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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 45/22 
 2022-11-16 Mål nr A 154/21 
 Stockholm  

 
 
 
 

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

 
SVARANDE 
Foodora AB, 559007-5643, Jakobsbergsgatan 24, 111 44 Stockholm 
Ombud: advokaten Jens Tillqvist och juristen Klara Wirén, Advokatfirman 
Cederquist, Box 1670, 111 96 Stockholm 

 
SAKEN 
ogiltigförklaring av avskedande m.m. 

 
 
 

Bakgrund 
 

Foodora AB (Foodora) har träffat kollektivavtal med Svenska 
Transportarbetareförbundet (Transport). 

 
A.A. är medlem i Transport. 

 
A.A. var tidsbegränsat anställd som cykelbud hos Foodora under perioden 
28 februari–26 juni 2019. Partena är oeniga i frågan om A.A. även därefter 
var anställd hos Foodora som mopedbud till och med den 26 juni 2021. Den 
dagen stängde Foodora av honom från den app genom vilken han fick 
uppdrag från Foodora, appen Roadrunner. Enligt Transport blev A.A. 
därigenom avskedad av Foodora från en tillsvidareanställning hos det 
företaget, vilket Foodora bestritt. 

 
Den huvudsakliga tvistefrågan gäller om A.A. var anställd hos Foodora den 
26 juni 2021 eller om han då var anställd hos Pay Salary Sverige AB (Pay 
Salary) och uthyrd till Foodora. 

 

Yrkanden m.m. 
 

Transport har yrkat att Arbetsdomstolen ska 
a) ogiltigförklara Foodoras avskedande av A.A. , samt 
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b) förplikta Foodora att till A.A. betala allmänt skadestånd med 200 000 kr, 
jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning 
(den 30 november 2021) till dess betalning sker. 

 
Transport har, för det fall Arbetsdomstolen anser att det funnits saklig grund 
för uppsägning men inte skäl för avskedandet, yrkat att Arbetsdomstolen ska 
förplikta Foodora att till A.A. betala 
a) ekonomiskt skadestånd avseende uppsägningslön med 33 702 kr, jämte 

ränta enligt 6 § räntelagen på 16 851 kr från den 25 augusti 2021 och på 
16 851 kr från den 25 september 2021, allt till dess betalning sker, och 

b) allmänt skadestånd med 100 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen 
från dagen för delgivning av stämning (den 30 november 2021) till dess 
betalning sker. 

 
Foodora har bestritt yrkandena, men vitsordat skäligheten av yrkandet om 
ekonomiskt skadestånd och sättet att beräkna ränta. För det fall 
Arbetsdomstolen skulle finna att A.A. blivit avskedad utan laga skäl har 
Foodora yrkat att det allmänna skadeståndet ska jämkas, i första hand till 
noll. 

 
Transport har bestritt yrkandet om jämkning. 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

 
 

 
 
 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

A.A. var till och med den 26 juni 2019 tidsbegränsat anställd som cykelbud 
hos Foodora, enligt skriftligt anställningsavtal. Han arbetade därefter för 
Foodora som mopedbud till och med den 26 juni 2021, efter vilket datum 
han inte fick några arbetspass av Foodora. Enligt Transport var A.A. under 
tiden som mopedbud tillsvidareanställd hos Foodora och avskedades den 
26 juni 2021 genom att Foodora stängde av honom från den app genom 
vilken han fick arbetspass. Foodoras inställning är att A.A. inte var anställd 
hos Foodora som mopedbud, utan att han under den tiden var 
behovsanställd hos bemanningsföretaget Pay Salary och hyrdes ut av det 
företaget för arbete under Foodoras kontroll och ledning. 

 
Om A.A. var anställd som mopedbud hos Foodora, var den anställningen 
enligt Foodora en behovsanställning och han avskedades därmed inte genom 
att Foodora slutade att erbjuda honom arbetspass. Var det fråga om en 
tillsvidareanställning som mopedbud hos Foodora, fanns det enligt Foodora 
den 26 juni 2021 saklig grund för uppsägning av A.A. på grund av 
arbetsbrist, vilket Transport bestritt. 
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Arbetsdomstolen börjar med att bedöma den för tvisten avgörande frågan 
om A.A. var anställd hos Foodora som mopedbud. 

 
Var A.A. anställd hos Foodora som mopedbud? 

 
Rättsliga utgångspunkter 

 
Uthyrning av arbetskraft är sedan början av 1990-talet laglig, se den dåva- 
rande lagen (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbets- 
kraft och lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av 
arbetskraft i ursprunglig lydelse. Med uthyrning av arbetskraft avsågs enligt 
den sistnämnda lagen ett rättsförhållande mellan en beställare och en arbets- 
givare som innebär att arbetsgivaren mot ersättning ställer arbetstagare till 
beställarens förfogande för att utföra arbete som hör till beställarens verk- 
samhet (2 §). Sedan juli 1993 fick uthyrningsföretag använda de möjligheter 
till tidsbegränsad anställning som anställningsskyddslagen gav utan sär- 
skilda inskränkningar i lag (prop. 1992/93:218 s. 32 ff.), och 1997 togs möj- 
ligheten för myndighet att inskränka en arbetsgivares möjlighet att träffa 
avtal om tidsbegränsad anställning bort (prop. 1996/97:16 s. 36 f.). 

 
Numera gäller lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare (uthyrnings- 
lagen) för arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att 
hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och led- 
ning (1 §). Syftet med det EU-direktiv som uthyrningslagen genomför i 
svensk rätt är bl.a. att erkänna bemanningsföretag som arbetsgivare (artikel 
2), och begränsningar av eller förbud mot anlitande av arbetskraft som hyrs 
ut av bemanningsföretag får bara motiveras av vissa angivna intressen (arti- 
kel 5). Med bemanningsföretag avses en fysisk eller juridisk person som har 
arbetstagare anställda i syfte att hyra ut dessa till kundföretag för arbete 
under kundföretagets kontroll och ledning, och med kundföretag avses en 
fysisk eller juridisk person för vilken och under vars kontroll och ledning 
arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag arbetar (5 § 
uthyrningslagen). 

 
Lagstiftningen utgår således från att den som bemanningsföretaget hyr ut är 
arbetstagare hos det företaget, trots att den personen utför arbete för kund- 
företaget under dess kontroll och ledning. Lagstiftningen erkänner därmed, i 
enlighet med EU-direktivets syfte, bemanningsföretaget som enda 
arbetsgivare. 

 
Några särskilda inskränkningar i bemanningsföretags möjligheter till tids- 
begränsad anställning finns inte i uthyrningslagen, utan sådana företag kan 
använda tidsbegränsad anställning enligt anställningsskyddslagen i samma 
utsträckning som andra arbetsgivare, t.ex. ett kundföretag, kan göra det, om 
inte kollektivavtal hindrar det. Enligt kollektivavtal, t.ex. 
Kompetensföretagens och LO-förbundens kollektivavtal för arbetare hos 
bemanningsföretag, kan det gälla inskränkningar i möjligheten att hos 
kollektivavtalsbundna bemanningsföretag använda tidsbegränsad anställ- 
ning. 
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I och med uthyrningslagen slopades den s.k. karensregeln som innebar att en 
arbetstagare som sagt upp sig från sin anställning och tagit ny anställning 
hos ett bemanningsföretag inte fick hyras ut till sin förre arbetsgivare förrän 
minst sex månader förflutit sedan anställningen upphörde (prop. 
2011/12:178 s. 92 f., jämför skr. 2005/06:91 s. 10 f.). 

 
Något krav på att en arbetstagare ska hyras ut till olika kundföretag finns 
inte i uthyrningslagen, utan ett bemanningsföretag och en arbetstagare kan, 
på samma sätt som andra arbetsgivare och arbetstagare, fritt komma överens 
om begränsningar av arbetsskyldigheten, t.ex. till att avse arbete bara för ett 
visst kundföretag. 

 
Den helhetsbedömning som normalt görs för att avgöra om en person är 
arbetstagare eller uppdragstagare (egen företagare) kan inte till fullo använ- 
das vid uthyrning av arbetstagare, eftersom de typiska arbetsgivarfunktion- 
erna är delade mellan bemanningsföretaget, som mot arbetstagaren har den 
väsentligaste skyldigheten att betala lön och annan ersättning, och kundföre- 
taget, som enligt avtal med bemanningsföretaget har rätt att av arbetstagaren 
få arbete i sin verksamhet utfört och utöva kontroll och ledning över arbets- 
tagaren. Av samma anledning kan de bedömningskriterier som brukar 
användas när en person, för att arbetsgivaren krävt det, övergått från att vara 
arbetstagare hos ett bolag till att utföra arbete för det bolaget formellt såsom 
egen företagare inte till fullo användas vid uthyrning av arbetstagare. Det 
gäller i vart fall om arrangemanget inte syftar till att kringgå lag eller 
kollektivavtal, t.ex. ett kollektivavtal med inskränkningar i möjligheten att 
enligt anställningsskyddslagen använda tidsbegränsad anställning som gäller 
hos kundföretaget när några motsvarande inskränkningar inte gäller för 
bemanningsföretaget. 

 
En person som typiskt sett är att betrakta som arbetstagare hos det bolag för 
vilket personen utför arbete under dess kontroll och ledning betraktas såle- 
des inte som arbetstagare hos det bolaget om personen är inhyrd, dvs. är 
anställd hos ett bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för 
arbete under kundföretagets kontroll och ledning. Personen är då i stället 
arbetstagare hos bemanningsföretaget och kommer hos den arbetsgivaren i 
åtnjutande av de rättigheter och det skydd som tillkommer en arbetstagare 
enligt lag och tillämpligt kollektivavtal. Vid bedömningen av hos vem per- 
sonen ska betraktas som arbetstagare blir det i dessa fall av särskild vikt att 
uppmärksamma den grundläggande förutsättningen för ett anställningsför- 
hållande, nämligen att arbetsåtagandet ska ha sin grund i ett gällande avtal 
mellan just arbetsgivaren (i detta fall kundföretaget) och (den inhyrde) 
arbetstagaren (AD 2006 nr 24). Det förhållandet att en inhyrd arbetstagare, 
som har en anställning hos ett bemanningsföretag, arbetar i kundföretagets 
verksamhet under dess kontroll och ledning kan emellertid inte i sig tas till 
intäkt för att det genom konkludent handlande har ingåtts ett anställnings- 
avtal även mellan kundföretaget och den inhyrde arbetstagaren. 

 
Det nu sagda avser bedömningen i uthyrningssituationer av om en arbets- 
presterande person har något skydd mot uppsägning eller avskedande enligt 
anställningsskyddslagen och mot vem det skyddet gäller. 
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Bedömningen i detta fall 
 

Av utredningen framgår följande. Den 27 februari 2019 träffade Foodora 
och Pay Salary ett serviceavtal. Av det avtalet framgår att Pay Salary, på 
Foodoras begäran, ska ingå anställningsavtal och anställa personer som har 
genomgått en introduktion hos Pay Salary eller som Foodora utser och till- 
handahålla dessa till Foodora. Det framgår uttryckligen av avtalet att Pay 
Salary ska ha arbetsgivaransvaret för de personer som tillhandahålls 
Foodora och att Pay Salary ska kontrollera bl.a. personernas identitet och 
rätt att arbeta och att de har de kvalifikationer och tillstånd som krävs för 
arbetet. Knappt fyra månader senare, i juni 2019, undertecknade Pay Salary 
och A.A. ett ramavtal om intermittent anställning (behovsanställning) för 
olika uppdrag som mopedbud enligt instruktion från Pay Salary direkt eller 
genom Pay Salarys partner Foodora. Det klargjordes i ramavtalet att A.A. är 
anställd för ett arbetspass åt gången och att respektive anställning upphör 
vid det överenskomna arbetspassets utgång. Genom ramavtalet åtog sig 
A.A. att på angivna villkor använda sin egen moped i arbetet för Pay Salary 
och godkände han Pay Salarys policy avseende trafik, alkohol respektive 
droger. Något uttryckligt anställningsavtal, eller annat avtal, finns inte mellan 
Foodora och A.A. för tiden efter den 26 juni 2019. Foodora och Pay Salary är 
dotterbolag i varsin internationell koncern. 

