE
1. Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Box 5384, 102 49 Stockholm
2. Euromaster AB, 556078-6500, Box 1134, 432 15 Varberg
Ombud för båda: arbetsrättschefen Jan Bergman, Transportföretagen
TF AB, Box 5384, 102 49 Stockholm
SAKEN
kollektivavtalstolkning

Bakgrund
Mellan parterna gäller kollektivavtal. Euromaster AB (bolaget) är medlem i
Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) och därmed bundet av gummiverkstadsavtalet som ingås mellan MAF och Svenska Transportarbetareförbundet (förbundet).
T.P., L.L. och A.S. är medlemmar i förbundet och anställda hos bolaget.
Under tiden den 2 september 2019 – 25 oktober 2020 har bolaget förlagt de
tre arbetstagarnas arbetstid så att de under tvåveckorsperioder arbetat ena
veckan 45 timmar per helgfri vecka och andra veckan 35 timmar per helgfri
vecka. Den genomsnittliga arbetstiden per helgfri vecka har därmed varit
40 timmar. Tvist har uppkommit mellan parterna om det är i strid med kollektivavtalet att förlägga den ordinarie arbetstiden på detta sätt och om förläggningen innebär att arbetstagarna arbetat övertid de veckor de arbetat
mer än 40 timmar per vecka och därför har rätt till övertidsersättning.
Parterna har tvisteförhandlat utan att kunna enas.
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Kollektivavtalsreglering
I §§ 4 och 7 i gummiverkstadsavtalet finns följande bestämmelser.
§ 4 Ordinarie arbetstid
Mom 1
Den ordinarie arbetstiden skall utgöra i genomsnitt 40 timmar per helgfri
vecka.
Arbetstiden kan förläggas måndag - torsdag 07.00 - 20.00 och fredag
07.00 –17.00. Arbetsgivaren skall upprätta en skriftlig tjänstgöringslista,
vilken skall finnas tillgänglig på arbetsplatsen, så att den som berörs
därav kan ta del av densamma. Tjänstgöringslistan skall avse minst fyra
veckor och tillkännages minst fem dagar före dess ikraftträdande.
Lokal överenskommelse kan träffas om att arbetstiden skall förläggas
inom andra ramar.
/.../
§ 7 Övertidsersättning
Mom 1
Då arbetsgivaren så fordrar är arbetstagaren, i den utsträckning som enligt
gällande lag kan medges, skyldig att utföra arbete jämväl på annan tid än
den ordinarie arbetstiden. För sådant arbete, vilket betraktas som övertidsarbete, utges ersättning med avtalsenlig timlön enligt § 5 mom 1
jämte ett tillägg med följande procentsatser på de i § 5 mom 1 angivna
lönerna, omräknade till timlöner:
a) För de två första timmarna utöver den ordinarie arbetstiden 50 %
b) För annan tid måndag - fredag 75 %
c) För lör-, sön- och helgdagar 100 %