 
Av vad som sålunda framkommit kan Arbetsdomstolen inte dra någon 
annan slutsats än att Pay Salary undertecknade anställningsavtalet med A.A. 
i syfte att, i enlighet med det tidigare träffade serviceavtalet med Foodora, 
hyra ut honom till Foodora för arbete under Foodoras kontroll och ledning 
och att Pay Salary sedan fullföljde sitt syfte genom att tid efter annan hyra 
ut honom till Foodora för arbete under Foodoras kontroll och ledning. Det 
har därför varit fråga om uthyrning av arbetstagare enligt uthyrningslagen 
när A.A., som hade undertecknat ett ramavtal om anställning med 
bemanningsföretaget Pay Salary, var uthyrd till kundföretaget Foodora. Det 
är alltså med anledning av uthyrning av arbetstagare enligt uthyrningslagen 
som A.A. arbetat som mopedbud i Foodoras verksamhet under Foodoras 
kontroll och ledning. Den bedömningen kan inte påverkas av vad Pay Salary 
i sin bolagsordning eller marknadsföring eller till myndighet angett som sin 
verksamhet eller vilken betalning Pay Salary fått från Foodora för 
uthyrningen. Inte heller kan den bedömningen påverkas av på vems initiativ 
Pay Salary och A.A. undertecknade ramavtalet om anställning. 

 
Det har enligt Arbetsdomstolens mening inte framkommit, eller åberopats, 
någon omständighet som tyder på att Foodora föranlett A.A., som själv 
initierat övergången från cykel- till mopedbud, att underteckna ramavtalet 
om anställning med Pay Salary i syfte att kringgå lag eller kollektivavtal. 
Frågan om Pay Salary i någon mening inte skulle ha uppfyllt sitt 
arbetsgivaransvar i förhållande till A.A. är ovidkommande för bedömningen 
av om Foodora i stället var hans arbetsgivare. 
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Inte heller har det, enligt Arbetsdomstolens mening, framkommit att A.A. 
med fog fått uppfattningen att han som mopedbud inte var anställd hos Pay 
Salary utan hos Foodora. Han har undertecknat ett ramavtal om anställning 
som tydligt anger vem hans arbetsgivare är (Pay Salary) när han arbetar som 
mopedbud enligt Foodoras instruktioner. Ramavtalet är på engelska och 
A.A. har visserligen i förhör sagt att han behöver hjälp med att förstå 
engelska. Inget talar dock för att A.A., som kom till Sverige 2018 och vid 
ramavtalets undertecknande hade tagit emot arbetsinstruktioner på engelska 
under närmare fyra månader samt tidigare ingått anställningsavtal på 
engelska med Foodora, hade så dåliga språkkunskaper att han inte kunnat 
förstå vilket företag som var hans motpart i det ramavtal om anställning han 
undertecknade. Härtill kommer att han efter att han började arbeta som 
mopedbud varje månad fick lönebesked och lön enbart från Pay Salary. 

 
Arbetsdomstolens sammanfattande slutsats är att A.A. inte var anställd hos 
Foodora som mopedbud och att Foodora således inte avskedade honom den 
26 juni 2021. Därmed ska Transports talan avslås. 

 
Rättegångskostnader 

 
Transport har förlorat och har för detta fall begärt att vardera parten ska 
svara för sina rättegångskostnader. Enligt Arbetsdomstolens mening finns 
det dock inte skäl att i detta mål om giltigheten av ett påstått avskedande 
frångå huvudregeln om förlorande parts ansvar för motpartens rättegångs- 
kostnader. Transport ska därför ersätta Foodoras rättegångskostnader i den 
utsträckning de skäligen varit påkallade för att ta till vara Foodoras rätt. 

 
Foodora har begärt ersättning med 985 000 kr för ombudsarvode och 
200 000 kr för Foodoras eget arbete utfört av tre chefspersoner under upp- 
skattningsvis 100 timmar. Transport har vitsordat 50 000 kr i ersättning för 
Foodoras eget arbete och överlämnat till Arbetsdomstolen att bedöma 
skäligheten av den begärda ersättningen för ombudsarvode. 

 
Arbetsdomstolen anser att det begärda ombudsarvodet är skäligt med 
beaktande av målets art och det omfång målet kommit att få. När det däre- 
mot gäller ersättning för Foodoras eget arbete anser Arbetsdomstolen att 
Foodora, i avsaknad av närmare specifikation, får anses skäligen tillgodosett 
med 100 000 kr. Räntan på ersättningen för rättegångskostnaderna följer av 
lag. 
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Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen avslår Svenska Transportarbetareförbundet talan. 
 

2. Svenska Transportarbetareförbundet ska ersätta Foodora AB för 
rättegångskostnader med 1 085 000 kr, varav 985 000 kr avser 
ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet 
från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Sören Öman, Malin Broman Lindfors, Kerstin G Andersson, 
Lars Askelöf, Tomas Björck, Ewa Edström och Elisabeth Mohlkert. 
Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Pontus Bromander 
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ARBETSDOMSTOLEN BESLUT Beslut nr 47/22 
2022-11-16 Mål nr B 81/22 
Stockholm 

KLAGANDE 
H.A-J.
Ombud: förbundsjuristen Niklas Gokall, Akavia, Box 5167,
102 44 Stockholm

MOTPART 
Staten Qatar genom Qatars ambassad i Stockholm, Box 612, 
101 32 Stockholm 
Ombud: jur.kand. Issa Habil, Habil Juristbyrå AB, Box 237, 147 01 Tumba 

SAKEN 
domsrätt 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Stockholms tingsrätts beslut, punkten 1, den 20 juni 2022 i mål nr 
T 16975-21 

Tingsrättens beslut, se bilaga. 

Bakgrund 

H.A-J. anställdes år 2015 för arbete hos Qatars ambassad i Stockholm. Han
avskedades i september 2021.

H.A-J. väckte talan mot staten Qatar genom Qatars ambassad i Stockholm
och gjorde i första hand gällande att han avskedats från sin tillsvidareanställ- 
ning hos ambassaden utan att det ens funnits saklig grund för uppsägning.
Han yrkade i första hand ogiltigförklaring av avskedandet samt allmänt ska- 
destånd jämte ränta och i andra hand enbart allmänt och ekonomiskt skade- 
stånd jämte ränta.

Staten Qatar yrkade i första hand att H.A-J:s talan i dess helhet skulle avvi- 
sas på grund av statsimmunitet. I andra hand bestreds talan. H.A-J. bestred 
avvisningsyrkandet. 

Tingsrätten avvisade H.A-J:s talan såvitt avser yrkandet om ogiltigförkla- 
ring av avskedandet, men ogillade avvisningsyrkandet i övrigt. 

Yrkanden 

H.A-J. har överklagat tingsrättens beslut att avvisa hans talan såvitt avser
yrkandet om ogiltigförklaring av avskedandet och yrkat att Arbetsdomstolen
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med ändring av tingsrättens beslut ska avslå avvisningsyrkandet även i den 
delen. 

 
Staten Qatar har bestritt ändring. 

 
Staten Qatar har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

 
Parterna har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak detsamma som vid 
tingsrätten med följande tillägg. 

 
H.A-J. har sammanfattningsvis anfört följande. Det finns inte någon sedva- 
nerätt med innebörden att ett yrkande om ogiltigförklaring av ett avske- 
dande omfattas av statsimmunitet och i vart fall kan inte artikel 11.2 (c) i 
FN-konventionen anses omfatta ett sådant yrkande om ogiltigförklaring. 
Artikel 11.2 (d) i konventionen reglerar exklusivt statsimmunitet när sakfrå- 
gan rör avskedande. Tanken bakom att statsimmunitet ska få åberopas i 
vissa anställningstvister är att den anställande staten ska få tillämpa sina 
egna rättsregler och lagar. Enligt anställningsavtalet med H.A-J. ska dock 
svensk lag tillämpas vid tvister mellan parterna. Det finns därmed inget legi- 
timt intresse av statsimmunitet i just frågan om ogiltigförklaring av avske- 
dandet. 

 

Skäl 
 

Tvistefrågan i Arbetsdomstolen 
 

Tvisten i Arbetsdomstolen avser frågan om H.A-J:s yrkande om ogiltigför- 
klaring av avskedandet ska avvisas på grund av svarandens statsimmunitet. 

 
Rättsliga utgångspunkter 

 
Arbetsdomstolen har i AD 2020 nr 43 redovisat rättsläget avseende statsim- 
munitet, särskilt såvitt avser anställningskontrakt och såvitt avser statsim- 
munitet i förhållande till rätten till rättvis rättegång enligt den europeiska 
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund- 
läggande friheterna (Europakonventionen). Av redovisningen framgår bl.a. 
följande. 

 
Den 2 december 2004 antog FN:s generalförsamling en konvention om 
immunitet för stater och deras egendom (United Nations Convention on 
Jurisdictional Immunities of States and their property). FN-konventionen 
har inte trätt i kraft. FN-konventionen anses dock utgöra en kodifiering av 
gällande sedvanerätt och bör därför numera utgöra utgångspunkten för 
bedömningen av statsimmunitetens närmare omfattning (NJA 2009 s. 905). 
FN-konventionen anger som en allmän princip att en stat åtnjuter immunitet 
för sig själv och sin egendom mot en annan stats domstolars domsrätt (arti- 
kel 5), men innehåller även vissa preciseringar och undantag avseende 
immunitetens omfattning. 
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Artikel 11 i FN-konventionen innehåller regler om statsimmunitet vid 
anställningskontrakt. Enligt punkten l i bestämmelsen kan en stat, såvida 
inte annat har avtalats mellan de berörda staterna, inte åberopa immunitet 
mot domsrätt vid en annan stats domstol om domstolen i övrigt är behörig i 
ett förfarande gällande anställningskontrakt mellan staten och en enskild 
person för arbete som helt eller delvis ska utföras inom den andra statens 
territorium. Punkten 2 innehåller en uppräkning av situationer där immunitet 
likväl kan åberopas vid anställningskontrakt. Där anges att punken 1 inte 
gäller 

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

myndighetsutövning, eller 
(b) om arbetstagaren är, (i) en diplomatisk företrädare enligt definitionen i 

1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser, (ii) en konsul 
enligt definitionen i 1963 års Wienkonvention om konsulära förbindelser, 
eller (iii) ingår i den diplomatiska personalen i en ständig representation 
vid en internationell organisation eller i ett särskilt diplomatiskt uppdrag 
eller är anställd som företrädare för en stat vid en internationell konferens, 
eller (iv) varje annan person som åtnjuter diplomatisk immunitet. 