I bilaga 4, arbetstidsavtalet, finns följande reglering om övertid.
3 § Övertid
1. Vad är övertid?
Övertid är den tid som överstiger ordinarie arbetstid (40 timmar per helgfri vecka).
/.../
2. Övertidens omfattning
All nedanstående tid skall inräknas i den sammanlagda arbetstiden, vilken
regleras i 5 §.
a) Allmän övertid
Då särskilt behov föreligger för övertid tas ut med högst 200 timmar per
kalenderår, så kallad allmän övertid. Övertiden för tas ut med högst
48 timmar per fyra veckor eller 50 timmar per kalendermånad.
/.../
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Yrkanden och inställning
Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till
– T.P. betala övertidsersättning med 8 229 kr,
– L.L. betala övertidsersättning med 9 601 kr,
– A.S. betala övertidsersättning med 7 972 kr, och till
– förbundet betala allmänt skadestånd med 200 000 kr.
Förbundet har yrkat ränta enligt 6 § räntelagen på beloppen avseende övertidsersättning från den 31 oktober 2020 och på det allmänna skadeståndet
från dag för delgivning av stämning (den 21 juni 2021), allt till dess betalning sker.
Arbetsgivarparterna har bestritt talan men vitsordat beloppen avseende övertidsersättning samt sättet att beräkna ränta. De har yrkat att eventuellt allmänt skadestånd ska jämkas till noll och eller till det lägre belopp domstolen
finner skäligt.
Förbundet har motsatt sig jämkning.
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Domskäl
Bakgrund och tvisten
I § 4 i gummiverkstadsavtalet anges att den ordinarie arbetstiden ska utgöra
i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. I bestämmelsens andra stycke
regleras mellan vilka klockslag den ordinarie arbetstiden får förläggas under
olika dagar (måndag–fredag), ”fönstret”. Bolaget har under viss tid –
år 2019 och 2020 – förlagt arbetstagarnas arbetstid vid en anläggning i
Göteborg på så sätt att de under tvåveckorsperioder arbetat ena veckan
45 timmar per helgfri vecka och andra veckan 35 timmar per helgfri vecka.
T.P., L.L. och A.S. har utfört arbete enligt det schemat. Det är tvistigt om
bolaget genom att förlägga de tre arbetstagarnas arbetstid på detta sätt har
brutit mot gummiverkstadsavtalet, och om de tre arbetstagarna har rätt till
övertidsersättning de veckor de arbetat mer än 40 timmar.
Kollektivavtalet anger således en ordinarie arbetstid om i genomsnitt
40 timmar per helgfri vecka, men avtalet innehåller inte någon bestämmelse
som reglerar hur en genomsnittsberäkning får göras, dvs. det finns inte
någon avtalad beräkningsperiod eller någon bestämmelse i avtalet om möjlighet för de lokala parterna att reglera frågan. Förbundet har bl.a. anfört att
någon genomsnittsberäkning därmed inte går att tillämpa och att det därför
är i strid med kollektivavtalet att tillämpa en arbetstidsförläggning på sätt
bolaget gjort. Arbetsgivarparternas ståndpunkt är att avsaknaden av en
beräkningsperiod innebär att frågan inte är kollektivavtalsreglerad och att
arbetsgivaren med stöd av arbetsledningsrätten kan bestämma arbetstidens
förläggning, inom de tidsramar som anges i ”fönstret”.
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Har bolaget förlagt ordinarie arbetstid i strid med gummiverkstadsavtalet?
Avtalshistorik och partsavsikt
Det är i första hand vad avtalsparterna gemensamt åsyftat vid ett kollektivavtals tillkomst som bestämmer avtalets innehåll.
Parterna är överens om följande såvitt avser tillkomsten av den omtvistade
bestämmelsen. För avtalsperioden 1977–1978 angavs i § 4 Mom 1 i gummiverkstadsavtalet att den ”ordinarie arbetstiden skall vara 40 timmar per helgfri vecka”. Bestämmelsen innebar en så kallad 40 timmars mjuk arbetsvecka, dvs. en arbetsvecka, som till skillnad från en så kallad hård arbetsvecka, beaktar infallande helgdagar. Orden ”i genomsnitt” lades till i
bestämmelsen år 1978. Enligt avtalstexten ska den ordinarie arbetstiden i
och med tillägget utgöra ”i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka”.
Förbundet och ett antal arbetsgivarorganisationer, däribland MAF, hade i
mars 1978, träffat en överenskommelse om införande av mjuk arbetsvecka
på avtalsområden där det dittills gällt hård arbetsvecka. Detta skulle enligt
överenskommelsen genomföras genom att regleringen om hård arbetsvecka
i de avtalen skulle ersättas med en skrivning om att den ordinarie arbetstiden
ska utgöra i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. I överenskommelsen
angavs även att genomsnittsberäkningen skulle ske på det sätt respektive då
gällande kollektivavtal föreskrev.
Enligt förbundet tillfördes orden ”i genomsnitt” i gummiverkstadsavtalets
bestämmelse om ordinarie arbetstid med anledning av 1978 års överenskommelse för att formuleringen av den ordinarie arbetstidens omfattning
skulle bli likadan på alla förbundets avtalsområden med 40 timmars mjuk
arbetsvecka. Enligt förbundet förändrade tillägget av orden ”i genomsnitt”
inte betydelsen av arbetstidsbestämmelsen i gummiverkstadsavtalet,
eftersom mjuk arbetsvecka redan gällde enligt avtalet.
Arbetsgivarparterna har invänt häremot och anfört bl.a. följande. 1978 års
överenskommelse reglerade enbart de avtalsområden som hade hård 40-timmarsvecka. Det var i de avtalen som avtalstexten skulle ändras. Eftersom
gummiverkstadsavtalet redan hade en reglering med mjuk 40-timmarsvecka
tillfördes inte orden ”i genomsnitt” i avtalstexten på grund av överenskommelsen i fråga. Ändringen gjordes alltså inte som en avtalsrättslig förpliktelse till följd av 1978 års överenskommelse.
Arbetsdomstolen kan konstatera att 1978 års överenskommelse om införande av 40 timmar mjuk arbetsvecka, enligt sin ordalydelse, avsåg enbart
avtalsområden med ”avtalsbestämmelser rörande ordinarie arbetstid som
innebär 40 timmars arbetsvecka (s k hård vecka)”. Som arbetsgivarparterna
anfört, har det därmed inte ålegat parterna i gummiverkstadsavtalet, med en
reglering med mjuk vecka, att med anledning av överenskommelsen i sig att
tillföra orden ”i genomsnitt” i det avtalet. Utredning ger inte heller stöd för
förbundets påstående att orden tillfördes i syfte att få likalydande ordalydelser av regleringen av mjuk arbetsvecka och att ändringen inte skulle innebära någon materiell ändring jämfört med tidigare.
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Ingen av parterna har åberopat någon bevisning som visar vad parterna vid
tidpunkten för ändringen av arbetstidsbestämmelsen avsåg med införandet
av orden ”i genomsnitt”.
Parterna har på ömse håll gjort gällande att om motparten vid kollektivavtalets ingående haft den ståndpunkt som nu görs gällande i målet, borde motparten klargjort detta och genom att inte göra det får kollektivavtalsbestämmelsen anses ha det innehåll som respektive part gör gällande. Enligt förbundet borde således MAF ha klargjort att orden ”i genomsnitt” innebär att
arbetsgivaren kan utjämna den ordinarie arbetstiden mellan veckorna och
ensidigt bestämma beräkningsperiodens längd. Arbetsgivarparterna har å sin
sida anfört att förbundet borde ha klargjort sin uppfattning att tillägget ”i
genomsnitt” saknade materiell betydelse.
Båda ståndpunkterna har fog för sig. Om avsaknaden av en genomsnittsberäkning skulle innebära att arbetsgivaren med stöd av arbetsledningsrätten
bestämmer genomsnittsberäkningen, innebär förändringen i gummiverkstadsavtalet en betydande försämring för förbundet i jämförelse med
bestämmelsens innebörd dessförinnan. Detta talar för att en sådan ändring
inte var avsedd av förbundet. Å andra sidan är det rimligt att anta att arbetsgivarparterna avsåg att ändringen innebar en materiell förändring. Vad den
ena parten borde har klargjort eller inte blir dock svårt att klarlägga och
bedöma, då det inte finns någon utredning över huvud taget om vad som
förevar mellan parterna vid avtalsförhandlingarna eller vem som föreslog
den nya formuleringen och därmed vad endera parten kan ha haft för avsikt
med bestämmelsen som i så fall borde ha klargjorts. Det finns mot den bakgrunden inte skäl att vid tolkningen av bestämmelsen ålägga någon av parterna en förklaringsbörda.
Det är enligt Arbetsdomstolens mening därmed inte utrett att parterna
genom att tillföra orden ”i genomsnitt” inte avsett någon förändring av innebörden av bestämmelsen. Det är å andra sidan inte heller utrett vad parterna
avsåg med tillägget.
Förbundet har särskilt hänvisat till AD 1982 nr 12. Domen avsåg ett annat
avtalsområde och andra avtalsparter och enligt Arbetsdomstolens mening
ger avgörandet ingen vägledning för tolkningen av orden ”i genomsnitt” i
detta mål.
Mot bakgrund av det ovan anförda går det, enligt Arbetsdomstolens mening,
inte att dra någon slutsats i fråga om den gemensamma partsavsikten eller
någon slutsats i tolkningsfrågan med anledning av vad som är utrett om
avtalshistoriken.
Andra avtalsområden
Mellan MAF och förbundet gäller kollektivavtal på även andra avtalsområden, som t.ex. bensin- och garageavtalet samt bärgningsavtalet. I dessa avtal
är regleringen om ordinarie arbetstid uttryckt på samma sätt som i gummiverkstadsavtalet. I det ena avtalet finns en reglering för genomsnittsberäkningen och i det andra en möjlighet att träffa lokalt kollektivavtal om utjämning av veckoarbetstiden.
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Förbundet har gjort gällande att på dessa två avtalsområden är förbundet och
MAF överens om att en rätt till utjämning av den ordinarie arbetstiden mellan veckor förutsätter att det finns särskilda bestämmelser om det i kollektivavtalet. Arbetsgivarparterna har bestritt detta och anfört att regleringen på
de andra avtalsområdena enbart visar att samma parter har valt olika lösningar för olika avtalsområden för hur utjämning kan ske.
Enligt Arbetsdomstolens mening går det inte av hur avtalsregleringen ser ut
på de två andra avtalsområdena att dra slutsatsen att kollektivavtalsparterna
är överens om att en rätt till utjämning av den ordinarie arbetstiden mellan
veckor förutsätter att det finns särskilda bestämmelser därom i kollektivavtalet.
Avtalstexten
Frågan är då vilka slutsatser som kan dras av avtalstexten.
Enligt förbundet saknas det stöd i avtalstexten för att arbetstiden kan utjämnas mellan veckor eftersom gummiverkstadsavtalet inte innehåller någon
regel om rätt till utjämning med angivande av en beräkningsperiod för
denna utjämning eller någon möjlighet att träffa ett lokalt kollektivavtal om
avvikelse från regeln om den ordinarie arbetstidens omfattning.
Arbetsgivarparterna har häremot anfört att det måste förutsättas att arbetstiden per vecka ska kunna variera för att det ska finnas något syfte med en
sådan formulering som parterna har valt, dvs. att den ordinarie arbetstiden
ska vara i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. En arbetsgivare kan,
enligt arbetsgivarparterna, med stöd av arbetsledningsrätten utjämna den
ordinarie arbetstiden mellan veckorna och förlägga den inom ”fönstret”, förutsatt att arbetsgivaren genom upprättande av tjänstgöringslistor för minst
fyra veckor i taget meddelar arbetstagarna härom minst fem dagar före dess
ikraftträdande.
Bestämmelsens ordalydelse, att det uttryckligen anges att den ordinarie
veckoarbetstiden utgörs av ett genomsnitt, talar för arbetsgivarparternas
uppfattning. Vid en tolkning av ordalydelsen i avtalstexten, måste emellertid
även vägas in att det saknas kompletterande reglering om hur en genomsnittsberäkning ska göras eller om möjlighet till lokalt avtal i frågan. Vid en
sådan bedömning ger bestämmelsens ordalydelse även stöd för förbundets
ståndpunkt.
I bilaga 4 till gummiverkstadsavtalet finns arbetstidsavtalet. I 3 § i det
avtalet anges att ”övertid är den tid som överstiger ordinarie arbetstid
(40 timmar per helgfri vecka)”. Den skrivningen talar för att övertid är
all tid som en arbetstagare arbetar utöver 40 timmar per helgfri vecka,
dvs. att ordinarie arbetstid inte kan vara mer än 40 timmar per helgfri
vecka. Arbetstidsavtalet innehåller dock också i 1 § en definition av
ordinarie arbetstid som är likalydande den i § 4 i gummiverkstadsavtalet. Det kan, som arbetsgivarparterna anfört, ifrågasättas om vad som
anges i arbetstidsavtalet över huvud taget har någon betydelse för tolkningen av den tvistiga bestämmelsen i de allmänna bestämmelserna.
Redan med beaktande av de olika formuleringarna i arbetstidsavtalet
kan dock formuleringen i 3 § i det avtalet inte anses ha någon betydelse
för tolkningen av § 4 i gummiverkstadsavtalet.
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Arbetsdomstolen återkommer nedan till vilka slutsatser som bör dras av
avtalstexten och behandlar först om det går att dra några slutsatser av
vad som förekommit mellan parterna vid senare avtalsförhandlingar och
i arbetsgrupper.
Senare avtalsförhandlingar m.m.
Den bevisning som parterna har åberopat har främst tagit sikte på vad som
har sagts under senare års avtalsförhandlingar, i arbetsgrupper och vad parternas företrädare har för uppfattning i fråga om bestämmelsens innebörd.
Samtliga personer som hörts har berättat att MAF under flera avtalsförhandlingar och i arbetsgrupper framställt önskemål om ökad flexibilitet avseende
arbetstiden. Enligt arbetsgivarparterna finns det ett sådant behov med anledning av de krav som ställs på företag i branschen under årets två högsäsonger.
Förbundet har anfört att MAF:s krav på flexibilitet visar att kollektivavtalsmotparten haft uppfattningen att gummiverkstadsavtalet inte medger en
genomsnittsberäkning. Av förhören och den skriftliga bevisningen i denna
del gör Arbetsdomstolen bedömningen att med ökad flexibilitet har arbetsgivarsidan inte enbart avsett ett tydliggörande av vad avtalet innebär såvitt
avser genomsnittsbräkningen utan även krav på att vidga ”fönstret” för förläggningen av arbetstiden så att det – oavsett genomsnittsberäkning – blir
möjligt att förlägga den ordinarie arbetstiden senare på vardagskvällarna och
även på lördag och söndag.
Det är ostridigt att MAF vid avtalsförhandlingarna åren 2013, 2016 och
2017 även krävt att det i den aktuella regleringen ska införas en beräkningsperiod om ett år. Frågan är om det ska tas till intäkt för att även MAF ansett
att avtalet innebär att det inte är tillåtet att genomsnittsberäkna den ordinarie
arbetstiden. Enligt arbetsgivarparterna har kravet på genomsnittsberäkning
på årsbasis förts fram då det finns en otydlighet i avtalet om hur länge
arbetstiden kan genomsnittsberäknas, eftersom perioden inte framgår
uttryckligen och det funnits ett gemensamt partsintresse att klargöra avtalsinnehållet.
Förbundsombudsmännen M.L. och M.T., förre förbundsordföranden L.Li.
och avdelningsombudsmannen H.L. har alla uppgett att MAF:s krav på
genomsnittsberäkning över huvud taget inte blev föremål för någon
diskussion parterna emellan eftersom det var någonting som förbundet
aldrig skulle gå med på.
A.K. och J.N. har berättat att deras uppfattning var att arbetsgivarna, enligt
avtalet, fick genomsnittsberäkna den ordinarie arbetstiden under en period
av ett år. Den informationen har de uppgett att de fått av MAF:s tidigare
förhandlingschef L.H. Vad L.H. grundat denna uppfattning på har de dock
inte redogjort för.
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Enligt arbetsgivarparterna ska även förbundets tidigare förhandlingschef
M.C. ha bekräftat för arbetsgivarsidan att avtalet redan innebär att
arbetsgivarna får genomsnittsberäkna den ordinarie arbetstiden, vilket både
A.K. och J.N. berättat om i sina förhör. Förbundsombudsmannen M.L., som
var ansvarig för gummiverkstadsavtalet åren 2013–2017, och tidigare
ordföranden L.Li. har ifrågasatt uppgiften och anfört att de aldrig hört M.C.
säga detta och att om denne hade den uppfattningen borde de ha känt till
den.
Att MAF framställt krav i avtalsförhandlingarna om att göra ett tillägg i
gummiverkstadsavtalet att arbetstiden ska utgöras av ett genomsnitt om
40 timmar per helgfri vecka ”under året” ger visst stöd för att även MAF
uppfattat att bestämmelsen innebär att gummiverkstadsavtalet inte medger
någon genomsnittsberäkning av den ordinarie arbetstiden och att någon
utjämning mellan veckor därför inte kan ske. Det framstår å andra sidan inte
som orimligt att arbetsgivarparternas krav i avtalsförhandlingarna endast
handlat om att skapa tydlighet i vad som gäller.
Sammantaget gör Arbetsdomstolen bedömningen att vad som framkommit
om vad som sagts under avtalsförhandlingarna åren 2013, 2016 och 2017
och i partsgemensamma arbetsgrupper inte ger någon tydlig ledning vid
tolkningen av bestämmelsen.
Tillämpning
Parterna synes överens om att bestämmelsen i fråga inte tidigare lett till
oklarheter vid tillämpningen och att det inte heller finns en fast praxis i
branschen som skulle kunna ge någon ledning i tolkningsfrågan.
Sammantagen bedömning
Arbetsdomstolen har gjort bedömningen att utredningen kring partsavsikten,
avtalshistoriken, senare avtalsförhandlingar och arbetsgrupper, andra avtalsområden och den faktiska tillämpningen inte ger något klart stöd för förbundets ståndpunkt, eller för den delen arbetsgivarparternas ståndpunkt.
Arbetsdomstolen har även gjort bedömningen att bestämmelsens ordalydelse och avsaknaden i avtalstexten av en reglering om beräkningsperiod
eller möjlighet till lokalt avtal kan anses ge stöd åt såväl förbundets som
arbetsgivarparternas uppfattning. Frågan kvarstår om avsaknaden av en
avtalad beräkningsperiod eller möjlighet till lokalt avtal i frågan leder till att
bestämmelsen i den del den anger ”i genomsnitt” inte går att tillämpa eller
om avsaknaden innebär att arbetsgivaren ensidigt, med stöd av arbetsledningsrätten, får förlägga den ordinarie veckoarbetstiden över flera veckor
med tillämpning av en genomsnittsberäkning.
Enligt praxis anses arbetsgivaren, som ett utflöde av rätten att leda och fördela arbetet, få bestämma om arbetstidens förläggning (se AD 1983 nr 14
och där angivna rättsfall samt AD 2016 nr 35). En förläggning av arbetstiden med stöd av arbetsledningsrätten är emellertid inte utan begränsningar.
Arbetsgivaren har att förhålla sig till bestämmelser i t.ex. arbetstidslagen
och arbetsmiljölagen. Viktiga begränsningar följer därutöver självfallet ofta
av tillämpligt kollektivavtal.
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Kollektivavtalsparterna har tillfört orden ”i genomsnitt” i den omtvistade
bestämmelsen, utan att ange vare sig någon beräkningsperiod eller möjlighet
att träffa lokalt avtal i frågan. Någon ledning för hur bestämmelsen ska tillämpas finns inte att hämta i avtalstexten. Arbetsdomstolen har inte funnit
utrett att parterna gemensamt enbart avsåg att tillföra avtalet en likalydande
text som i andra avtal med mjuk arbetsvecka utan materiell innebörd. Orden
”i genomsnitt” finns i avtalsbestämmelsen och måste därmed ha en innebörd. För att texten ska ha någon innebörd måste en genomsnittsberäkning
kunna ske. Enligt Arbetsdomstolens mening bör därför ordalydelsen förstås
så att arbetstiden får genomsnittsberäknas av arbetsgivaren. Den omständigheten att avtalstexten saknar beräkningsperiod innebär inte i sig att den inte
går att tillämpa.
I avsaknad av en reglering om beräkningsperioden på något sätt i kollektivavtalet kan lagregleringen på arbetstidsområdet ge vägledning. I arbetstidslagen finns en reglering om genomsnittsberäkning av den ordinarie arbetstiden. I 5 § arbetstidslagen anges att den ordinarie arbetstiden får uppgå till
högst 40 timmar i veckan. I bestämmelsen anges vidare att om det behövs
med hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållandena i övrigt får arbetstiden uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst fyra
veckor. Här finns alltså en möjlighet att under vissa förutsättningar tillämpa
en beräkningsperiod om upp till fyra veckor.
Den kortaste möjliga beräkningsperioden vid veckoarbetstid är två veckor.
En sådan beräkningsperiod är således i överensstämmelse med arbetstidslagens beräkningsperiod, dvs. ryms inom den beräkningsperiod om fyra
veckor som anges i lagen.
Bolaget har tillämpat just en beräkningsperiod om två veckor. Arbetsdomstolen gör bedömningen att avtalet får tolkas så att det i varje fall innebär att
en beräkningsperiod om två veckor är tillåten, åtminstone om arbetstiden
uppgår till högst 40 timmar i veckan i genomsnitt under den period som den
i kollektivavtalet föreskrivna tjänstgöringslistan omfattar. Den förläggning
av arbetstiden som bolaget tillämpat i relation till de tre aktuella arbetstagarna har därmed inte varit i strid med gummiverkstadsavtalet.
Slutsats
Arbetsdomstolens bedömning innebär att bolaget inte brutit mot kollektivavtalet genom att förlägga arbetstiden på sätt som skett. De tre arbetstagarna
har därmed inte heller arbetat övertid de veckor de arbetat mer än 40 timmar
per helgfri vecka. Förbundets talan ska därför avslås.
Rättegångskostnader
Förbundet har förlorat målet och ska därför ersätta arbetsgivarparterna för
rättegångskostnader. Det yrkade beloppet är, enligt Arbetsdomstolens
mening, skäligt.
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Domslut
1. Arbetsdomstolen avslår Svenska Transportarbetareförbundets talan.
2. Svenska Transportarbetareförbundet ska ersätta Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Euromaster AB för deras rättegångskostnad med
233 700 kr, varav 230 000 kr avser ombudsarvode, med ränta enligt 6 §
räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess
betalning sker.