(c) om sakfrågan gäller anställning [recruitment], förlängning av anställnings- 
förhållanden [renewal of employment] för eller återanställning [reinstate- 
ment] av en enskild person, 

(d) om sakfrågan gäller en persons avskedande eller uppsägning och, enligt 
beslut av statschef, regeringschef eller utrikesminister i den anställande sta- 
ten, ett sådant förfarande skulle komma i konflikt med statens säkerhetsin- 
tressen, 

(e) om arbetstagaren är medborgare i arbetsgivarstaten vid den tidpunkt när 
talan väcks, om inte personen i fråga är permanent bosatt i forumstaten, 
eller 

(f) om arbetsgivarstaten och arbetstagaren skriftligen har avtalat något annat, 
med mindre forumstatens domstolar med hänsyn till ordre public i landet 
har exklusiv behörighet på grund av sakfrågan i målet. 

 
Artikel 11 i FN-konventionen anses bekräfta gällande statspraxis enligt vil- 
ken immunitet råder i fråga om statens rätt att besluta om att anställa eller 
inte anställa en person, liksom i fråga om rätten att avskeda eller säga upp 
en arbetstagare. Bestämmelsen hindrar dock inte att behörig domstol i det 
land där arbetet utförs prövar tvister om t.ex. skadestånd på grund av fel- 
aktig uppsägning när säkerhetsintressen inte är inblandade (se prop. 
2008/09:204 s. 72). 

 
Europadomstolen har i flera avgöranden prövat om den folkrättsliga princi- 
pen om statsimmunitet kan stå i strid med rätten till rättvis rättegång enligt 
artikel 6.1 i Europakonventionen. Europadomstolen har framhållit att Euro- 
pakonventionen inte kan tolkas i ett vakuum utan att den bör så långt möjligt 
tolkas i harmoni med andra folkrättsliga regler, inklusive de som rör stats- 
immunitet. 

 
Europadomstolens dom i målet Naku mot Litauen och Sverige (mål 
nr 26126/07, den 8 november 2016) gällde Sniege Naku som var lokalan- 
ställd på Sveriges ambassad i Vilnius i Litauen sedan 14 år innan hon blev 
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avskedad. Europadomstolen fann att de litauiska domstolarnas beslut att 
avvisa hennes talan om att bli återanställd och få skadestånd utgjorde en 
kränkning av artikel 6.1 i Europakonventionen. Av domskälen framgår att 
Europadomstolen ansåg att situationen inte var sådan att tvisten omfattades 
av statsimmunitet enligt artikel 11.2 i FN-konventionen. Domstolen fram- 
höll därvid bl.a. att de litauiska myndigheterna inte närmare prövat om 
Sniege Naku utförde bestämda uppgifter i offentlig myndighetsutövning (jfr 
artikel 11.2 (a) i FN-konventionen). 

 
Ska yrkandet om ogiltigförklaring avvisas på grund av statsimmunitet? 

 
Följande är ostridigt eller framgår av utredningen i målet. H.A-J. är svensk 
medborgare. Han har arbetat i Sverige och saknar anknytning till Qatar, 
frånsett den avslutade anställningen. Han har inte varit anställd för att utföra 
uppgifter i offentlig myndighetsutövning eller varit en diplomatisk företrä- 
dare eller konsul för Qatar eller åtnjutit diplomatisk immunitet. 

 
Arbetsdomstolen delar tingsrättens bedömning att tvisten har sådan nära 
anknytning till Sverige att svensk domstol får anses vara behörig, såvida 
inte Qatar har statsimmunitet mot anspråket om ogiltigförklaring av avske- 
dandet med anledning av undantagen i artikel 11.2 (c) eller (d) i FN-kon- 
ventionen. 

 
Som redovisats anges i artikel 11.2 (c) att immunitet kan åberopas om sak- 
frågan gäller anställning, förlängning av anställningsförhållanden för eller 
återanställning (reinstatement) av en enskild person. Klart är att detta inte 
hindrar t.ex. en skadeståndstalan med anledning av ett avskedande eller en 
uppsägning. 

 
Frågan är då om ett yrkande om ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett 
avskedande ska anses vara en sådan sakfråga som omfattas av arti- 
kel 11.2 (c), dvs. att immunitet kan åberopas. 

 
I förarbetena till lagen om immunitet för stater och deras egendom – som 
inte trätt i kraft – anges att artikeln i fråga också täcker fall där en arbetsta- 
gare söker förnyande eller återinsättande när hans eller hennes anställning 
avslutas i förtid (prop. 2008/09:204 s. 72). Detta framgår av kommentaren 
till 1991 års förslag till FN-konvention som finns återgiven i domen i målet 
Naku mot Litauen och Sverige (punkten 58). 

 
Ordalydelsen i bestämmelsen täcker inte uttryckligen sakfrågan om en upp- 
sägning eller ett avskedande ska ogiltigförklaras. En talan om ogiltigförkla- 
ring avser dock frågan om arbetstagaren ska återfå sin anställning (återinsät- 
tas) eller inte. Som anförts anses artikel 11 i FN-konventionen bekräfta gäl- 
lande statspraxis enligt vilken immunitet råder i fråga om statens rätt att 
besluta om att anställa eller inte anställa en person, liksom i fråga om rätten 
att avskeda eller säga upp en arbetstagare. Enligt Arbetsdomstolens mening 
måste mot denna bakgrund en fråga om en uppsägning eller ett avskedande 
ska ogiltigförklaras omfattas av artikel 11.2 (c) i FN-konventionen och där- 
med av immunitet. Sakfrågan handlar om arbetstagaren ska vara fortsatt 
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anställd hos arbetsgivaren. Vad H.A-J. anfört om parternas lagval förändrar 
inte bedömningen. 

 
Frågan är då om praxis från Europadomstolen gör att frågan bör bedömas 
annorlunda. 

 
I det tidigare redovisade avgörandet från Europadomstolen i fallet Naku mot 
Litauen och Sverige yrkade den avskedade arbetstagaren ”reinstatement” 
(återanställning) och skadestånd. Europadomstolen fann att tvisten inte var 
sådan att den omfattades av statsimmunitet enligt artikel 11.2 i FN-konvent- 
ionen. Europadomstolen uttalade att den omständigheten att arbetstagaren 
yrkade återanställning och skadestånd inte förändrade den bedömning dom- 
stolen redovisat och hänvisade bl.a. till rätten i Litauen enligt vilken en 
domstol – i stället för att förordna om att arbetstagaren ska få anställningen 
åter – kan bestämma att arbetstagaren ska få ett avgångsvederlag (jfr fallet 
A. Cudak vs the Embassy of Poland), se punkten 92. 

 
Enligt svensk rätt finns ingen motsvarande möjlighet för domstolen att i 
stället för att ogiltigförklara ett avskedande eller en uppsägning, utdöma ett 
skadestånd eller annan ersättning, t.ex. ett avgångsvederlag. Om domstolen 
finner att ett avskedande är i strid med anställningsskyddslagen ska domsto- 
len på yrkande av arbetstagaren ogiltigförklara avskedandet, om det inte ens 
funnits sakliga skäl (före oktober 2022 saklig grund) för uppsägning av 
arbetstagaren. Arbetstagaren har därutöver rätt till såväl allmänt som ekono- 
miskt skadestånd. Någon valmöjlighet för domstolen finns alltså inte. 

 
Arbetsdomstolen slutsats är att inte heller artikel 6.1 i Europakonventionen 
utgör hinder för att avvisa ett yrkande om ogiltigförklaring av ett avske- 
dande enligt anställningsskyddslagen på grund av statsimmunitet. 

 
Arbetsdomstolen delar alltså tingsrättens bedömning att staten Qatar har rätt 
att åberopa statsimmunitet i fråga om yrkandet om ogiltigförklaring av 
avskedandet. Tingsrättens beslut att avvisa talan om ogiltigförklaring av 
avskedandet ska därmed fastställas. 

 
Rättegångskostnader 

 
H.A-J. har förlorat den av honom förda talan i Arbetsdomstolen och ska där- 
med ersätta staten Qatar för rättegångskostnader här. 

 
Staten Qatar har yrkat ersättning med 10 000 kr i ombudsarvode inklusive 
mervärdesskatt. Staten Qatar har uppgett att mervärdesskatten är en kostnad 
som ambassaden inte får göra avdrag för. H.A-J. har överlämnat till domsto- 
len att avgöra kostnadsyrkandets skälighet. Arbetsdomstolen finner det 
yrkade arvodet skäligt. 
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Arbetsdomstolens ställningstagande 
 

1. Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens beslut, punkten 1, om att avvisa 
yrkandet om ogiltigförklaring av avskedandet av H.A-J. 

 
2. H.A-J. ska ersätta staten Qatar för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen 
med 10 000 kr, allt avseende ombudsarvode inklusive mervärdesskatt, med 
ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för detta beslut till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, referent, Sören Öman och Anna 
Thorssin. Enhälligt. 
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Tingsrättens beslut: (ledamöter: Axel Taliercio, Mirja Högström och Olle 
Wännström) 

 
H.A-J. har ansökt om stämning mot staten Qatar genom Qatars ambassad i 
Stockholm (Qatar eller ambassaden). 

 
H.A-J. har i första hand yrkat att tingsrätten ska förklara avskedandet av 
honom ogiltigt och förplikta ambassaden att till honom betala allmänt ska- 
destånd med 150 000 kr. För det fall tingsrätten skulle finna att det inte fun- 
nits skäl för avsked, men saklig grund för uppsägning, har han i andra hand 
yrkat att tingsrätten ska förplikta ambassaden att till honom betala ekono- 
miskt skadestånd avseende uppsägningslön med 216 000 kr och allmänt 
skadestånd med 100 000 kr. 

 
Sedan frågan om avvisning av talan på grund av bristande domsrätt väckts 
har H.A-J., för det fall tingsrätten skulle finna sig förhindrad att pröva frå- 
gan om ogiltighet av avskedandet, yrkat ekonomiskt skadestånd för otillåtet 
avskedande motsvarande utebliven lön om 36 000 kr per månad för peri- 
oden oktober 2021 till och med april 2022, jämte viss ränta, samt allmänt 
skadestånd med 150 000 kr. 

 
Som grund för sin talan har H.A-J. anfört i huvudsak följande. H.A-J. har 
avskedats från sin tillsvidareanställning utan att det ens förelåg saklig grund 
för uppsägning. För det fall saklig grund för uppsägning förelegat görs i vart 
fall gällande att det inte förelegat laga grund för avsked. I sådant fall har 
H.A-J. rätt till uppsägningslön under fyra månader samt allmänt skadestånd 
för den kränkning som avskedandet inneburit. H.A-J. har varit anställd i mer 
än sex år varför uppsägningstiden enligt anställningsavtalet uppgår till sex 
månader. Vid tidpunkten för avskedandet uppgick H.A-J:s fasta lön till 36 
000 kr per månad. Åtgärden att avskeda H.A-J. har grundats enbart på 
omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två månader före under- 
rättelse enligt 30 § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och som 
därför inte får åberopas till stöd för vare sig avsked eller uppsägning enligt 7 
och 18 §§ LAS. 

 
Ambassaden har under åberopande av Qatars stats statsimmunitet yrkat att 
H.A-J:s talan ska avvisas. Ambassaden har vidare bestritt käromålet. 

 
Till stöd för avvisningsyrkandet har ambassaden anfört i huvudsak följande. 
Staten Qatar är en självständig stat och åtnjuter därmed statsimmunitet. 
Avskedandet av H.A-J. grundas på direktiv utfärdat av Qatars utrikesdepar- 
tement gällande brott mot statens säkerhet. H.A-J. har på olovligt sätt hackat 
sig in i ambassadens övervakningssystem och tagit ut bilder/filmsekvenser 
samt skickat dessa till obehöriga personer inom Qatars utrikesdepartement 
för att anklaga en arbetskollega för spioneri. 

 
H.A-J. har bestritt avvisningsyrkandet och anfört följande. Han är inte med- 
borgare i Qatar, utan svensk medborgare och permanent bosatt i riket. Hans 
enda anknytning till Qatar är anställningen på ambassaden. Han har ingen 
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diplomatisk immunitet och har inte haft rätt att fatta egna beslut i frågor som 
rör myndighetsutövning i Qatar. Han har inget uppdrag som konsul eller lik- 
nande. Han har bland annat varit ansvarig för säkerhetsfrågor och ambassa- 
dens accessystem och hans arbetsuppgifter har i huvudsak handlat om prak- 
tiska göromål som utförts i Sverige. Han har arbetat inom svenskt territo- 
rium som lokalanställd. Det bestrids att avskedandet skett på direktiv från 
Qatars utrikesdepartement. Även om så vore fallet krävs dock, för att immu- 
nitet ska kunna åberopas i en tvist om avskedande, som minimum att det 
finns ett beslut från statschef, regeringschef eller utrikesminister i Qatar om 
att ett rättsligt förfarande i svensk domstol skulle komma i konflikt med 
Qatars säkerhetsintressen. 

 
Ambassaden har, såsom bemötande av vad H.A-J. anfört, uppgett i huvud- 
sak följande. Beslut inom myndigheter delegeras från högre chefer till andra 
chefer inom menighetens hierarki. Qatars utrikesdepartement tillskrev i juli 
2021 ambassaden. Brevet, som var grunden för H.A-J:s avsked, kom från 
säkerhetsavdelningens chef i Qatars utrikesdepartement. Säkerhetsavdel- 
ningens chefs beslut härstammar från utrikesministern och representerar sta- 
ten Qatar. I brevet anges att H.A-J. har tagit ut filmsekvenser från ambassa- 
dens bevakningssystem och spridit ut dem bland obehöriga inom Qatars 
utrikesdepartement. Vidare anges i brevet att åtgärder måste vidtas mot 
H.A-J. Förevarande mål skapar konflikt med staten Qatars säkerhetsintres- 
sen om filmsekvenserna eller det hemligstämplade brevet från Qatars utri- 
kesdepartement blir offentligt. 

 
H.A-J. har, såsom bemötande av vad ambassaden anfört, uppgett i huvudsak 
följande. De omständigheter Qatar anfört om beslutet om avskedande 
bestrids. Även om beslutet om avskedande eller krav på åtgärder skulle ha 
kommit från Qatars utrikesminister krävs för immunitet att utrikesministern 
har beslutat att ett rättsligt förfarande avseende avskedandet i svensk dom- 
stol skulle komma i konflikt med Qatars säkerhetsintressen. Att ett sådant 
beslut skulle existera har inte påståtts. 

 
Efter föredragning meddelar tingsrätten följande 

 
BESLUT 

 
1. H.A-J:s talan avvisas såvitt avser yrkandet om ogiltigförklarande av 
avsked. 

 
2. Ambassadens yrkande om avvisning lämnas i övrigt utan bifall. 

 
Skälen för tingsrättens beslut 

 
Frågan är om ambassaden åtnjuter statsimmunitet. Om så är fallet ska 
H.A-J:s talan avvisas på grund av bristande domsrätt. 

 
Enligt internationell sedvanerätt åtnjuter en stat immunitet mot bl.a. utö- 
vande av andra staters domsrätt i tvistemål. Statsimmunitet anses dock 
kunna åberopas endast i tvister som rör statsakter i egentlig mening. En stats 
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privaträttsliga handlande undantas enligt den restriktiva immunitetsteorin 
från rätten till immunitet inför en annan stats domstolar (se ”Lidingöhuset” 
NJA 2011 s. 475). Högsta domstolen har, gällande metoden för gränsdrag- 
ningen mellan vad som är statligt höghetshandlande och privaträttsligt hand- 
lande, i ”Ambassadens renoveringskostnad” NJA 2009 s. 905 uttalat att vid 
klassificering av en handling bör i första hand dess natur beaktas. I vissa fall 
kan det därefter bli aktuellt att även beakta syftet med handlingen. 

 
FN:s generalförsamling har den 2 december 2004 antagit en konvention om 
immunitet för stater och deras egendom (konventionen). Konventionen har 
inte trätt i kraft eftersom den inte ratificerats av ett tillräckligt antal stater (se 
artikel 30). För svensk rätts del har konventionen ratificerats genom lagen 
(2009:1514) om immunitet för stater och deras egendom, som kommer att 
träda i kraft när konventionen gör det (se prop. 2008/09 204 s. 109). Kon- 
ventionen anses i huvudsak utgöra en kodifiering av gällande sedvanerätt 
(se prop. 2008/09:204 s. 1 och NJA 2009 s. 905). 

 
Som huvudregel beträffande anställningsavtal anger konventionens artikel 
11.1 att, om inte annat har avtalats mellan de berörda staterna, får en stat 
inte åberopa immunitet mot domsrätt vid en annan stats domstol om dom- 
stolen för övrigt är behörig i ett förfarande gällande anställningskontrakt 
mellan staten och en enskild person för arbete som helt eller delvis utförs 
eller ska utföras inom den andra statens territorium. 

 
I artikel 11.2 räknas ett antal undantag från huvudregeln upp. Ett sådant 
undantag enligt artikel 11.2 (c) är om sakfrågan i målet gäller anställning, 
förlängning av ett anställningsförhållande för eller återanställning av en 
enskild person. Av förarbetena framgår att bestämmelsen avser att bekräfta 
rådande statspraxis enligt vilken immunitet råder i fråga om statens rätt att 
besluta att anställa eller inte anställa en person samt i fråga om rätten att 
avskeda eller säga upp en arbetstagare. Bestämmelsen hindrar dock inte att 
behörig domstol i det land där arbetet utförs prövar tvister om t.ex. skade- 
stånd på grund av felaktig uppsägning (se prop. 2008/09:204 s. 72). 

 
Ett annat sådant undantag från huvudregeln, som framgår av artikel 11.2 (d), 
är om sakfrågan gäller en persons avskedande eller uppsägning och, enligt 
beslut av statschef, regeringschef eller utrikesminister i den anställande sta- 
ten, ett sådant förfarande skulle komma i konflikt med statens säkerhetsin- 
tressen. Hänvisningen till arbetsgivarens säkerhetsintressen avser i första 
hand den nationella säkerheten och säkerheten för diplomatiska beskick- 
ningar och konsulat (se prop. 2008/09:204 s. 72). 

 
Arbetsdomstolen har i ett antal fall berört frågan om statsimmunitet i relat- 
ion till anställningsförhållanden. 

 
Rättsfallet AD 2006 nr 47 rörde en tidigare anställd vid den marockanska 
ambassaden som yrkade allmänt och ekonomiskt skadestånd på den grunden 
att han utan laga skäl skilts från sin anställning. Arbetstagaren var både 
marockansk och svensk medborgare och bosatt i Sverige. Med hänsyn till 
att uppsägningen av honom hörde samman med hans sätt att sköta sina 
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arbetsuppgifter vid marockanska ambassaden ansåg Arbetsdomstolen att 
uppsägningen rörde marockanska statens sätt att organisera och leda sin 
beskickning i Sverige. Arbetsdomstolen fann därför att statsimmunitet fick 
åberopas. 

 
I rättsfallet AD 2020 nr 43 hade en anställd hos Sudans ambassad väckt 
talan mot Sudan om ersättning bl.a. på den grunden att hon sagts upp utan 
saklig grund. Arbetsdomstolen tog i det målet fasta på att tvisten rörde 
ersättning på grund av avslutat anställningskontrakt där den anställde arbetat 
på svenskt territorium, att hon inte utfört uppgifter i offentlig myndighetsut- 
övning eller varit diplomatisk företrädare eller konsul för Sudan eller haft 
diplomatisk immunitet, att tvisten inte rörde anställning eller förlängning 
eller återanställning, att det inte anförts att det skulle komma i konflikt med 
säkerhetsintressen samt slutligen att hon inte var eller varit medborgare i 
Sudan. Arbetsdomstolen fann att tvisten fick anses ha sådan nära anknytning 
till Sverige att svensk domstol var behörig att pröva den. Arbetsdomstolen 
fann vidare att artikel 11.2 i konventionen inte medförde att Sudan fick åbe- 
ropa statsimmunitet mot anspråket. 

 
Tingsrätten gör följande bedömning. 

 
Av utredningen i målet framgår att H.A-J. är svensk medborgare, att han har 
arbetat i Sverige och att han saknar anknytning till Qatar frånsett den avslu- 
tade anställningen. H.A-J. har inte varit anställd för att utföra uppgifter i 
offentlig myndighetsutövning eller varit en diplomatisk företrädare eller 
konsul för Qatar eller åtnjutit diplomatisk immunitet. Tvisten har därmed 
sådan nära anknytning till Sverige att svensk domstol får anses vara behörig 
såvida inte Qatar har statsimmunitet mot anspråken med anledning av 
undantagen i artikel 11.2 (c) eller (d) i konventionen. Tingsrätten prövar 
detta först i förhållande till H.A-J:s förstahandsyrkande och sedan i förhål- 
lande till hans alternativa yrkande om ekonomiskt och allmänt skadestånd. 

 
H.A-J:s förstahandsyrkande rör frågan om ogiltigförklaring av avskedande. 
Även om det inte följer av konventionstextens ordalydelse att även avsked 
innefattas i undantagsbestämmelsen i artikel 11.2 (c) framgår av förarbetena 
till den lag som ratificerar konventionen att bestämmelsen avser att bekräfta 
rådande statspraxis om att immunitet får åberopas i fråga om statens rätt att 
avskeda eller säga upp en arbetstagare. Tingsrätten finner därför att Qatar i 
enlighet med artikel 11.2 (c) i konventionen får åberopa statsimmunitet mot 
H.A-J:s talan i denna del. 

 
Tingsrätten har då att ta ställning till om H.A-J:s yrkande om skadestånd 
omfattas av undantagen i artikel 11.2 (c) eller (d) i konventionen. 

 
Det framgår av förarbetena till den lag som ratificerar konventionen att arti- 
kel 11.2 (c) inte avser att hindra en annars behörig domstol i landet där arbe- 
tet har utförts att pröva tvister om t.ex. skadestånd för felaktig uppsägning. 
Därför åtnjuter Qatar inte statsimmunitet mot skadeståndsyrkandet på denna 
grund. 
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Frågan är då om Qatar åtnjuter statsimmunitet med anledning av undantaget 
i artikel 11.2 (d) i konventionen som rör statens säkerhetsintressen. Här kon- 
staterar tingsrätten att det saknas beslut från Qatars statschef, regeringschef 
eller utrikesminister om att ett rättsligt förfarande om avskedandet skulle 
komma i konflikt med Qatars säkerhetsintressen. Vad ambassaden har 
anfört om att en annan befattningshavare inom Qatars utrikesförvaltning fat- 
tat ett beslut om att vidta åtgärder H.A-J. medför ingen annan bedömning. 

 
Tingsrätten finner mot den nu angivna bakgrunden att Qatar inte åtnjuter 
statsimmunitet med stöd av de åberopade undantagen i 11.2 i konventionen i 
denna del och att det därmed finns förutsättningar att pröva frågan om ska- 
destånd. Ambassadens yrkande om avvisning lämnas därför utan bifall i 
denna del. 