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Dag Ekman, Kurt Eriksson, Charlott
Richardson, Claes Frankhammar, Torbjörn Hagelin (skiljaktig) och Urban
Pettersson (skiljaktig).
Rättssekreterare: Klara Hedlund
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Domsbilaga
i mål nr A 81/21

Torbjörn Hagelins och Urban Petterssons skiljaktiga mening
Vi delar inte majoritetens bedömning i frågan om hur den tvistiga
bestämmelsen ska tolkas och vilka slutsatser som ska dras av ordalydelsen.
Bestämmelsen om veckoarbetstiden innehåller orden ”i genomsnitt”, men
avtalet saknar en reglering om hur en genomsnittsberäkning ska göras. Som
majoriteten anför måste detta vägas in vid bedömningen av själva
avtalstexten. Vid den bedömningen kommer vi till motsatt slutsats och anser
att den omständigheten att parterna inte tillfört avtalstexten en reglering om
en genomsnittsberäkning – antingen genom att ange en beräkningsperiod
eller genom att överlåta till de lokala parterna att träffa överenskommelse
om hur en utjämning av arbetstiden ska kunna ske – innebär att någon
genomsnittsberäkning enligt avtalet inte kan göras. Orden ”i genomsnitt”
går därmed inte att tillämpa och saknar således innehåll. Den omtvistade
regleringen i gummiverkstadsavtalet innebär således, enligt vår mening, att
det inte är tillåtet att jämna ut den ordinarie arbetstiden ens under en
tvåveckorsperiod så att den genomsnittliga arbetstiden under en sådan
period blir 40 timmar per helgfri vecka.
Enligt vår mening har bolaget således brutit mot kollektivavtalet genom att
förlägga de tre arbetstagarnas arbetstid på sätt som skett.
Överröstade i denna del är vi övrigt eniga med majoriteten.
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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2022-04-20
Stockholm

Dom nr 22/22
Mål nr B 64/21

KLAGANDE
Elisabeth Kronström, 19700516-1927, Primusgatan 54, 112 67 Stockholm
Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: advokaten Anders Sannervik,
Audere Advokatbyrå AB, Kungsgatan 54, 111 35 Stockholm
MOTPARTER
1. Medströms AB, 556276-9926, c/o Reco Sverige AB, Västmannagatan 41,
2. Reco Sverige AB, 556733-0971, Västmannagatan 41, 113 25 Stockholm
Ombud för 1 och 2: advokaten Einar Wanhainen, Einar Wanhainen
Advokat AB, Klippuddsstigen 12, 181 65 Lidingö
SAKEN
skadestånd m.m.
ÖVERKLAGAD DOM
Stockholms tingsrätts dom den 22 februari 2021 i mål nr T 4484-20 och mål
nr 4486-20
Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här).
Bakgrund
Elisabeth Kronström var som konsult via sin enskilda firma redovisningsansvarig hos Medströms AB (Medströms) under åren 2017–2019. Hon var också
anställd som redovisningsansvarig hos Reco Sverige AB (Reco) under åren
2016–2019. Hon hade bland annat i uppdrag att göra betalningar för Medströms
och Recos räkning och hade fullmakt att göra banköverföringar från bolagens
respektive konton. Under åren 2017 till 2019 gjorde Elisabeth Kronström olika
överföringar och betalningar från Medströms och Recos konton direkt till sitt
bankkonto och skattekonto.
Bolagen gjorde vid tingsrätten bl.a. gällande att Elisabeth Kronström genom sitt
handlade gjort sig skyldig till grov trolöshet mot huvudman, alternativt trolöshet
mot huvudman, och att hon därigenom orsakat bolagen ekonomisk skada och
därför är skyldig att ersätta bolagen för deras skada. Medströms krav var på
1 231 371 kr och Recos var på 2 010 770 kr.
Tingsrätten fann att Elisabeth Kronström olovligen överfört pengar från
Medströms och Reco till sitt konto och skattekonto samt, såvitt avser
Medströms, överdebiterat för sitt arbete och ersatt sig för utlägg som hon inte
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haft rätt till. Tingsrätten gjorde bedömningen att hon genom sitt agerande missbrukat sin förtroendeställning som redovisningsansvarig åt Medströms och Reco
och att det medfört skada för Medströms och Reco och att Elisabeth Kronström
var skadeståndsskyldig för den skada som bolagen lidit med yrkade belopp
inklusive – beträffande Medströms – ersättning för Medströms utredningskostnader. Tingsrätten förpliktade Elisabeth Kronström att betala bolagen för deras
respektive rättegångskostnad. Tingsrätten fattade även beslut om ersättning enligt rättshjälpslagen och om kvarstad.
Yrkanden
Elisabeth Kronström har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens
dom, ska ogilla båda käromålen och häva beslutet om kvarstad. Hon har vidare
yrkat att Arbetsdomstolen ska befria henne från skyldigheten att ersätta bolagen
för rättegångskostnader vid tingsrätten och i stället förplikta bolagen att solidariskt ersätta henne för rättegångskostnader vid tingsrätten med vid tingsrätten
yrkat belopp.
Bolagen har bestritt ändring och yrkat att kvarstaden ska bestå.
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.
Utredningen
Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Arbetsdomstolen har tagit del av
ljud- och bildupptagningarna av den muntliga bevisningen vid tingsrätten. Bolagen har åberopat samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten. Parterna har
som grund för och till utveckling av sin talan i Arbetsdomstolen anfört i huvudsak detsamma som antecknats i tingsrättens dom, med den skillnaden att
Elisabeth Kronström i Arbetsdomstolen frånfallit bestridandegrunden att överföringarna utgjort lån. Hon har även bestritt skadeståndsskyldighet på den grunden
att det är någon annan icke namngiven person, och inte hon själv, som slutligen
har konsumerat pengarna. Medströms och Reco har anfört att, oavsett brottslig
gärning, åberopas de bakomliggande omständigheterna var för sig till grund för
talan.
Domskäl
Tvisten
Då Elisabeth Kronström inte längre gör gällande att överföringarna till viss del
avsett lån, avser tvisten inte längre bolagens andrahandsgrund för talan.
Arbetsdomstolens bedömning
Arbetsdomstolen delar tingsrättens bedömning att Elisabeth Kronström överfört
de aktuella pengarna till sitt konto och skattekonto olovligen samt att hon, såvitt
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avser Medströms, överdebiterat för sitt arbete och ersatt sig för utlägg, som hon
inte haft rätt till i den omfattning som det bolaget har gjort gällande. Handlandet
har medfört skada för Medströms och Reco. Redan på grund härav är hon skadeståndsskyldig mot bolagen. Elisabeth Kronströms påstående, att hon inte tillgodogjort sig pengarna påverkar inte hennes skadeståndsskyldighet.
Arbetsdomstolens delar även tingsrättens bedömning såvitt avser Medströms rätt
att få sina utredningskostnader ersatta.
Tingsrättens domslut i saken ska således inte ändras, utan fastställas.
Kvarstad
Tingsrätten beslutade i dom att tingsrättens beslut den 24 oktober 2019 i mål nr
T 14414-19 om kvarstad skulle bestå tills domen vinner laga kraft eller annars
kan verkställas.
Elisabeth Kronström har yrkat att kvarstaden ska hävas medan Medströms har
yrkat att kvarstaden ska bestå.
Medströms har i Arbetsdomstolen vunnit bifall till sin talan och domen kan
verkställas omedelbart. Något behov av kvarstad borde således inte föreligga
under längre tid än vad som behövs för att få till stånd verkställighet av domen.
Mot den bakgrunden bör förordnandet om kvarstad bestå till dess verkställighet
av domen har skett eller längst en månad från dagen för denna dom.
Rättshjälp
Den av Anders Sannervik yrkade ersättningen om 91 213 kr för sitt arbete som
biträde enligt rättshjälpslagen bedöms vara skälig.
Rättegångskostnader
Elisabeth Kronström ska som förlorande part ersätta bolagen för deras rättegångskostnader vid tingsrätten och i Arbetsdomstolen. Elisabeth Kronström har
överlämnat åt Arbetsdomstolen att bedöma skäligheten av yrkade rättegångskostnader.
Arbetsdomstolen instämmer i tingsrättens bedömning av rättegångskostnaderna
där. Tingsrättens domslut i den delen ska därför fastställas.
Medströms och Reco har yrkat ersättning för rättegångskostnader med 33 500 kr
var i Arbetsdomstolen. Enligt Arbetsdomstolens mening är de av bolagen yrkade
beloppen skäliga.
Domslut
1. Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens domslut, punkterna 1, 3, 4, 7 och 8.
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2. Tingsrättens beslut om kvarstad, domslutet punkten 2, ska bestå till dess verkställighet av domen har skett eller längst en månad från dagen för denna dom.
3 Anders Sannervik tillerkänns ersättning enligt rättshjälpslagen för rättshjälpsuppdraget i Arbetsdomstolen med 91 213 kr, varav 65 034 kr för arbete, 6 600 kr
för tidsspillan, 1 336 kr för utlägg och 18 243 kr för mervärdesskatt.
4. Elisabeth Kronström ska ersätta Medströms AB för rättegångskostnader i
Arbetsdomstolen med 33 500 kr avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 §
räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.
5. Elisabeth Kronström ska ersätta Reco Sverige AB för rättegångskostnader i
Arbetsdomstolen med 33 500 kr avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 §
räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Karin Renman, Inger Andersson, Kurt Eriksson, Ari Kirvesniemi,
Johanna Torstensson, Carina Lindberg och Annette Carnhede. Enhälligt.
Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini
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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2022-04-27
Stockholm