 
HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 
Ett överklagande av beslutet i punkten 1 ska ha kommit in till tingsrätten 
senast den 11 juli 2022. Det ska vara ställt till Arbetsdomstolen. Prövnings- 
tillstånd krävs. Se i övrigt, bilaga 1. 

 
Den part som vill överklaga beslutet i punkten 2 ska först anmäla missnöje 
inom en vecka från den dag då parten fick del av beslutet. Försummar par- 
ten detta har parten inte längre rätt att överklaga beslutet. Om en part anmä- 
ler missnöje ska rätten med hänsyn till omständigheterna bestämma om 
beslutet ska få överklagas särskilt eller endast i samband med att dom eller 
slutligt beslut överklagas. 

November 2022 s. 19

AD 2022 nr 47



November 2022 s. 20

AD 2022 nr 47



ARBETSDOMSTOLEN Dom Dom nr 49/22 
2022-11-23 Mål nr A 48/20 

och A 85/21 

KÄRANDE (mål nr A 48/20) 
OFR/P genom Polisförbundet, Box 5583, 114 85 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristen Fredrik Westin, adress som Polisförbundet, och 
förbundsjuristerna Henric Ask och Anne Alfredson, LO-TCO Rättsskydd, 
Box 1155, 111 81 Stockholm 

SVARANDE (mål nr A 48/20) 
Staten genom Arbetsgivarverket, Mäster Samuelsgatan 60, 
111 21 Stockholm 
Ombud: chefsjuristen Hedda Mann och arbetsrättsjuristen Lars Åström, 
Arbetsgivarverket, samma adress 

KÄRANDE (mål nr A 85/21) Polisförbundet, 
Box 5583, 114 85 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristen Fredrik Westin, adress som Polisförbundet, och 
förbundsjuristerna Henric Ask och Anne Alfredson, LO-TCO Rättsskydd, 
Box 1155, 111 81 Stockholm 

SVARANDE (mål nr A 85/21) 
Staten genom Polismyndigheten, Box 12256, 102 26 Stockholm 
Ombud: chefsjuristen Hedda Mann och arbetsrättsjuristen Lars Åström, 
Arbetsgivarverket, adress som ovan 

SAKEN 
ogiltigförklaring av uppsägning m.m. 

Bakgrund 

Mellan staten och Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/S,P,O), i vilket 
Polisförbundet (förbundet) ingår, gäller kollektivavtal, bl.a. villkorsavtalet. 

S.N. är medlem i förbundet och har arbetat inom polisen sedan år 2007. Hon 
har genomgått polisutbildning och återgick år 2014, efter polisa- 
spiranttjänstgöring, till sin anställning som operatör. Anställningen är en 
icke polisiär anställning i säkerhetsklass 3. 

Polismyndigheten beslutade i januari 2016, efter säkerhetsprövning, att inte 
längre godkänna S.N. för placering i säkerhetsklassad anställning. Efter 
förnyade bedömningar har samma beslut fattats den 7 september 2018 och 
den 9 oktober 2020. 
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S.N. var efter beslutet i januari 2016 föräldraledig den 7 mars 2016–6 mars 
2017 och har därefter inte utfört arbete för Polismyndighetens räkning. 

Polismyndigheten fattade den 11 september 2018, med hänvisning till 
13 kap. 12 § i villkorsavtalet, ett formellt beslut om att stänga av S.N. från 
arbetet med lön. Beslutet fattades mot bakgrund av beslutet om att hon inte 
längre var godkänd för placering i säkerhetsklassad anställning. Hon var 
avstängd till dess att hon gick på föräldraledighet igen den 24 januari 2019. 
Parterna är oense i frågan om S.N. varit avstängd även i tiden före den 
11 september 2018 och efter den 23 januari 2019. 

Oavsett hur lång avstängningsperioden varit är det tvistigt om Polismyndig- 
heten haft rätt att stänga av S.N. från arbetet. Enligt staten har 
Polismyndigheten haft rätt att stänga av henne med stöd av arbetsgivarens 
arbetsledningsrätt. OFR/P genom förbundet delar inte den ståndpunkten 
utan menar att avstängningen varit otillåten då den varit i strid med villkors- 
avtalet alternativt i strid med lag eller god sed på arbetsmarknaden eller då 
den är att anse som en ingripande omplacering eller åtgärd utan godtagbara 
skäl och därutöver i strid mot grunderna för anställningsskyddslagen. Vidare 
har fråga uppkommit om avstängningsbesluten varit i strid med 12 kap. 7 § 
regeringsformen, vari anges att grundläggande bestämmelser om statligt 
anställdas rättsliga ställning ska meddelas i lag. 

Den 7 december 2020 underrättades S.N. om att Polismyndigheten avsåg att 
säga upp henne och den 3 mars 2021 sades hon upp, efter beslut i 
Polismyndighetens personalansvarsnämnd. Det är tvistigt om uppsägningen 
är sakligt grundad och därvid bl.a. om staten agerat i strid med 
tvåmånadersregeln. 

Staten har gjort gällande att det funnits skäl för avstängning och saklig 
grund för uppsägning då S.N., enligt staten, umgåtts med personer kopplade 
till grov organiserad kriminalitet i mc-miljö, brustit i att medverka och 
lämnat felaktiga uppgifter vid de säkerhetssamtal som hållits med henne 
samt gjort otillåtna dataslagningar eller i vart fall brutit mot interna 
föreskrifter om datakort, påståenden som förbundet bestritt. Parterna är 
vidare oense i frågan om arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. 

Tvist har också uppkommit om Polismyndigheten, vid de förhandlingar som 
genomförts inför besluten om avstängning, avseende perioden den 11 sep- 
tember 2018–23 januari 2019, fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt 
11 § medbestämmandelagen. 

Parterna har tvisteförhandlat utan att kunna enas. De är oense i frågan om 
den av förbundet påstådda avstängningsperioden den 24 januari 2020– 
17 november 2020 har tvisteförhandlats och om talan i den delen ska avvi- 
sas enligt 4 kap. 7 § arbetstvistlagen. 
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Kollektivavtalsreglering om avstängning 
 

I 13 kap. 12 § villkorsavtalet finns följande bestämmelse om avstängning. 
 

Om så nödvändigtvis måste ske kan en arbetstagare, som på goda grunder 
misstänkts för brottslighet eller annat grovt åsidosättande som kan föran- 
leda skiljande från anställningen och situationen är sådan att en fortsatt 
närvaro på arbetsplatsen riskerar att allvarligt rubba förtroendet för 
arbetstagarens opartiskhet, eller skada myndighetens anseende eller för- 
svåra den fortsatta utredningen, i avvaktan på arbetsgivarens slutliga 
ställningstagande avstängas från arbete. 

 
– Avstängning får ske för högst 30 kalenderdagar i sänder. 
– Under avstängning behåller arbetstagaren sina anställningsförmåner. 
– Ett beslut om avstängning ska hanteras enligt MBL. Detsamma gäller 

beträffande beslut om förlängd avstängning om inte parterna kommer 
överens om annat. 

– Bestämmelsen gäller inte arbetstagare med fullmaktsanställning. 
 

Yrkanden 
 

Mål nr A 48/20 
 

OFR/P genom förbundet – härefter förbundet – har, efter att talan justerats, 
yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta staten att betala allmänt skadestånd 

 
– till S.N. med 250 000 kr, för otillåten avstängning, 
– till förbundet med 150 000 kr för otillåten avstängning, och 
– till förbundet med 50 000 kr brott mot 11 § medbestämmandelagen, 

jämte ränta på beloppen enligt 6 § räntelagen från dagen för delgiv- 
ning av stämning, den 18 maj 2020, till dess betalning sker. 

 
Staten har i första hand yrkat att talan om skadestånd för otillåten avstäng- 
ning perioden den 24 januari 2020–17 november 2020 ska avvisas och i 
andra hand bestritt yrkandena i den delen samt bestritt yrkandena i övrigt. 
Staten har inte vitsordat några belopp avseende allmänt skadestånd och gjort 
gällande att eventuella allmänna skadestånd ska jämkas i första hand till noll 
och i andra hand till de belopp som Arbetsdomstolen finner skäliga. Staten 
har vitsordat ränteberäkningen. 

 
Förbundet har bestritt avvisningsyrkandet och bestritt jämkning. 

 
Mål nr A 85/21 

 
Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska 

 
– ogiltigförklara uppsägningen av S.N., och 
– förplikta staten att till S.N. betala allmänt skadestånd med 200 000 

kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av 
stämning, den 28 juni 2021, till dess betalning sker. 
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Staten har bestritt yrkandena och inte vitsordat något belopp som skäligt i 
och för sig. Staten har vitsordat sättet att beräkna ränta. 

 
 
 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.  

 

Domskäl 
 

Bakgrund och tvisten 
 

S.N. har arbetat inom polisen sedan år 2007. Hon har genomgått 
polisutbildning, men återgick år 2014 till en civil anställning som operatör, 
placerad i säkerhetsklass 3. 

 
Polismyndigheten beslutade i januari 2016, efter säkerhetsprövning, att inte 
längre godkänna S.N. för placering i säkerhetsklassad anställning. Efter 
förnyade bedömningar fattades samma beslut den 7 september 2018 och den 
9 oktober 2020. 

 
Polismyndigheten fattade den 11 september 2018, med hänvisning till 
13 kap. 12 § i villkorsavtalet, ett formellt beslut om att stänga av S.N. från 
arbetet med lön. Beslutet fattades mot bakgrund av besluten om att hon inte 
längre var godkänd för placering i säkerhetsklassad anställning. 
Avstängningsbeslutet förlängdes därefter och hon var genom beslut av 
Polismyndigheten avstängd till dess att hon gick på föräldraledighet den 24 
januari 2019. 

 
S.N. fick ett erbjudande om omplacering till polismuseet i Stockholm vilket 
hon den 23 november 2020 tackade nej till. Den 7 december 2020 
underrättades hon om att Polismyndigheten avsåg att säga upp henne och 
den 3 mars 2021 sades hon upp, efter beslut i Polismyndighetens perso- 
nalansvarsnämnd. 

 
Det föreligger flera tvistefrågor. 

 
Det är tvistigt om uppsägningen är sakligt grundad och därvid bl.a. om sta- 
ten agerat i strid med tvåmånadersregeln samt brustit i sin omplacerings- 
skyldighet. 

 
Det är tvistigt om förbundet och S.N. har rätt till allmänt skadestånd för 
otillåten avstängning. Parterna är därvid även oense i frågan om S.N. i 
realiteten varit avstängd även perioden den 7 mars 2016–10 september 2018 
och den 24 januari 2019–17 november 2020. 

 
Det är tvistigt om den påstådda avstängningsperioden den 24 januari 2020– 
17 november 2020 har tvisteförhandlats och om talan i den delen ska avvi- 
sas enligt 4 kap. 7 § arbetstvistlagen. 
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Det är slutligen tvistigt om Polismyndigheten fullgjort sin förhandlingsskyl- 
dighet enligt 11 § medbestämmandelagen, vid de förhandlingar som genom- 
förts inför besluten om avstängning, avseende perioden den 11 september 
2018–23 januari 2019. 

Rättslig reglering om säkerhetsprövning 

Frågor om säkerhetsskydd och säkerhetsprövning regleras i säkerhetsskydd- 
slagen och säkerhetsskyddsförordningen. Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
ersatte från och med den 1 april 2019 den tidigare säkerhetsskyddslagen 
(1996:627), 1996 års lag. 2018 års säkerhetskyddsförordning (2018:658) 
föregicks av säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) och från och med den 
1 december 2021 gäller säkerhetsskyddsförordningen (2021:955). 