Dom nr 23/22
Mål nr A 122/21

KÄRANDE
Svenska Elektrikerförbundet, Box 1123, 111 81 Stockholm
Ombud: förbundsjuristen Anne Alfredson, LO-TCO Rättsskydd AB, Box
1155, 111 81 Stockholm
SVARANDE
Hometec Security Gbg AB, 556978-2245, Johannas väg 5, 512 91 Sexdrega
Ombud: chefsjuristerna Peter Lindgren och Jonas Stenmo, Almega AB,
Box 55545, 102 04 Stockholm
SAKEN
kollektivavtalsbrott, skadestånd

Bakgrund
Hometec Security Gbg AB (Hometec) är genom hängavtal med Svenska
Elektrikerförbundet (förbundet) sedan den 23 september 2020 bundet av det s.k.
larm- och säkerhetsteknikavtalet. Avtalet träffas av Installatörsföretagen, å ena
sidan, samt förbundet och Seko, Service- och kommunikationsfacket (Seko), å
andra sidan. I kap. 1 § 1 första stycket i avtalet anges följande.
Detta kollektivavtal äger tillämpning på anställning hos medlemmar av Installatörsföretagen för medlemmar av Svenska Elektrikerförbundet (SEF) eller Seko,
Service- och kommunikationsfacket (Seko) gällande arbeten inom larm- och
säkerhetsteknik.

Bolaget är sedan maj 2020 genom medlemskap i Almega Säkerhetsföretagen
också bundet av ett kollektivavtal som den organisationen träffat med Unionen,
tjänstemannaavtal Säkerhetsföretagen (tjänstemannaavtalet).
Vid Hometec arbetar ungefär tio personer som av förbundet har benämnts
larmtekniker och som av bolaget har benämnts säkerhetsexperter.
Förbundet anser att bolaget är skyldigt att tillämpa larm- och säkerhetsteknikavtalet på dessa arbetstagare. Enligt larm- och säkerhetsteknikavtalet ska lönen
betalas den 25:e i samma månad som den tjänas in. Lön för arbete i t.ex. oktober
ska alltså betalas som s.k. preliminär lön den 25 oktober. Hometec har inte
tillämpat denna ordning, utan i stället betalat lönen den 25:e i månaden efter att
arbetet utförts, s.k. efterskottslön. Enligt förbundet har Hometec därigenom
brutit mot larm- och säkerhetsteknikavtalet.
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Hometec har vidgått att bolaget inte betalat preliminär lön, men anser inte att
man brutit mot larm- och säkerhetsteknikavtalet, eftersom de berörda arbetstagarna inte omfattas av detta avtal, utan av tjänstemannaavtalet.
För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att Hometec är skyldigt att tillämpa
larm- och säkerhetsteknikavtalet på arbetstagarna är parterna ense om att bolaget
brutit mot avtalet.
Yrkanden m.m.
Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till förbundet
betala 150 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av
stämning (den 24 augusti 2021) till dess betalning sker.
Bolaget har bestritt yrkandet men vitsordat ränteberäkningen.
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Domskäl
Tvisten
Tvisten gäller vilket av de två kollektivavtal som Hometec är bundet av som ska
tillämpas på de ungefär tio anställda som förbundet kallar larmtekniker och
bolaget kallar säkerhetsexperter. Förbundet anser att larm- och säkerhetsteknikavtalet ska tillämpas på arbetstagarna, medan Hometec anser att tjänstemannaavtalet ska tillämpas.
Hometec säljer och installerar larm hos privatpersoner. Bolaget är en av flera
franchisetagare i Verisure-gruppen, som utvecklar och marknadsför de larm som
Hometec säljer. Verisure Sverige AB är ett företag i Verisure-gruppen, som bl.a.
ansvarar för försäljningen i Sverige.
Rättsliga utgångspunkter
I Sverige finns ingen lagstiftning som reglerar vilken arbetstagarorganisation
som äger träffa kollektivavtal med en viss arbetsgivare eller för en viss typ av
arbete, utan utgångspunkten är att kollektivavtalsparterna när avtalet träffas
bestämmer avtalets tillämpningsområde. Inom de stora huvudorganisationerna
LO, TCO och Saco sker en samordning av på vilken del av arbetsmarknaden
som de olika medlemsförbunden i organisationerna ska rekrytera medlemmar
och söka träffa kollektivavtal. Detta brukar inom arbetstagarorganisationerna
uttryckas som en fråga om vilket medlemsförbund som har avtals- och organisationsrätten. Inom huvudorganisationerna kan denna uppdelning komma till
uttryck i organisationsplaner som antas av huvudorganisationen. Vidare förekommer främst mellan förbund inom LO och förbund inom TCO s.k. gränsdragningsöverenskommelser om vilket förbund som ska organisera vilken grupp
av arbetstagare. Se t.ex. SOU 1988:49 s. 29 ff. Varken organisationsplaner eller
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gränsdragningsöverenskommelser är direkt bindande för arbetsgivarsidan, men
kan ha viss betydelse för tolkning av tillämpningsområdet för ett kollektivavtal.
Arbetsdomstolen har tidigare tagit ställning till frågan hur gränsen ska dras
mellan arbetstagare som omfattas av arbetar- respektive tjänstemannaavtalen vid
rättstvister om avtalens tillämpningsområde (se AD 2014 nr 42, AD 2010 nr 69,
AD 2006 nr 87, AD 1998 nr 37, AD 1995 nr 9, AD 1992 nr 81, AD 1989 nr 12,
AD 1987 nr 75, AD 1987 nr 45, AD 1986 nr 138 och AD 1978 nr 18). Av dessa
rättsfall kan man utläsa följande allmänna riktlinjer för hur denna gränsdragning
ska göras.
Frågan om en viss anställd eller en grupp av anställda hos en arbetsgivare
omfattas av ett arbetar- eller tjänstemannaavtal avgörs som utgångspunkt genom
sedvanlig tolkning av avtalet utifrån vad kollektivavtalsparterna själva har
kommit överens om eller de gemensamma förutsättningar som de har utgått från
vid avtalets tillkomst. Om en sådan tolkning inte ger någon direkt ledning i
tvisten, vilket i rättspraxis är det vanliga, finns i Arbetsdomstolens praxis
följande hållpunkter för bedömningen.
Om annat inte framkommer är en utgångspunkt att parterna i arbetar- respektive
tjänstemannaavtalen anses vara ense om att det inte finns någon överlappning
mellan avtalen, dvs. att en arbetstagare som omfattas av arbetaravtalet inte
omfattas av tjänstemannaavtalet och vice versa. Med andra ord presumeras att
arbetar- och tjänstemannaavtalen inte är konkurrerande. Detta antas bero på dels
att avtalen på båda sidor har utvecklats under beaktande av en på tradition
vilande gemensam uppfattning om vad som är arbetar- respektive tjänstemannaarbete, dels att berörda arbetstagarorganisationer genom gränsdragningsöverenskommelser klarlagt att de inte avsett att träffa överlappande kollektivavtal, trots
att dessa gränsdragningsöverenskommelser inte är omedelbart bindande för
arbetsgivarsidan.
Att avtalen inte är överlappande utesluter inte att det på en arbetsplats kan finnas
arbetsuppgifter som lika gärna kan hänföras till det ena som det andra avtalet,
utan endast att utgångpunkten är att var och en av de anställda är att hänföra
under endast ettdera av avtalen (se t.ex. AD 2010 nr 69 och AD 1995 nr 31).
Ytterligare en utgångspunkt är att tillämpningsområdet för kollektivavtal
fastställs objektivt i den meningen att det inte kan ändras utan avtalsparternas
medverkan. Arbetsdomstolen har avvisat tanken att en arbetsgivare i gränsfall
kan välja om en viss arbetstagare ska omfattas av det ena eller andra avtalet (AD
1987 nr 75). Att en arbetsgivare börjat tillämpat t.ex. ett tjänstemannaavtal på en
grupp anställda, innebär inte att avtalets tillämpningsområde påverkats av detta,
med mindre arbetstagarparten kan anses ha godtagit avtalstillämpningen (se t.ex.
AD 1992 nr 81, AD 1987 nr 75 och AD 1978 nr 18).
Bedömningen av avtalens tillämpningsområde görs konkret i förhållande till den
arbetsgivare och den anställde eller en den grupp av anställda som tvisten rör.
Avgörande för bedömningen är väsentligen arbetstagarnas arbetsuppgifter eller
sammansättningen av dessa. Frågan kan då vara om de aktuella arbetsupp-
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gifterna till sin art och sammansättning är att jämställa med arbete som otvetydigt faller under det ena eller andra avtalet (se t.ex. AD 1998 nr 37). Arbetstagarens organisationstillhörighet är inte direkt avgörande för gränsdragningen,
men om t.ex. en viss grupp arbetstagare traditionellt tillhört en viss arbetstagarorganisation kan detta vara ägnat att belysa vilka synsätt som traditionellt gällt i
branschen eller på arbetsplatsen. Inte heller har de berörda arbetstagarnas utbildning någon direkt avgörande betydelse, men kan ha betydelse för bedömningen
av vad som är det centrala innehållet i en viss befattning (jfr AD 1998 nr 37).
I Arbetsdomstolens praxis har två metoder använts för att bedöma om en
arbetstagares arbetsuppgifter är sådana att han eller hon omfattas av det ena eller
andra avtalet.
Den första metoden tillämpas när situationen är sådan att det omtvistade arbetet
eller befattningen har utvecklats eller hämtats från arbete som hör under ena
avtalet (se t.ex. AD 1978 nr 18 och AD 2006 nr 87). Om t.ex. en arbetare med
bibehållande i större eller mindre utsträckning av tidigare arbetsuppgifter tillförs
ytterligare arbetsuppgifter som är tjänstemannabetonade, har det ansetts att
arbetstagarens arbetsuppgifter efter förändringen fortfarande omfattas av arbetaravtalet. En förutsättning är dock att de nytillkomna arbetsuppgifterna inte är helt
dominerande.
Den nu beskrivna metoden har främst tillämpats på arbetsplatser där det sedan
länge funnits etablerade kollektivavtalsrelationer och där den tekniska utvecklingen – inte minst utvecklingen av it-teknik – medfört att arbetet i produktionen
blivit mindre manuellt och mer tekniskt avancerat (se t.ex. AD 1987 nr 75 och
AD 1987 nr 45). Metoden har även tillämpats när arbetet till följd av organisatoriska förändringar fått ändrat innehåll (se t.ex. AD 2006 nr 87). En tillämpning
av metoden förutsätter en jämförelse av konkreta arbetsuppgifter för enskilda
arbetstagare eller en viss grupp av arbetstagare (AD 1989 nr 12).
Metoden har tagit sin utgångspunkt i att det gängse förfaringssättet för att lösa
uppkommande gränsdragningsfrågor är genom överenskommelser, och tanken är
att avtalstillhörigheten bör bestå till dess frågan blir reglerad genom en överenskommelse, om de nytillkomna arbetsuppgifterna inte är helt dominerande.
Metoden motverkar att t.ex. arbetaravtalet genom teknisk eller organisatorisk
utveckling successivt får ett mer begränsat tillämpningsområde (AD 1995 nr 9)
och kan därigenom tänkas bidra till att berörda arbetstagarorganisationer inte får
skäl att ställa sig avvisande till tekniska eller organisatoriska förändringar.
Den andra metoden tillämpas i den mån en viss arbetstagares eller grupp av
arbetstagares arbetsuppgifter eller sammansättning av arbetsuppgifter inte kan
sägas ha utvecklats eller hämtats från en befattning som hör under det ena
avtalet. I dessa fall ställs frågan om de aktuella arbetsuppgifterna eller sammansättningen av dessa huvudsakligen är tjänstemannabetonade eller om de till
större delen utgörs av sådana arbetsuppgifter som typiskt faller under arbetaravtalet (se t.ex. AD 2014 nr 42, AD 1998 nr 37 och AD 1995 nr 9).
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Gemensamt för de båda metoderna är att domstolen behöver göra en bedömning
av vilka arbetsuppgifter som hänförs till det ena eller andra avtalet. Om den
frågan inte kan lösas genom en sedvanlig tolkning av kollektivavtalen, tas
hänsyn till hur de arbetsuppgifter som tvisten gäller traditionellt har betraktats på
avtalsområdet (se t.ex. AD 1987 nr 75). Vid den bedömningen kan gränsdragningsöverenskommelser beaktas som ett uttryck för vad som är ett traditionellt
betraktelsesätt, se t.ex. AD 2014 nr 42, AD 1998 nr 37 och AD 1989 nr 12 samt
SOU 1988:49 s. 45 ff. De bedömningsgrunder som kan utläsas ur t.ex. gränsdragningsöverenskommelser är dock, såvitt framgår av domstolens praxis, ofta
relativt allmänt hållna, vilket gör att det ute på arbetsplatserna finns behov av att
hitta praktiska lösningar om vilka grupper av arbetstagare som ska hänföras till
det ena eller andra avtalet. I den mån det på arbetsplatsen funnits en samsyn
mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen om att vissa
befattningar eller konkreta arbetsuppgifter hör till det ena eller andra avtalet, har
denna samsyn – snarare än synsättet på avtalsområdet i stort – tagits till utgångspunkt för hur förändrade eller nytillkomna arbetsuppgifter ska bedömas (se t.ex.
AD 2014 nr 42 och AD 1987 nr 75). I övrigt är domstolen hänvisad till mer
allmänna bedömningar om vad som på arbetsmarknaden i övrigt anses vara
kännetecknande för arbetsuppgifter som typiskt utförs av arbetare respektive
tjänstemän. Härvid bör beaktas inte bara hur arbetsuppgifterna utförs, t.ex. vilka
hjälpmedel som används, utan även vad som ska uppnås med dessa (AD 1995 nr
9).
Arbetsdomstolens inledande bedömningar
Av parternas argumentation framgår att de är ense om att det inte finns någon
överlappning mellan de två kollektivavtal som Hometec är bundet av, och att en
arbetstagare som omfattas av larm- och säkerhetsteknikavtalet sålunda inte
omfattas av tjänstemannaavtalet, och vice versa.
Vidare visar utredningen att Hometec och förbundet, när Hometec tecknade
hängavtal på larm- och säkerhetsteknikavtalet, var medvetna om att de hade
olika uppfattning i frågan om detta avtal var tillämpligt på de aktuella arbetstagarna. Det har alltså inte funnits någon gemensam partsavsikt i frågan om de
aktuella arbetstagarna skulle omfattas av larm- och säkerhetsteknikavtalet eller
inte.
Enligt larm- och säkerhetsteknikavtalets lydelse är det tillämpligt ”på anställning
hos medlemmar av Installatörsföretagen för medlemmar av Svenska Elektrikerförbundet (SEF) eller Service- och kommunikationsfacket (SEKO) gällande
arbeten inom larm- och säkerhetsteknik”. Formuleringar som denna är vanliga i
kollektivavtal och antas inte innebära att arbetsgivaren är skyldig att tillämpa
avtalet bara på medlemmar i de avtalsslutande arbetstagarorganisationerna (se
t.ex. AD 1977 nr 49). Skälet till att det anges att avtalet är tillämpligt på medlemmar i förbundet eller Seko lär vara att markera gränsen mot andra kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av (se t.ex. AD 1977 nr 49, särskilt s. 341,
som gällde installationsavtalet). Avtalets lydelse ger enligt Arbetsdomstolens
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mening mot bakgrund härav ingen annan ledning än att larm- och säkerhetsteknikavtalet inte är tillämpligt på arbetstagare som omfattas av tillämpligt
tjänstemannaavtal.
Hometec var fram till maj 2020 inte bundet av något kollektivavtal, och blev då
bundet av tjänstemannaavtalet. Bolaget blev i september samma år bundet av
larm- och säkerhetsteknikavtalet. Det är således fråga om en verksamhet där
avtalen inte tidigare tillämpats (se AD 1998 nr 5). Inte heller synes de berörda
arbetstagarnas arbetsuppgifter ha förändrats nämnvärt över tid. Det kan därför
inte sägas att de aktuella arbetstagarnas arbetsuppgifter har utvecklats eller
hämtats från en befattning som hör under det ena avtalet. I stället måste tvisten,
enligt Arbetsdomstolens mening, lösas genom en bedömning av om de berörda