Enligt såväl 1996 års lag som 2018 års säkerhetsskyddslag gäller att i verk- 
samheter där lagen är tillämplig, ska verksamhetsutövaren vidta de säker- 
hetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning och övriga omständigheter. 

En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet 
ska, enligt 3 kap. 5 § säkerhetsskyddslagen, placeras i säkerhetsklass i den 
utsträckning som framgår av 3 kap. 6–10 §§ säkerhetsskyddslagen. Motsva- 
rande bestämmelse finns i 17 § 1996 års lag. 

En säkerhetsskyddsåtgärd är personalsäkerhet genom bl.a. säkerhetspröv- 
ning. Personalsäkerhet ska bl.a. förebygga att personer som inte är pålitliga 
från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet där de kan få tillgång till säker- 
hetsskyddsklassade uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan 
anledning är säkerhetskänslig (2 kap. 4 § säkerhetsskyddslagen och 7 § 1996 
års lag). 

Det som enligt 1996 års lag gällde i fråga om säkerhetsprövning har i stora 
delar överförts till 2018 års säkerhetsskyddslag. I 1996 års lag finns den 
övergripande bestämmelsen om säkerhetsprövning i 11 §. I 2018 års säker- 
hetsskyddslag finns motsvarande reglering i 3 kap. 1–4 §§. Av dessa 
bestämmelser framgår bl.a. följande. Säkerhetsprövning ska göras innan en 
person genom anställning eller på något annat sätt deltar i verksamhet som 
har betydelse för rikets säkerhet, men även under pågående anställning. 
Säkerhetsprövningen syftar till att klarlägga om personen kan antas vara 
lojal mot de intressen som skyddas i lagen och i övrigt pålitlig från säker- 
hetssynpunkt. I 2018 års säkerhetsskyddslag anges även att vid säkerhets- 
prövningen ska sådana omständigheter beaktas som kan antas innebära sår- 
barheter i säkerhetshänseende. 

I 2 kap. 3 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) anges bl.a. att behörig 
att ta del av säkerhetsskyddsklassade uppgifter eller i övrigt delta i säker- 
hetskänslig verksamhet är, om inte annat följer av bestämmelser i lag, end- 
ast den som har bedömts pålitlig från säkerhetssynpunkt. Motsvarande 
reglering fanns i 1996 års förordning och finns i 2021 års förordning. Av 
bilagan till förordningen framgår att Polismyndigheten beslutar om place- 
ring av bl.a. anställning i säkerhetsklass 2 och 3. 
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Ett beslut om att någon inte uppfyller kraven för godkänd säkerhetsprövning 
får inte överklagas. 

Skiljande från anställningen efter säkerhetsprövning – rättsliga utgångs- 
punkter 

Frågan om en statlig myndighets möjlighet att skilja en arbetstagare från 
anställningen med anledning av samma myndighets säkerhetsbeslut har tidi- 
gare varit föremål för Arbetsdomstolens prövning, se AD 2019 nr 39, 
AD 2021 nr 63 och AD 2022 nr 3. Av avgörandena framgår att när det är 
anställningsmyndigheten som fattat beslut om att arbetstagaren inte längre 
är godkänd för säkerhetsklassad anställning och arbetsgivaren med anled- 
ning därav skiljt arbetstagaren från anställningen, utgör inte säkerhetsbeslu- 
tet i sig skäl för att skilja arbetstagaren från anställningen utan en prövning i 
sak ska göras enligt anställningsskyddslagen. Det ska då göras en prövning 
av om de faktiska omständigheter som åberopats och styrkts innebär att det 
fanns laga skäl för avskedandet eller saklig grund för uppsägning (se 
AD 2019 nr 39 och AD 2021 nr 63 med vidare hänvisningar till praxis från 
Europadomstolen om artikel 6 i Europakonventionen). 

När det är anställningsmyndigheten själv som gjort säkerhetsprövningen kan 
det finnas möjlighet att erbjuda den som inte längre uppfyller kraven för en 
godkänd säkerhetsprövning annat arbete i verksamhet inom myndigheten 
som inte är så säkerhetskänslig att en säkerhetsprövning behöver göras. 
Erbjuder anställningsmyndigheten inte arbetstagaren annat arbete, när det är 
möjligt och skäligt, finns det inte saklig grund för uppsägning av arbetstaga- 
ren på grund av att han eller hon inte längre uppfyller kraven för en godkänd 
säkerhetsprövning och därför inte får arbeta i sin befattning (7 § andra 
stycket anställningsskyddslagen). Ger anställningsmyndigheten arbetstaga- 
ren i stället ett skäligt erbjudande om annat arbete som han eller hon avbö- 
jer, är det först genom avböjandet som det står klart att arbetstagaren inte 
längre kan kvarstå i anställning hos myndigheten. Det kan nämligen i den 
situationen inte anses skäligt att kräva att anställningsmyndigheten bereder 
arbetstagaren annat arbete genom att, om det är möjligt, ensidigt förflytta 
henne eller honom inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet. Det är 
då både de omständigheter som bedömningen vid säkerhetsprövningen 
grundades på och det förhållandet att arbetstagaren har avböjt annat arbete 
som gör att anställningen hos myndigheten står i strid med författning och 
måste avslutas. 

Som redan redovisats anges i 3 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen att säkerhets- 
prövningen syftar till att klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de 
intressen som skyddas i lagen och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt 
och att vid säkerhetsprövningen ska sådana omständigheter beaktas som kan 
antas innebära sårbarheter i säkerhetshänseende. Om en arbetstagare inte 
längre kan antas uppfylla lagens krav på lojalitet och pålitlighet samt den 
angivna såbarhetsbedömningen, blir följden att han eller hon inte blir god- 
känd vid säkerhetsprövningen och därmed inte får användas för arbete som 
är säkerhetsklassat. Arbetsgivaren måste mot denna bakgrund för att få  
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framgång i en avskedande- eller uppsägningstvist åberopa och visa omstän- 
digheter som gör att det kan antas att arbetstagaren inte var lojal mot de 
intressen som skyddas i säkerhetsskyddslagen eller i övrigt inte var pålitlig  

från säkerhetssynpunkt, varvid sådana omständigheter som kan antas inne- 
bära sårbarheter i säkerhetshänseende ska beaktas. Sakomständigheterna ska 
alltså vara styrkta. 

Staten har alltså att i en tvist om uppsägning visa omständigheter som gör 
att det kan antas att arbetstagaren inte var lojal mot de intressen som skyd- 
das i säkerhetsskyddslagen eller i övrigt inte var pålitlig från säkerhetssyn- 
punkt, varvid sådana omständigheter som kan antas innebära sårbarheter i 
säkerhetshänseende ska beaktas. Därutöver måste arbetsgivaren visa att 
arbetstagaren avböjt ett skäligt erbjudande om annat arbete om sådant fun- 
nits. Lyckas staten med detta, även med beaktande av den bevisning som 
arbetstagarsidan lagt fram, fanns det saklig grund för uppsägningen. Lyckas 
staten å andra sidan inte med detta, fanns det – oberoende av omplacerings- 
frågan – inte saklig grund för uppsägningen. 

Fanns det saklig grund för uppsägning? 

Parternas ståndpunkter 

Staten har sammanfattningsvis gjort gällande följande. S.N. är inte är 
godkänd för arbete i säkerhetsklassad anställning – säkerhetsklass 3 – hos 
Polismyndigheten. Arbetsgivaren är därmed rättsligt förhindrad att ha henne 
anställd i säkerhetsklassad anställning. Hon är inte längre godkänd för 
anställning som är säkerhetsklassad eftersom hon umgåtts med personer 
kopplade till grov organiserad kriminalitet i mc-miljö, brustit i att medverka 
och lämnat felaktiga uppgifter vid de säkerhetssamtal som hållits med henne 
samt gjort otillåtna dataslagningar eller i vart fall brutit mot interna före- 
skrifter om datakort. Staten har fullgjort sin omplaceringsskyldighet genom 
att erbjuda omplacering, ett omplaceringserbjudande som S.N. tackat nej 
till. 

Förbundet har sammanfattningsvis anfört att S.N. inte agerat på det sätt som 
staten gjort gällande och att staten genom Polismyndigheten inte fullgjort 
sin omplaceringsskyldighet. 

Parterna är därutöver oense om staten agerat i strid med tvåmånadersregeln 
och om förbundets talan i uppsägningsdelen redan på den grunden ska bifal- 
las. 

Arbetsdomstolen väljer att inledningsvis pröva om staten kan anses ha styrkt 
de faktiska omständigheter som åberopats. 
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S.N:s umgänge och påstådda umgänge m.m.

Följande är ostridigt eller framgår av utredningen. S.N. anställdes år 2007 
hos polisen med placering på polisens kontaktcenter. År 2010 började hon 
arbeta som operatör vid länskommunikationscentralen hos Länspo- 
lismyndigheten Västra Götaland, därefter regionledningscentral i Polisreg- 
ion Väst i den nya Polismyndigheten, som bildades år 2015. Under utbild- 
ningen till operatör träffade S.N. bl.a. M.L., H.S. och U.S. De tre 
sistnämnda umgicks med varandra på restauranger och nattklubbar. De tre  

arbetstagarna kallades av arbetsgivaren till samtal där de informerades om 
att de inte borde umgås med vissa personer i krog- och nattklubbsmiljön. 
S.N. kallades då inte till något sådant samtal. S.N. och M.L. arbetade i 
samma turlag i två års tid tills M.L. blev sjukskriven och S.N. flyttade till 
Växjö hösten 2012 för att börja på polisutbildningen. Efter godkänd 
aspiranttjänstgöring i december 2014 valde S.N. att återvända till 
civilanställningen på länskommunikationscentralen. 

Staten har gjort gällande att S.N. haft kontakt och umgänge med M.L., MG, 
ST, CJ och PJ samt att dessa hade samröre med mc-klubben Hells Angels. 
Staten har om dessa personer anfört följande. MG och ST är vänner till M.L. 
men inte medlemmar i Hells Angelsklubben, eftersom kvinnor inte får vara 
medlemmar i organisationen. De deltog dock alla tre i klubbens aktiviteter. 
CJ var medlem i Hells Angels och organisationens officiella tatuerare. Även 
PJ var medlem i Hells Angels vid tidpunkten för kontakterna med S.N. Han 
har sedan början av 2000-talet och framåt vid flera tillfällen dömts för brott. 
MG och PJ har tidigare haft en parrelation. M.L. har tidigare haft en 
parrelation med CJ. 

Därutöver har staten påstått att S.N. gjort otillåtna slagningar på KG och 
AO. Enligt staten är AO mor till KG och har tidigare bott på Hells 
Angelsklubbens gård i Gunnilse, där KG har tillbringat delar av sina upp- 
växtår. 

Har S.N. gjort otillåtna dataslagningar eller i vart fall brutit mot interna 
föreskrifter? 