arbetstagarnas arbetsuppgifter huvudsakligen är tjänstemannabetonade eller om
de till större delen utgörs av sådant arbete som typiskt sett faller under
arbetaravtalet.
När det gäller hur den bedömningen närmare ska gå till, kan följande noteras.
Parterna i målet – förbundet och Hometec – är ense om att det inom larm- och
säkerhetsbranschen finns många arbetstagare som installerar larm, vars arbetsuppgifter är sådana att larm- och säkerhetsteknikavtalet är tillämpligt på dem. De
är också ense om att själva monteringen av larm är en arbetsuppgift som hör
under det avtalet, men är väsentligen oense om hur i övrigt förekommande
arbetsuppgifter ska bedömas.
Inom vad som i vidsträckt mening kan beskrivas som larm- och säkerhetsbranschen förekommer en rad olika kollektivavtal och framväxten av dessa är
relativt komplicerad att beskriva. På arbetstagarsidan har avtal träffats av förbundet, Seko och Unionen. På arbetsgivarsidan har kollektivavtal träffats av
Installationsföretagen (tidigare EiO) samt flera förbund inom Transportföretagen
och Almega. De största företagsgrupperna inom larmbranschen – Stanley
Security, Sector Alarm och Verisure – har skiftande ursprung, uppbyggnad och
avtalshistoria. Förbundet har under hela 2000-talet träffat flera kollektivavtal
som tillämpas på arbetstagare som installerar larm, främst installationsavtalet,
larm- och säkerhetsavtalet och larm- och säkerhetsteknikavtalet.
Det har inte framkommit några uppgifter om kollektivavtalen på området eller
om den traditionella uppfattningen på avtalsområdet som ger ledning för hur
bedömningen av de berörda arbetstagarnas olika arbetsuppgifter konkret ska
göras.
Hometec har hänfört sig till en gränsdragningsöverenskommelse från 1954
mellan förbundet och Svenska Industritjänstemannaförbundet. Inte heller den
ger, enligt Arbetsdomstolens mening, någon närmare ledning för denna
bedömning. Det är här tillräckligt att peka på att överenskommelsen rör helt
andra typer av befattningar än den som tvisten rör.
Arbetsdomstolen är därför hänvisad till att avgöra tvisten utifrån mer allmänna
bedömningar om vad som på arbetsmarknaden anses vara kännetecknande för
arbetsuppgifter som typiskt utförs av arbetare respektive tjänstemän.
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Arbetet som larmtekniker/säkerhetsexpert
Parterna har presenterat en förhållandevis omfattande utredning om det arbete
som de berörda arbetstagarna utför. Förbundet har huvudsakligen hänfört sig till
ett dokument som förtroendemannen Johan Johnsson upprättat efter samtal med
ett par av de berörda arbetstagarna, samt till förhör med honom och en anställd
hos en annan franchisetagare inom Verisure. Hometec har, å sin sida, främst
hänfört sig till befattningsbeskrivningar och tidmätningar för åren 2019 och
2021 avseende den berörda kategorin av arbetstagare samt förhör med Thomas
Katby (vd Hometec), Daniel Särefjord (vd Verisure Sverige AB) och Simon
Carlsson (säkerhetsexpert hos Homtec). Båda sidor synes utgå från att arbetet för
den aktuella gruppen av arbetstagare bedrivs på ett likartat sätt hos Verisure
Sverige AB och dess franchisetagare, däribland Hometec.
Den bevisning som lagts fram ger i allt väsentligt en samstämmig bild i fråga om
vilka arbetsuppgifter arbetstagarna har, hur dessa utförs och hur lång tid de olika
momenten tar. Däremot skiljer sig parternas uppfattningar åt beträffande till
vilken del de olika arbetsuppgifterna ska hänföras till det ena eller andra av
avtalen, samt vad som kan sägas vara det centrala innehållet i arbetet.
Utbildning och arbetsredskap
Hometec uppställer inga särskilda krav på utbildning eller motsvarande för
anställning till den befattning bolaget kallar säkerhetsexpert. Arbetstagarna får
genomgå tre dagars utbildning som är gemensam för Verisure Sverige AB och
franchisetagarna. Utbildningen syftar till att ge kunskap om Verisures produkter
och arbetssätt, och innehåller moment såväl om kundrelationer som om hur
montage och installation av Verisures produkter ska gå till.
De berörda arbetstagarna har tillgång till en servicebil som är utrustad med olika
komponenter som ingår i en larmanläggning och de verktyg som behövs för
installation, främst skruvdragare, slagborrmaskin, stege och hammare. Hometec
tillhandahåller en handdator och särskilda arbetskläder. Arbetet utgår från
bostaden och arbetstagarna får instruktioner av arbetsgivaren om vilka kundbesök som ska göras. Vid arbetsdagens slut parkeras bilen vid arbetstagarens
bostad.
Uppkoppling och kundärenden
Arbetstagarnas huvudsakliga arbete består av att göra kundbesök hos kunder
dels vid uppkoppling av nya kunder, dels vid kundärenden som innefattar någon
form av service hos befintliga kunder. Om man räknar in transporter till och från
kund tar kundbesöken i anspråk omkring 90 procent av arbetstagarnas arbetstid.
En uppkoppling avser oftast att installera ett nytt larm hos en ny kund, men kan
också avse att ansluta en ny kund till ett befintligt larm. Det senare kan bli
aktuellt om kunden övertagit en bostad där Verisure redan haft ett larm
installerat. En uppkoppling tar normalt två–tre timmar.
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En uppkoppling föregås av att kunden har gjort en beställning av något av de
larmpaket som Verisure erbjuder och att en uppkoppling bokats in. Arbetstagaren får av Hometec besked om att det ska göras en uppkoppling och får del
av den offert avseende larm som redan upprättats. Vid uppkoppling kan arbetet
sägas bestå av tre huvudsakliga moment: säkerhetskonsultation, montage och
installation samt avtalsskrivande och kundvård. Dessa arbetsmoment beskrivs
nedan.
Kundärenden avser personer som redan är kunder och som har kontaktat
Verisure eller Hometec vilket föranleder ett besök hos kunden, oftast för att
något fel behöver åtgärdas. Det kan t.ex. vara fråga om att byta ut någon enhet
eller att byta batteri. Tiden för ett kundärende kan variera beroende på vad som
är skälet till kundbesöket, men besöket är normalt avsevärt kortare än vid
uppkoppling. Även vid kundärenden ska arbetstagarna enligt Verisure
genomföra en säkerhetskonsultation och besöket kan även innehålla moment
som avtalsskrivande och kundvård, på sätt som beskrivs nedan.
Säkerhetskonsultation
Kundbesöken innefattar såväl vid uppkoppling som vid kundärenden att arbetstagaren och kunden går runt i och utanför bostaden för att undersöka och planera
hur skyddet mot inbrott, brand och vatten kan utformas. Detta arbetsmoment,
som inom Verisure kallas säkerhetskonsultation, tar vid uppkoppling ofta 30–40
minuter.
Säkerhetskonsultationen handlar vid uppkoppling för det första om att arbetstagaren närmare ska överväga hur det larm som kunden redan beställt ska t.ex.
placeras för att fungera så bra som möjligt. Verisure har utarbetat uppkopplingsanvisningar för hur de olika produkter som ingår i ett larm ska placeras för att
fungera. Vid kundärenden innefattar säkerhetskonsultationen att undersöka de
fel hos larmet som föranlett besöket.
Därutöver handlar säkerhetskonsultationen om att arbetstagaren tillsammans
med kunden överväger om kunden har behov av larmfunktioner, utöver dem
som han eller hon redan beställt. Enligt Verisures manual för säkerhetskonsultationer, som tillämpas hos Hometec, ska arbetstagaren vid konsultationen
förhöra sig om alla i familjen kan larma av och på samt gå igenom Verisures app
och Mina sidor. Arbetstagaren ska också kontrollera larmskyltar och dekaler.
Vidare ska arbetstagaren överväga om kunden har behov av skydd mot inbrott,
brand och vatten samt informera om Verisures produkter. Arbetstagaren ska
även informera om nya tjänster och komponenter, såsom livekameror.
Arbetstagaren ska vidare undersöka behovet av larm på andra ställen än i
kundens bostad, såsom i garage, fritidshus eller föräldrarnas bostad, samt höra
med kunden om tips på andra som kan vara intresserade av Verisures produkter.
Av förhöret med Hometecs vd Thomas Katby framgår följande. Verisure och
Hometec uppfattar säkerhetskonsultationen primärt som en möjlighet att få
kontakt med kunden och få möjlighet att sälja produkter. De allra flesta
åtgärderna vid en installation och för att avhjälpa fel skulle kunden kunna
genomföra själv, eventuellt med visst stöd. Skälet till att Verisure genomför
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kundbesök för sådana åtgärder som kunden egentligen själv kan vidta, som t.ex.
batteribyte, är att få tillfälle till ytterligare försäljning genom ”att hos kunden
väcka behov att köpa nya produkter”.
Hometecs intäkter består till övervägande del av försäljning av produkter och de
berörda arbetstagarnas intäkter för försäljning var under 2021 i genomsnitt drygt
60 000 kr per månad. De berörda arbetstagarna sålde under det året för högre
belopp än de arbetstagare som arbetade helt som säljare.
Enligt Arbetsdomstolens mening har den delen av säkerhetskonsultationen som
handlar om planering av t.ex. placering av redan beställda larmkomponenter så
nära koppling till installation och montering att den arbetsuppgiften måste
betraktas om en uppgift som typiskt utförs av arbetare. Likväl är det enligt domstolens mening klarlagt att det huvudsakliga syftet med säkerhetskonsultationen
är att sälja produkter. Detta följer bl.a. av att arbetstagarna ska agera utifrån en
utarbetad strategi för att sälja bolagets produkter samt att de berörda arbetstagarna säljer för betydande belopp varje månad. Försäljningsmomentet i säkerhetskonsultationen synes också vara det som tar störst tid i anspråk.
Arbete som huvudsakligen går ut på försäljning brukar traditionellt betraktas
som tjänstemannaarbete (se t.ex. SOU 1988:49 s. 47). Detta utesluter naturligtvis
inte att arbetstagare på vilka arbetaravtal är tillämpliga kan ha försäljning som
arbetsuppgift. Som förbundet framhållit är det inte ovanligt att arbetstagare som
omfattas av arbetaravtal har till uppgift att sälja varor och tjänster. Sådant har
t.ex. förekommit inom livsmedelsbranschen (se t.ex. AD 1992 nr 81). Förre
förhandlingschefen Ronny Wenngren har också berättat att s.k. merförsäljning
traditionellt varit en vanlig arbetsuppgift bland förbundets medlemmar. Vid
bedömningen av om en arbetstagare huvudsakligen utför arbetar- eller tjänstemannauppgifter, bör likväl arbete som avser försäljning anses utgöra tjänstemannauppgifter.
Mot bakgrund härav anser Arbetsdomstolen att arbetet med säkerhetskonsultation huvudsakligen får betraktas som en tjänstemannauppgift.
Montage, installation m.m.
Vid uppkoppling ombesörjer arbetstagarna montage och installation av de
produkter som kunden önskar köpa. I detta ingår att packa upp komponenterna,
placera ut dem i bostaden eller motsvarande och montera dem på väggar och
fönster m.m. Vid montering behöver arbetstagarna använda bl.a. skruvdragare,
slagborrmaskin och stege. Till installationen måste även räknas att driftsätta
komponenterna genom att ansluta dem till huvudstationen samt att testa att
komponenterna fungerar. Till detta arbetsmoment kan även räknas att fästa
dekaler och skyltar på byggnaden.
Verisure uppskattar att dessa arbetsmoment vid uppkoppling kan ta upp mot
1 timme 15 minuter. I den mån uppkopplingen innefattar montage av en Assa
Yale doorman, kan det ta lite längre tid.
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Vid uppkopplingen ska arbetstagarna följa de uppkopplingsanvisningar som
Verisure har utarbetat. Anvisningarna för varje produkt omfattar 1–2 sidor och
de synes inte vara mer komplicerade än att de kan följas utan någon närmare
utbildning eller särskilda förkunskaper.
Vid kundärenden tar de arbetsmoment som avser montage och installation, t.ex.
att byta ut komponenter och batterier, normalt avsevärt mycket kortare tid.
Verisure uppskattar tiden till i genomsnitt knappt 10 minuter.
Verisure lägger vikt vid att uppkopplingen blir korrekt genomförd och hos
Verisure Sverige AB finns en avdelning som genomför kontroller, även hos
franchisetagarna, av att uppkoppling gjorts i enlighet med instruktionerna. En
arbetstagare som gjort fel får genomgå utbildning och kan ytterst fråntas
uppgiften att montera larm.
Enligt Arbetsdomstolens mening är de arbetsuppgifter som nu beskrivits sådant
arbete som typiskt sett faller under arbetaravtal. Detta synes parterna också i
huvudsak vara ense om.
Avtalsskrivande, utbildning av kund m.m.
Utöver arbetet med säkerhetskonsultation samt montage och installation innehåller kundbesöken även vissa andra arbetsuppgifter. En sådan är att upprätta
offerter vid kundärende. Vid uppkoppling finns normalt redan en offert. Vidare
ingår att skriva avtal och därvid eventuellt erbjuda finansieringsmöjligheter. Det
ingår även att introducera och utbilda kunden om hur han eller hon ska använda
funktionen Mina sidor och Verisures app. Arbetstagaren ska även lära ut
handhavandet av larm och presentera nyheter i larmtjänsterna.
Verisure har uppskattat att dessa arbetsuppgifter tar ungefär 15 minuter per
kundbesök. Uppgifterna får godtas.
Enligt Arbetsdomstolens mening får dessa arbetsuppgifter anses vara huvudsakligen tjänstemannabetonade (se t.ex. de gränsdragningsöverenskommelser som
redovisas i SOU 1988:49 s. 47 och AD 2014 nr 42).
Körtid och annat
En betydande del av arbetstagarnas arbetstid går åt till att köra till och från
kundbesöken. I Verisures tidmätning görs bedömningen att arbetstagarna ägnar
ungefär 15 procent av arbetstiden åt bilkörning.
Syftet med bilkörningen får anses vara att flytta arbetstagaren till kunderna och
möjliggöra kundbesöken, snarare än att transportera varorna. Mot bakgrund
härav kan bilkörningen, enligt Arbetsdomstolens mening, sägas vara varken
typiska tjänstemanna- eller arbetaruppgifter.
De övriga arbetsuppgifter som arbetstagarna utför är till sin art eller omfattning
sådana, att de inte bör inverka på bedömningen av om arbetstagarna ska omfattas
av arbetar- eller tjänstemannaavtalet.

AD 2022 nr 23

April 2022 s. 27

Fördelning av arbetstiden
Mot bakgrund av vad Arbetsdomstolen funnit utrett gör domstolen bedömningen
att arbetsmomentet med montering och installation vid uppkoppling tar något
längre tid i anspråk än de arbetsmoment som avser säkerhetskonsultation,
avtalsskrivande och utbildning. Å andra sidan synes de senare arbetsmomenten
vara de tidsmässigt helt dominerande vid kundärenden. Detta gäller även med
beaktande av att säkerhetskonsultationen innehåller moment som måste
uppfattas som förberedelser för montering och installation.
Enligt Hometec har Verisure tagit fram underlag som visar att av alla kundbesök
är ungefär 2/3 kundärenden och 1/3 uppkopplingar. Uppgiften har bekräftats av
Thomas Katby och synes förenlig med andra uppgifter i målet. Hometec har
tillagt att andelen kundärenden ökar i takt med att bolagets kundbas blir större.
Dessa omständigheter talar starkt för att arbetsmomenten säkerhetskonsultation,
avtalsskrivande och utbildning för de berörda arbetstagarna tar mer tid i anspråk
än montering och installation.
I samma riktning talar de tidmätningar som Verisure genomfört för åren 2019
och 2021. Enligt dessa avsåg arbetstiden för den berörda gruppen av arbetstagare
knappt 50 procent sådant som försäljning, säkerhetskonsultation och utbildning
av kunder medan knappt 30 procent avsåg teknik, vilket primärt innefattar det
som ovan beskrivits som montage och installation.
Arbetsdomstolens slutsats är mot bakgrund härav att en större andel av arbetstagarnas arbetstid ägnas åt säkerhetskonsultation, avtalsskrivande och utbildning än åt montering och installation.
Arbetsdomstolens samlade bedömning
Arbetsdomstolen har kommit fram till att de arbetsmoment som avser säkerhetskonsultation, avtalsskrivande och utbildning är tjänstemannauppgifter,
medan arbetet med montage och installation är arbetsuppgifter som typiskt sett
faller under arbetaravtalet. Övriga arbetsuppgifter är till sin art eller omfattning
sådana att de inte bör inverka på bedömningen av om arbetstagarna ska omfattas
av arbetar- eller tjänstemannaavtalet.
Arbetsdomstolen har också kommit fram till att en större andel av de berörda
arbetstagarnas arbetstid ägnas åt säkerhetskonsultation, avtalsskrivande och
utbildning än åt montering och installation. Enligt Arbetsdomstolens mening kan
fördelningen av arbetstiden mellan olika arbetsuppgifter, i en tvist som den
aktuella, inte vara ensamt avgörande, utan det finns även skäl att beakta vad som
kan sägas vara det huvudsakliga innehållet eller syftet med de kundbesök som
arbetstagarna är anställda för att genomföra (AD 1995 nr 9).
Man skulle här kunna hävda att det huvudsakliga skälet för kundbesök vid
uppkoppling är att installera larm och vid kundärenden att åtgärda fel i redan
installerade larm och att dessa mer manuella arbetsuppgifter är nödvändiga för
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att kundbesöken ska komma till stånd, och därmed utgör huvudinnehållet i det
aktuella arbetet.
Arbetsdomstolen kan dock inte instämma i det synsättet. Den typ av installation
som förekommer inom Verisure skiljer sig från den som förekommer inom de
delar av larm- och säkerhetsbranschen som främst vänder sig till företag och
som installerar skyddsklassade larm. Den senare typen av larm kan normalt inte
installeras av privatpersoner, utan endast av tekniskt utbildad personal. Det finns
åtminstone en yrkesutbildning till larmtekniker som omfattar 48 veckor och som
huvudsakligen är inriktad mot tekniskt kunnande.
De monteringsanvisningar som finns avseende Verisures larmprodukter ger stöd
för att dessa kan installeras av privatpersoner utan särskilda förkunskaper. Detta
stöds även av att Hometec inte uppställer något utbildningskrav på dem som
anställs och att anställningen inleds med en kortare introduktionskurs om tre
dagar. Av förhöret med Daniel Särefjord, som är vd för Verisure Sverige AB,
framgår följande. Trots att larmprodukterna i princip kan installeras av kunderna
själva, har Verisure valt en affärsmodell där larmen installeras av säkerhetsexperter. Skälet till detta är att kundbesöken ger en unik möjlighet att få direkt
kontakt med kunderna och därigenom en ökad möjlighet till försäljning. För det
fall kundbesöken inte skulle medföra en ökad försäljning, vore det bättre att
utforma affärsmodellen så att kunderna själva installerade larmen.
Förbundet har i målet lyft fram exempel på att Verisure på sina hemsidor och i
annan kontakt med kunder beskriver de berörda arbetstagarna som godkända
säkerhetsexperter och motsvarande, snarare än som försäljare. Det som Daniel
Särefjord har berättat har bekräftat bilden av att Verisure i sin marknadsföring
och sina kundkontakter tonar ner att arbetstagarnas främsta uppgift är att vara
säljare.
Att det huvudsakliga syftet med kundbesöken, såväl vid uppkoppling som vid
kundärenden, är försäljning vinner stöd såväl av Verisures manual för säkerhetskonsultationer som av det förhållandet att de berörda arbetstagarna säljer för
betydande belopp per månad.
Arbetsdomstolens slutsats är alltså dels att de berörda arbetstagarna ägnar en
större del av sin arbetstid åt tjänstemannauppgifter än de ägnar åt arbetaruppgifter, dels att det huvudsakliga syftet med kundbesöken är att öka bolagets
försäljning. De berörda arbetstagarnas arbetsuppgifter får därför anses huvudsakligen vara tjänstemannabetonade, och de omfattas inte av larm- och säkerhetsteknikavtalet. Därmed har Hometec inte brutit mot det avtalet genom att inte
betala s.k. preliminär lön och förbundets talan ska därför avslås.
Rättegångskostnader
Förbundet har förlorat målet och ska ersätta Hometec för bolagets rättegångskostnader. Det yrkade beloppet är skäligt.
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Domslut
1. Arbetsdomstolen avslår Svenska Elektrikerförbundets talan.
2. Arbetsdomstolen förpliktar Svenska Elektrikerförbundet att ersätta Hometec
Security Gbg AB för rättegångskostnader med 222 000 kr, avseende
ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till
dess betalning sker.

Ledamöter: Jonas Malmberg, Peter Syrén, Christer Måhl, Karl-Olof Stenqvist,
Stefan Lagervall, Lenita Granlund (skiljaktig) och Paul Lidehäll.
Rättssekreterare: Pontus Bromander
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Domsbilaga
i mål nr A 122/21

Ledamoten Lenita Granlunds skiljaktiga mening
Jag är skiljaktig i frågan om larm- och säkerhetsteknikavtalet är tillämpligt på de
berörda arbetstagarna.
Jag anser att anser att de berörda arbetstagarna inte ägnar en större del av sin
arbetstid åt tjänstemannauppgifter. Enligt min mening visar utredningen att
arbetstagarna huvudsakligen utför arbetsuppgifter som hör till larm- och säkerhetsteknikavtalet. En förutsättning för att en arbetstagare ska besöka en kund är
att det antingen skett en nyförsäljning av larm eller att kunden meddelat företaget att det behövs en serviceåtgärd på befintlig larmanläggning. Arbetena
utförs efter att arbetstagaren till sin mobil fått en arbetsorder av bolaget. Merförsäljning är en del av arbetet och är normalt förekommande, men kan inte
betraktas som den huvudsakliga arbetsuppgiften.
Överröstad i denna del är jag övrigt ense med majoriteten.
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ARBETSDOMSTOLEN

DOM
2022-04-27
Stockholm

Dom nr 24/22
Mål nr A 126/21

KÄRANDE
Polisförbundet, Box 5583, 114 85 Stockholm
Ombud: förbundsjuristen Fredrik Westin, Polisförbundet, Box 5583,
114 85 Stockholm
SVARANDE
Staten genom Arbetsgivarverket, Mäster Samuelsgatan 60,
111 21 Stockholm
Ombud: arbetsrättsjuristerna Carl-Axel Holmberg och Lars Åström, samma
adress
SAKEN
upphävande av beslut om bisyssla

Bakgrund
Mellan parterna gäller kollektivavtal. T.H. är medlem i Polisförbundet och
anställd hos Polismyndigheten.
Enligt förbudet mot s.k. förtroendeskadliga bisysslor i 7 § lagen om offentlig anställning får en offentlig arbetstagare inte ha någon anställning eller
något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för
hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan
skada myndighetens anseende. Enligt 7 c § lagen om offentlig anställning
ska en arbetsgivare besluta att en arbetstagare, som har eller avser att åta sig
en bisyssla som inte är förenlig med 7 § lagen om offentlig anställning, upphöra med eller inte åta sig bisysslan.
Polismyndigheten beslutade den 14 februari 2020 att inte tillåta T.H:s
bisyssla som ledamot av fullmäktige i Länsförsäkringar Uppsala.
Parterna är oense i frågan om T.H:s uppdrag för Länsförsäkringar Uppsala
är en otillåten bisyssla enligt 7 § lagen om offentlig anställning.
Yrkanden m.m.
Polisförbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska upphäva
Polismyndighetens beslut av den 14 februari 2020 med dnr A593.770/2019
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att inte tillåta T.H:s bisyssla som ledamot av fullmäktige i Länsförsäkringar
Uppsala.
Staten har bestritt förbundets yrkande.
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Domskäl
Tvisten
Parterna är oense om T.H:s uppdrag som ledamot av fullmäktige i
Länsförsäkringar Uppsala är en otillåten bisyssla enligt 7 § lagen om offentlig anställning.
Rättsliga utgångspunkter
I AD 2022 nr 18 har Arbetsdomstolen sammanfattat de rättsliga utgångspunkterna på följande sätt.
Bisyssleförbudet i 7 § lagen om offentlig anställning fick väsentligen sin
utformning 1970 genom ändringar i 1965 års statstjänstemannalag, vilka
sedan har förts över till 1976 och 1994 års lagar om offentlig anställning.
Förarbetena har redovisats utförligt i t.ex. AD 2004 nr 108 och AD 2014
nr 45.
Med sådan verksamhet som avses i 7 § lagen om offentlig anställning förstås i princip varje sysselsättning vid sidan av den anställning som får
anses vara tjänstemannens huvudanställning (SOU 1969:6 s. 77 f.). Undantagna är dock aktiviteter som typiskt sett hör hemma på privatlivets
område och vad som har omedelbart samband med detta område.
Det avgörande för om en bisyssla är förtroendeskadlig eller inte är vilka
beröringspunkter av betydelse för förtroendet för opartiskheten i arbetet
vid myndigheten som finns mellan bisysslan och den statsanställdes aktuella arbetsuppgifter, hans eller hennes kollegor eller verksamheten vid
främst den myndighetsenhet där den statsanställde arbetar. Det är förtroendet för den statsanställdes och hans eller hennes kollegors opartiskhet i
arbetet som skyddas av bestämmelsen om förbud mot förtroendeskadliga
bisysslor. Med uttrycket ”myndighetens anseende” i bestämmelsen åsyftas vidare inte myndighetens anseende i varje hänseende utan bara anseendet för att opartiskhet (objektivitet, saklighet) iakttas i myndighetens
verksamhet (prop. 1970:72 s. 75). Det är inte nödvändigt att allmänhetens
förtroende i verkligheten har rubbats eller ens att något har inträffat som
är ägnat att sätta allmänhetens tilltro på spel.
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Tillåtligheten av en bisyssla bedöms med hänsyn till bl.a. graden av risk
för förtroendeskada i det enskilda fallet. I första hand är prövningen inriktad mot att bedöma graden av risk för förtroendeskada. Vidare bedöms
om graden av risk för förtroendeskada är försvarlig. Dessutom beaktas
bisysslans betydelse för arbetstagaren personligen. Om arbetstagaren har
ett starkt personligt intresse av att utföra en viss bisyssla, talar det för att
något större risk för förtroendeskada bör accepteras. Fackliga, politiska
eller andra ideella förtroendeuppdrag är exempel på bisysslor som mindre
ofta lär omfattas av förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor (SOU
1969:6 s. 79–86). I SOU 2000:80 s. 167 f. uttalas dock att fackliga eller
ideella uppdrag inte alltid är riskfria. Risker kan bl.a. uppstå om uppdraget innebär ett ansvar för medelsförvaltning. Särskilt riskabelt har det
ansetts om organisationen har något slag av samröre med den myndighet
där man har sin huvud-anställning. Vid den samlade bedömningen av vilken risk som i det enskilda fallet är acceptabel inverkar arbetstagarens
uppgifter inom myndigheten i hög grad, liksom bisysslans omfattning och
dess beskaffenhet (SOU 1969:6 s. 80 f.).
Arbetsdomstolen har i tidigare avgöranden prövat frågor om polisers bisysslor, se t.ex. AD 1989 nr 123, AD 2004 nr 108, AD 2005 nr 55, AD
2011 nr 83 och AD 2018 nr 45. Arbetsdomstolen har därvid uttalat att
polisens verksamhet i största utsträckning innefattar myndighetsutövning
mot enskilda och även har vissa inslag av rättskipande uppgifter och att
det måste ställas stora krav på att allmänhetens förtroende för polisens
opartiskhet kan upprätthållas. Rent generellt kan det därför sägas att riskgraden för förtroendeskada på grund av bisysslor är hög när det gäller
poliser, och att endast förhållandevis små risker för sådan förtroendeskada bör få accepteras (AD 1989 nr 123).