Staten har anfört bl.a. följande. S.N. har under åren 2008−2012 gjort 
otillåtna slagningar i polisens datasystem på personer dels i den egna 
familjekretsen, dels med koppling till grovt kriminella i mc-miljön. Hon har 
gjort tre slagningar på sin mor åren 2008−2010, elva slagningar på sin make 
åren 2008−2011 och en slagning på sin syster år 2009. Därutöver har hon 
under år 2011 gjort tre slagningar på PJ (varav en omfattande sökning) och 
en ytterligare på honom under år 2012 samt under år 2011 gjort en slagning 
på var och en av ST, KG och AO. Slagningarna har skett i polisens datasy- 
stem Polisens multifråga (PMF), genom vilket användaren får tillgång till 
flera olika register.  
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Det inkom information om att det läckte uppgifter till Hells Angels. 
Polismyndighetens Centrala Säkerhetslogg undersökte därför slagningar 
gjorda på kriminella kända från mc-miljön. Man fann då att en grupp om 
fem kvinnor på länskommunikationscentralen gjort fem gånger fler sådana 
slagningar än övriga anställda. S.N. var en av de fem arbetstagarna. Det har 
inte framkommit någon tjänsterelaterad koppling till sökningarna. Det 
framkom att S.N. även sökt på familjemedlemmar, vilket varit otillåtet på 
grund av jäv. S.N. har, i de säkerhetssamtal som hållits med henne, inte 
lämnat uppgifter som ger tillförlitligt stöd för att slagningarna skulle ha 
varit tjänsterelaterade. 

 
Förbundet har invänt följande. Det ifrågasätts och kan inte vitsordas att de 
påstådda slagningarna över huvud taget gjorts och om så visas vara fallet 
kan det inte vitsordas att de gjorts med S.N:s datakort eller av henne. Om 
även så skulle visas vara fallet bestrids det att slagningarna varit otillåtna. 
Det kan inte heller vitsordas att S.N. gjort mångfalt fler slagningar på 
kriminella i mc-miljö jämfört med andra anställda. 

 
P.L., som år 2015 börjat arbeta vid verksamhetsskyddet, har berättat bl.a. 
följande. Omkring åren 2014 och 2015 kom det in mycket allvarliga tips om 
umgänge med kriminella män i mc-gäng. Man misstänkte att det fanns 
läckor hos länskommunikationscentralen. Polismyndighetens Centrala 
Säkerhetslogg kunde konstatera att ett fåtal av operatörerna under en 
tvåårsperiod stod för 25 procent av slagningarna på 1 600 kriminella perso- 
ner. S.N. hade gjort flest slagningar på PJ, som vid den tiden var den stora 
narkotikalangaren för Hells Angels. PJ och CJ var inte med i Hells Angels 
men de befann sig i umgänget runtomkring. Under vad han tror var år 2010 
gjorde S.N. en slagning på ST, som var bästa vän med MG, dagen efter att 
hon gjort en slagning på PJ. ST är inte en person man vanligen gör en 
slagning på och situationen framstår som väldigt osannolik. Han hade även 
fått information från Polismyndighetens Centrala Säkerhetslogg om 
slagningar på familjemedlemmar. 

 
E.N., tidigare säkerhetschef och säkerhetsskyddschef i Göteborg, har också 
nämnt slagningarna och att man fick hjälp av Polismyndighetens Centrala 
Säkerhetslogg samt uppgett att S.N. hade otroligt många slagningar och 
även slagningar på sin familj. 

 
S.N. har berättat bl.a. följande. Hon har inte gjort några otillåtna slagningar. 
Hon kan inte bedöma om de påstådda slagningarna har gjorts med hennes 
datakort och inte heller om de varit otillåtna. Det var vanligt att 
händelserapporter inte upprättades i samband med inkommande samtal och 
det hände att datakortet lämnades kvar i datorn om man exempelvis behövde 
ställa en fråga till en chef eller uppsöka toaletten. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
De påstådda slagningarna ska ha gjorts för tio år sedan och i tid dessförin- 
nan. Staten har inte åberopat någon skriftlig bevisning till stöd för att de  
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påstådda slagningarna genomförts och därmed inte heller till stöd för att de 
gjorts med S.N:s datakort. Slagningarna har av staten preciserats till datum 
och personer på ett sådant sätt att det framstår som troligt att 
Polismyndigheten haft utredningsmaterial om detta, från Polismyndighetens 
Centrala Säkerhetslogg. Det är även sannolikt att sådant material lämnats till 
åklagaren, som dock ostridigt lade ner förundersökningen mot S.N. De 
uppgifter som P.L. och E.N. lämnat, som inte finns anledning att ifrågasätta, 
talar också för att S.N. gjort slagningar som ifrågasattes om de var 
tjänsterelaterade. P.L. har därutöver berättat om slagningar som S.N. ska ha 
gjort på PJ och ST. Hans uppgifter i den delen stämmer dock inte fullt ut 
med statens påståenden om slagningarna avseende just dessa två personer. 

I avsaknad av skriftlig bevisning eller andra mer preciserade uppgifter som 
behandlar de påstådda slagningarna till tid och person i enlighet med vad 
staten gjort gällande, är det enligt Arbetsdomstolens mening dock inte styrkt 
att de påstådda registerslagningarna ens genomförts. Det är därmed inte 
styrkt att S.N. gjort otillåtna dataslagningar. 

Vid denna bedömning är det inte heller visat att S.N. vid de påstådda 
tillfällena i vart fall skulle ha brutit mot interna föreskrifter om hantering av 
datakort. 

Har S.N. umgåtts med personer kopplade till grov organiserad kriminalitet i 
mc-miljö?

Staten har gjort gällande att S.N. redan år 2011/2012 umgicks med eller 
hade kontakt med de personer, kopplade till grov organiserad kriminalitet i 
mc-miljö, som M.L., U.S. och H.S. – men inte hon – umgåtts med på fester
och i krogmiljö. Påståendet har inte preciserats mer än så. Påståendet är
bestritt.

P.L. har berättat bl.a. följande. Verksamhetsskyddet i Göteborg fick via
personal information om att tre kvinnliga kollegor inom polisen varit på
krogen med män, några fullvärdiga medlemmar hos Hells Angels. Flera av
männen var dömda för grova brott. De tre arbetstagarna kallades till samtal
och varnades för umgänget.

Det är ostridigt att de tre kvinnorna som kallades till samtal var M.L., U.S. 
och H.S. Någon bevisning till stöd för att S.N. umgicks eller hade kontakt 
med personer kopplade till grov organiserad kriminalitet i mc-miljö vid den 
aktuella tiden har inte förebringats. Påståendet är därmed inte styrkt. 

Staten har också gjort gällande att S.N. kände till att det förekom kokain på 
festerna/krogbesöken, vilket bestritts. Ingen bevisning till stöd för 
påståendet har förebringats. Inte eller det påståendet är således styrkt. 

Staten har därutöver gjort gällande följande. Vid en granskning år 2015 
framkom att S.N. hade kontakter med personer kopplade till mc-miljön. 
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S.N. umgicks med M.L., frisören MG, ST, tatueraren CJ och PJ vid olika 
sociala sammanhang år 2015 och åren däromkring. Enligt staten var det 
genom M.L. som S.N. kom i kontakt med MG, ST, CJ och PJ. 

Såvitt avser den närmare relationen mellan M.L. och S.N. har staten inte 
närmare utvecklat sitt påstående i den delen, liksom inte heller M.L:s 
påstådda deltagande vid aktiviteter hos Hells Angelsklubben. 

M.L. har berättat bl.a. följande. Hon har inte utfört något arbete för
Polismyndigheten sedan år 2014, men hon var på ett säkerhetssamtal
år 2015. Hon umgicks med S.N. och de hälsade på varandras familjer.
Under åren 2014−2016 tappade hon och S.N. lite kontakt. Därefter, år 2016,
tog S.N. bort henne på sociala medier och ville inte ha kontakt med henne
längre. Hon skickade ett sms till S.N. eftersom det tog hårt på henne. Hells
Angels är inte hennes umgänge. Hon har känt tatueraren CJ sedan hon var i
20-årsåldern. Såvitt hon vet är han inte med i Hells Angels, men han kan
säkert ha haft kontakt med dem.

S.N. har givit i stort sett samma bild av sitt umgänge med M.L. och uppgett 
att hon helt bröt kontakten med M.L. när hon förstod att den ifrågasattes av 
Polismyndigheten. 

Såvitt avser frisören MG har staten påstått följande. S.N. har i vart fall vid 
tre tillfällen under år 2014/2015 klippt sig hos MG, efter rekommendation 
av M.L. S.N. har också tränat tillsammans med MG och M.L. När det gäller 
kontakter med CJ har staten gjort gällande att han gjort en 
helkroppstatuering på S.N. 

P.L. har, som redan redovisats, berättat att det omkring åren 2014 och 2015
kom mycket allvarliga tips om umgänge med kriminella män i mc-gäng.
Han har därutöver berättat bl.a. följande. Man hade spaning på M.L. och 
kunde se att hon umgicks med dessa män. Han hade ingen kännedom om 
S.N. sedan tidigare. Utöver att S.N. besökt frisörsalongen och frisören MG 
hade hon även tränat tillsammans med M.L. och MG. De tolkade det som att 
det fanns en närmare bekantskap mellan S.N. och MG än som enbart kund 
och frisör. Han visste vilka S.N., enligt Facebook, träffat. AO och KG är de 
som M.L. umgicks mest med. 

S.N. har om MG och CJ berättat i huvudsak följande. Hon fick 
rekommendationer från kollegor, bl.a. från M.L., om en frisörsalong där 
flera kollegor klippte sig. Hon fick tid hos MG, som det visade sig att M.L. 
kände. Salongen var välkänd och låg i ett fint område och det var inget som 
upplevdes konstigt, i sådana fall hade hon inte stannat kvar. Detta var i 
slutet av år 2014 och början av år 2015 och hon har inte träffat MG vid 
något ytterligare tillfälle, utöver de tillfällen hon besökt frisörsalongen. Hon 
har tränat med M.L., men inte tillsammans med MG. Vid säkerhetssamtalet 
i augusti 2015, som P.L. höll i, sa hon inte att hon umgåtts med MG. Hon 
har aldrig haft MG på sociala medier och det har inte funnits någon bild på  
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henne tillsammans med M.L. och MG på Facebook, däremot kan man tagga 
en person på en bild utan att personen i fråga faktiskt är med på den. Vad 
avser CJ har han gjort en tatuering på henne. Den tog ungefär 45 minuter att 
göra. Det var ingen helkroppstatuering. Hon fick inget intryck av att CJ 
skulle ha några kopplingar till Hells Angels. 

M.L. har om frisören MG och tatueraren CJ berättat följande. Hon
rekommenderade MG som frisör till S.N., men hon kan inte komma ihåg om
hon tränat tillsammans med S.N. och MG vid något tillfälle. Hon
rekommenderade S.N. att gå till tatueraren CJ, som hon känt länge.

Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

Inledningsvis kan det konstateras att S.N. och M.L. har umgåtts som 
kollegor och även privat. Inget i utredningen motsäger deras uppgifter om 
att de inte haft kontakt med varandra efter år 2016. 

Det är ostridigt att S.N. träffat frisören MG åren 2014 och 2015 när hon 
besökt henne i egenskap av just frisör vid ca tre tillfällen. Att S.N. skulle ha 
tränat tillsammans med MG och M.L. kan inte anses utrett. S.N. har 
förnekat detta och M.L. har sagt att hon inte minns att så skulle ha varit 
fallet. Vad P.L. grundar sin uppgift på har han inte uppgett. Enligt P.L. har 
uppgiften tolkats som att det fanns en närmare bekantskap mellan S.N. och 
MG än som enbart kund och frisör. Något ytterligare stöd för påståendet att 
S.N. skulle ha umgåtts med MG vid olika sociala sammanhang år 2015 och 
åren däromkring finns inte. 