T.H:s arbete som polis och hans uppdrag i Länsförsäkringar Uppsala
Polismyndigheten har till uppgift bl.a. att förebygga, förhindra och upptäcka
brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller
säkerheten, att övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa
när störningar har inträffat samt att utreda och beivra brott.
T.H. är kommissarie och vakthavande befäl i polisregion Mitt, som består
av Gävleborgs, Västmanlands och Uppsala län. Han är placerad vid den
regionala ledningscentralen. Vakthavande befäl har som huvuduppdrag att
utöva operativ ledning och styrning av den yttre verksamheten och ansvarar
för att akuta händelser som kommer till polisens kännedom handläggs
effektivt och rättssäkert i ett inledande skede. Vakthavande befäl ansvarar
för att utifrån en uppdaterad operativ lägesbild utöva taktisk ledning i
regionen, i nära samverkan med den nationella ledningscentralen. Vid tidpunkten för Polismyndighetens beslut att inte tillåta T.H:s bisyssla arbetade
han som befäl vid den regionala ledningscentralen. I den rollen ingår bl.a.
att koordinera fördelningen och hanteringen av operatörers arbetsuppgifter,
styra personella resurser och vid behov ta över handläggningen av enskilda
ärenden. Han medverkar i praktiken inte i brottsutredningar.
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Länsförsäkringar Uppsala är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Regler för sådana juridiska personer finns i 12 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043)
som i stora delar hänvisar till lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
(se vidare i 12 kap. 3 § avseende olika definitioner). Såvitt här är av intresse
gäller följande. Försäkringstagarna i ett ömsesidigt försäkringsbolag är delägare i bolaget (12 kap. 1 § första stycket försäkringsrörelselagen). Delägarna
utövar sin rätt att bestämma i bolagets angelägenheter vid bolagsstämman.
Vid ordinarie bolagsstämma ska beslut fattas främst om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, om dispositioner av bolagets vinst och förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör samt i
andra ärenden som bolagstämman ska behandla enligt lag eller bolagsordning. Vidare framgår att det i bolagsordningen får bestämmas att delägarnas
beslutanderätt i alla eller vissa angelägenheter ska utövas av särskilt utsedda
representanter (fullmäktige). Om fullmäktige ska förekomma, ska bolagsordningen innehålla uppgifter om i vilken utsträckning fullmäktige ska utö- va
medlemmarnas beslutanderätt och hur fullmäktige utses.
T.H. är försäkringstagare hos Länsförsäkringar Uppsala och alltså delägare i
bolaget. Han har av övriga försäkringstagare/delägare utsetts till ledamot av
fullmäktige. Som ledamot har han en röst av 35–45 i frågor som beslutas av
bolagsstämman. Enligt ett utdrag från Länsförsäkringar Uppsalas hemsidas
beslutar fullmäktige om att utse styrelse, revisorer och valberedning, om
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör, om
årsredovisning samt om bolagsordning. Det finns inga uppgifter i målet om
att fullmäktige enligt bolagsordningen skulle ha andra uppgifter än dessa.
Ledamöterna i fullmäktige deltar vid bolagstämman och vid ytterligare ett
par möten per år. De senare mötena avser främst att bolaget lämnar
information om sin verksamhet.
Förtroendeskadlig bisyssla?
Arbetsdomstolen anser att uppdraget som ledamot av fullmäktige helt klart
är en sådan bisyssla som kan vara förbjuden enligt 7 § lagen om offentlig
anställning. Uppdraget kan inte anses höra till privatlivets område eller vad
som har omedelbart samband med detta.
I frågan om bisysslan kan anses vara förtroendeskadlig gör Arbetsdomstolen
följande bedömning.
Staten har pekat på vissa beröringspunkter mellan Polismyndighetens och
Länsförsäkringar Uppsalas verksamheter som är av betydelse för förtroendet
för opartiskheten i arbetet vid myndigheten. Den tydligaste beröringspunkten är att Länsförsäkringar Uppsala regelbundet gör polisanmälningar om
misstänkta brott mot bolaget, främst försäkringsbedrägerier. S.F., som är
skadechef hos Länsförsäkringar Uppsala, har uppgett att bolaget gör
omkring tio sådana anmälningar per år.
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Staten har även anfört att försäkringstagare hos Länsförsäkringar Uppsala
drabbas av brott som utreds av Polismyndigheten och att det inträffade samtidigt kan utgöra ett försäkringsfall för vilket försäkringstagaren har rätt till
försäkringsersättning. Staten har framhållit att polisens brottsutredningar
kan ha betydelse för frågan om försäkringsersättning ska betalas och att det
kan uppkomma tvister mellan bolaget och dess försäkringstagare om rätt till
försäkringsersättning.
I allmänhet lär förutsättningarna för att en gärningsman ska kunna fällas för
brott och för att en försäkringstagare ska ha rätt till försäkringsersättning,
vara så skilda att det som framkommer i brottsutredningen inte har betydelse
för rätten till försäkringsersättning. En försäkringstagare som kan göra det
övervägande sannolikt att han eller hon har blivit utsatt för t.ex. skadegörelse eller stöld har rätt till försäkringsersättning, även om det inte är utrett
vem som gjort sig skyldig till skadegörelsen eller stölden.
Försäkringsbolaget kan ha ett intresse av att gärningsmannen identifieras, så
att bolaget kan rikta regresskrav mot denne. Arbetsdomstolen kan dock inte
se att Länsförsäkringar Uppsala och dess försäkringstagare mer allmänt skulle
ha motstående intressen i polisens utredning av brott mot försäkrings- tagare.
Det kan dock inte uteslutas att det kan förekomma sådana situat- ioner.
Staten har vidare framhållit att Polismyndigheten i sitt brottsförebyggande
arbete samarbetar med bl.a. försäkringsbolag och att Länsförsäkringar
Uppsala är skyldigt att arbeta aktivt mot penningtvätt, vilket förutsätter kontakter med Polismyndigheten, bl.a. om bolaget misstänker att penningtvätt
förekommer. Staten har inte närmare utvecklat vad dessa samarbeten och
kontakter mellan Polismyndigheten och Länsförsäkringar Uppsala består i.
Det som nu anförts visar, enligt Arbetsdomstolens mening, att det finns beröringspunkter mellan Polismyndighetens och Länsförsäkringar Uppsalas
verksamheter vid vissa brottsutredningar, främst när det gäller utredning av
försäkringsbedrägerier och andra brott som riktas mot Länsförsäkringar
Uppsala. I dessa fall är det klart att Länsförsäkringar Uppsala och den som
utreds för brott har motstående intressen i fråga om hur brottsutredningen
bedrivs, vilket Polismyndigheten har att hantera sakligt och opartiskt. Utredningen ger inte stöd för annat än att antalet brottsutredningar där
Länsförsäkringar Uppsala har ett sådant särskilt intresse av utgången är helt
marginellt i förhållande till det totala antal brottsutredningar som
polisregion Mitt hanterar.
Även om det finns vissa beröringspunkter mellan Polismyndigheten och
Länsförsäkringar Uppsala har det inte framkommit att bolaget har en sådan
inriktning på verksamheten eller sådana intressen i övrigt att det typiskt sett
skulle riskera förtroendet för opartiskheten i arbetet vid Polismyndigheten
att en polis har en bisyssla för bolaget (jfr AD 2018 nr 45). Frågan om T.H:s
bisyssla är förtroendeskadlig måste bedömas mot bakgrund av det närmare
innehållet i hans uppdrag hos Länsförsäkringar Uppsala och i hans arbete
hos Polismyndigheten.
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T.H. har tecknat försäkring – är försäkringstagare – hos det ömsesidiga
försäkringsbolaget Länsförsäkringar Uppsala, och är därigenom delägare i
bolaget. Av utredningen i målet framgår att delägarnas rösträtt enligt
Länsförsäkringar Uppsalas bolagsordning utövas av fullmäktige, som väljs
av delägarna. Som ledamot av fullmäktige får alltså T.H. delta i beslut som
fattas på Länsförsäkringar Uppsalas bolagsstämma, dvs. sådant som att välja
styrelse m.m. samt att besluta om ansvarsfrihet och årsredovisning. Det är
fråga om sådana beslut som sedvanligt fattas vid årsstämman av
medlemmarna i en ideell förening eller bostadsrättsförening eller av aktieägarna i ett aktiebolag. Till skillnad mot i t.ex. aktiebolag har inte alla delägare i Länsförsäkringar Uppsala – sannolikt många tusen – rösträtt vid
stämman, utan endast de 35–45 delägare som övriga delägare har utsett till
fullmäktige.
Uppdraget som ledamot av fullmäktige ger inte T.H. något inflytande i
andra frågor än de som ska behandlas vid bolagsstämman. I dessa frågor har
han en röst av 35–45. Han har inget inflytande över hur enskilda
skadeärenden hanteras och får i regel ingen information om dessa. Det ankommer, såvitt framkommit, inte heller på bolagsstämman att anta riktlinjer
eller motsvarande för hur skadehantering ska gå till. T.H. får ett arvode om
3 500 kr per möte, men har i övrigt inget annat ekonomiskt intresse av
Länsförsäkringar Uppsalas resultat än det som alla delägare/försäkringstagare har.
Av Länsförsäkringar Uppsalas hemsida framgår att T.H. är ledamot av
bolagets fullmäktige och att han är polis. Uppgiften att han är polis kan inte
sägas ge uttryck för att han representerar Polismyndigheten eller att
myndigheten går i god för verksamheten, utan endast att han har detta yrke.
Det är inte ovanligt att yrkesbeteckningar anges när förtroendevalda presenteras, t.ex. på valsedlar.
Det måste förutsättas att personer ur allmänheten, som eventuellt intresserar
sig för T.H:s bisyssla i Länsförsäkringar Uppsala, känner till eller kan ta
reda på hur ett ömsesidigt försäkringsbolag fungerar. Den som har sådan
kunskap bör förstå att T.H. har valts till fullmäktige i egenskap av
försäkringstagare och delägare, att uppdraget är av begränsad omfattning
och att det inte kan jämställas med att sitta i bolagets styrelse eller delta i
den löpande verksamheten. Vidare bör den som har sådan kunskap inse att
T.H. inte har ett större ekonomiskt intresse av bolagets resultat än andra
delägare. Detta medför, enligt Arbetsdomstolens bedömning, att bisysslan i
sig inte är ägnad att medföra risk för att allmänhetens förtroende för
Polismyndigheten rubbas.
Av utredningen framgår vidare att T.H. vid sitt arbete på RLC inte, i vart
fall annat än rent undantagsvis, kommer i kontakt med ärenden eller
utredningar där Länsförsäkringar Uppsala har varit utsatt för brott.
Vid en samlad bedömning finner Arbetsdomstolen att de risker för förtroendeskada som T.H:s bisyssla i nuläget skulle innebära framstår som så ringa
att de är försvarliga, även med hänsyn till de stränga krav på upprätthållande
av allmänhetens förtroende för opartiskheten i Polismyndighetens
verksamhet som måste ställas. Bisysslan är alltså inte otillåten enligt 7 §
lagen om offentlig anställning.
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Med den bedömningen finns det inte skäl att beröra det som Polisförbundet
anfört om föreningsfriheten.
Slutsats och rättegångskostnader
Arbetsdomstolens bedömning innebär att Polisförbundets talan om
upphävande av förbudet mot T.H:s bisyssla ska bifallas.
Vid denna utgång ska staten ersätta Polisförbundet för dess
rättegångskostnader. Det yrkade beloppet är skäligt.
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Domslut
1. Arbetsdomstolen upphäver Polismyndighetens beslut av den 14 februari
2020 med dnr A593.770/2019 att inte tillåta T.H:s bisyssla som ledamot av
fullmäktige i Länsförsäkringar Uppsala.
2. Staten ska ersätta Polisförbundet för rättegångskostnader med 87 960 kr,
varav 87 500 kr avser ombudsarvode, jämte ränta på det förstnämnda
beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning
sker.

Ledamöter: Jonas Malmberg, Dag Ekman, Christer Måhl, Åsa Kjellberg
Kahn, Cathrin Dalmo, Ronny Wenngren och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.
Rättssekreterare: Jonas Eklund
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