Vad avser tatueraren CJ är parterna överens om att S.N. tatuerat sig hos 
honom vid ett tillfälle. Det finns dock inga uppgifter i målet till stöd för att 
det därutöver skulle ha förekommit kontakter dem emellan i sociala 
sammanhang år 2015 och åren däromkring. 
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Såvitt avser ST och PJ finns det inga konkreta påståenden från statens sida 
på vilket sätt eller när S.N. skulle ha umgåtts med dem i sociala 
sammanhang år 2015 och åren däromkring. Att så skulle ha varit fallet är 
därmed inte heller visat. 

Staten har således inte lyckats visa att S.N. umgåtts med frisören MG och 
tatueraren CJ samt ST och PJ vid olika sociala sammanhang den påstådda 
tiden. Om, hur och i vilken omfattning de varit kopplade till grov 
organiserad kriminalitet i mc-miljö och om S.N. känt till något om detta 
behöver då inte bedömas. 

Parterna är överens om att S.N. haft socialt umgänge med M.L., dvs. 
umgåtts med henne privat. M.L. har uppgett att Hells Angels inte är hennes 
umgänge. Hon har berättat att hon känt tatueraren CJ sedan hon var i 20- 
årsåldern. Enligt P.L. var det ingen hemlighet att M.L. umgicks med 
personer som hade samröre med mc-klubben och att AO och KG var de hon 
umgicks mest med. Det kan inte genom dessa uppgifter eller utredningen i 
övrigt anses utrett att M.L., som påståtts, deltog aktivt i den aktuella Hells 
Angelsklubben. Även om så skulle ha varit fallet finns inget i utredningen 
som ger stöd för att S.N. i så fall känt till detta. 

Slutsatsen av det anförda är att det inte är styrkt att S.N. umgåtts med 
personer kopplade till grov organiserad kriminalitet i mc-miljö år 2015 och 
åren däromkring. 

Har S.N. brustit i att medverka och lämnat felaktiga uppgifter vid de samtal 
som hållits med henne år 2015? 

Staten har gjort gällande att S.N. brustit i att medverka och lämnat felaktiga 
uppgifter vid säkerhetsprövningsintervjun med henne den 15 juni 2015 och 
säkerhetssamtalet med henne den 7 augusti 2015, vilket förbundet bestritt. 

Staten har som en av flera omständigheter gjort gällande följande. S.N. 
tillfrågades vid säkerhetsprövningsintervjun i juni 2015 om hon varit i 
någon situation som misstänkt, målsägande, utpekad eller vittne hos polisen, 
vilket hon svarade att hon inte hade varit. Detta var en felaktig uppgift. Vid 
säkerhetssamtalet i augusti tillfrågades hon varför hon svarat som hon gjort, 
eftersom hon och hennes man år 2011 hade haft två kamphundar varav den 
ena skadat en mindre hund och bitit bl.a. ägaren till denna hund. Hon 
svarade att hon inte hade tänkt på händelsen och att hon glömt bort den, 
vilket framstår som förvånande då händelsen ledde till att hennes båda hun- 
dar avlivades. 

Förbundet har sammanfattningsvis anfört följande. Det är riktigt att S.N. i 
juni 2015 inte nämnde händelsen år 2011. Hon gjorde inte det, dels för att 
hon hade förträngt den, dels då hon inte visste att hon hade blivit 
polisanmäld. 

S.N. har berättat bl.a. följande. Hon nämnde inte händelsen varefter hennes 
hundar avlivades. Hon visste inte att händelsen var relevant. Vid samtalet i 
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augusti 2015 deltog bl.a. P.L. Hon upplevde att han var arg och upprörd och 
han sa att hon inte berättat sanningen om hundarna och att hon blivit 
polisanmäld. Hon visste dock inte dessförinnan att hon blivit polisanmäld 
med anledning av händelsen. 

P.L. har berättat att S.N. vid samtalet i juni 2015 inte berättade om hundarna
och polisanmälan och att det gjordes en notering om detta, men att det för
honom inte var någon stor grej.

Arbetsdomstolen gör följande bedömning. Parterna är överens om att S.N. 
inte nämnde händelsen om hundarna och polisanmälan vid säker- 
hetsprövningsintervjun i juni 2015. Arbetsdomstolen finner dock inte anled- 
ning att ifrågasätta S.N:s uppgift om att hon inte visste om att hon 
polisanmälts med anledning av händelsen. Domstolen finner därmed inte 
utrett att hon medvetet undanhållit uppgiften vid säkerhetsprövningsinter- 
vjun. 

Staten har om samtalet i augusti 2015 gjort gällande bl.a. följande. S.N. 
tillfrågades vid samtalet om vilka vänner hon hade och vilka hon umgicks 
regelbundet med. Hon svarade att hon hade tre vänner tillika kollegor – 
M.L., U.S. och L.J. (numera H.) – och att hon umgicks mest med M.L. På
fråga om M.L. introducerat henne för någon svarade hon att hon blivit
introducerad för två av hennes vänner, AH och MGu. Hon tillfrågades om
hon inte träffat ytterligare vänner till M.L. eller om hon träffat någon i hen- 
nes sällskap. Hon förnekade det. Senare under samtalet medgav hon emel- 
lertid på direkta frågor att hon träffat ytterligare vänner till M.L., bl.a. några
med kriminell bakgrund. Hon tillfrågades om hon kände vissa namngivna
personer och hon svarade följande. Hon uppgav att hon kände till CJ då
M.L. introducerat honom för henne och att CJ hade koppling till Hells
Angels. Hon konfronterades med att det fanns bilder på när hon tatueras av
CJ. Hon erkände då att hon kände honom. Hon uppgav att hon kände MG
eftersom M.L. introducerat henne. Hon uppgav att MG var bästa kompis
med ST och flickvän till en narkotikalangare vid namn PJ samt att MG hade
en länk till Hells Angels. Hon uppgav att hon inte kände ST, men att hon
kan ha träffat henne på någon fest utan att ha registrerat henne. Hon uppgav
att hon inte kände PJ. Hon förnekade att hon kände till KG. S.N. förnekade
bestämt och utan tvekan att hon gjort slagningar i polisens register på
vänner, släktingar eller andra bekanta.

Förbundet har anfört bl.a. följande. Vid säkerhetssamtalet i augusti 2015 
fick S.N. frågan vilka kollegor hon umgicks med privat. När S.N. vid det 
första samtalet hade tillfrågats om hon kände MG trodde hon att 
frågeställaren syftade på MGu och hon visade upp hennes Facebookprofil 
och bekräftade att hon kände MGu. S.N. minns att hon, i augusti 2015, fick 
frågan om hon kände någon med namnet CJ, vilket hon svarade nej på. 
Intervjuarna nämnde då att hon hade tatuerats av honom, varpå hon frågade 
om de menade K. Det är det namnet alla kunder känner honom med. S.N. 
förnekade ingenting utan svarade att både hon och hennes make hade 
tatuerats hos honom. CJ var vid den tiden en av de mest kända tatuerarna i 
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Göteborg. Hon kommer inte ihåg att hon skulle ha sagt att han hade 
koppling till Hells Angels. Hon har inte haft kännedom om någon sådan 
koppling. Hon kom i kontakt med CJ genom att fråga på Facebook om 
någon kunde rekommendera en bra tatuerare. M.L. var en av dem som 
svarade och berättade att CJ var bland de bästa. Flera av hennes kollegor i 
Göteborg har tatuerats av honom eller på samma ställe. S.N. var och är inte 
vän med CJ utan har bara köpt tatueringstjänsten av honom. S.N. fick frågan 
om hon kände frisören MG och svarade då att hon hade varit hos henne två 
till tre gånger. Hon fick även frågor om MG:s pojkvän och om det fanns 
kopplingar till Hells Angels. Hon svarade att hon inte kände till pojkvännen 
eller några sådana kopplingar. Hon har inte haft någon kännedom om hans 
namn, vad han gör eller vem han är. Hon blev även tillfrågad om hon visste 
hur mycket MG tjänade, varpå hon svarade nej. Hon sa flera gånger att hon 
inte kände frisören MG, utan endast varit hos henne som kund och att hon 
hade slutat gå till henne eftersom hon inte var nöjd. S.N. blev 
rekommenderad av flera kollegor att gå till den salong där MG arbetade. 
M.L. hade berättat för henne att ST var bästa vän med frisören MG. S.N. sa
inte vid samtalet i augusti 2015 att hon kände någon ST. S.N. kommer ihåg
att hon sa att hon kände några med samma förnamn. Hon sa att hon kanske
hade träffat henne men inte känt till vem hon är. S.N. har alltså inte någon
koppling till eller relation med ST. S.N. känner inte PJ och svarade därför
att hon inte kände honom. Hon vet inte heller vilka KG och AO är.

S.N. har berättat bl.a. följande. Samtalet i juni 2015 var ett långt samtal. 
S.Å.H. som höll i samtalet hade förutfattade meningar. Hon svarade på alla
frågor och svarade så detaljerat hon kunde. Hon fick frågor om vilka på
jobbet hon umgicks med. Hon svarade att hon och M.L. inte umgicks lika
mycket längre, och att hon umgicks mer med kamrater från Polishögskolan.
Samtalet i augusti 2015 hölls av bl.a. P.L. Hon fick frågor om sin familj,
men samtalet rörde egentligen inte henne, utan huvudsakligen M.L. Hon
fick frågor om vilka pojkvänner M.L. hade och vilka M.L. hade sex med.
Hon fick frågor om slagningar och hon berättade att de var tjänsterelaterade.
Hon kommer inte ihåg att hon fick frågor om slagningar på familjen.

Beträffande frisören MG och tatueraren CJ har S.N. lämnat uppgifter i 
överensstämmelse med vad förbundet anfört, liksom om KG och ST. 

P.L. har berättat bl.a. följande. Det läckte uppgifter från Polismyndigheten
och det förekom tips om att det var kvinnliga anställda på
länskommunikationscentralen som utnyttjades. Ett samtal hölls med S.N.
Hon var väldigt svår. De fick inte ur henne mycket. U.E. som var med vid
samtalet, sa vid ett tillfälle att det inte kan stämma att S.N:s man varit här i
tio år men inte hade några vänner. Hon svarade att det var så. Hon kunde
inte säga något om M.L. De sa till henne att hon skulle lägga allt på bordet,
så att de fick värdera det. Hon tillfrågades om tatueraren och då kom hon på
det. Det var svårt att få fram något mer. Vad avser MG tolkade de det som
att det fanns en närmare bekantskap än enbart frisör/kund. De var även av
uppfattningen att S.N. hade tränat tillsammans med M.L. och MG. De
funderade kring om M.L. använde henne som kontakt eller om hon utsattes
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för att försöka bli en kontakt. Han visste vilka slagningar hon gjort och vilka 
hon träffat enligt Facebook. Han hade fått information från Polismyndighet- 
ens Centrala Säkerhetslogg om slagningar även på familjemedlemmar, men 
han gick inte in på det. Han gjorde själv ingen bedömning utan lämnade 
ärendet vidare till säkerhetsskyddschefen. 

Arbetsdomstolen gör så här långt följande bedömning. 

När det gäller säkerhetsprövningsintervjun i juni 2015 är det endast S.N. 
som hörts om denna. S.Å.H. som höll i intervjun har inte hörts. Det finns 
därmed ingen utredning till stöd för att S.N. då agerade så som staten 
påstått, dvs. att hon skulle ha svarat undvikande, knapphändigt och ibland 
inte alls och undanhållit information som hon borde ha lämnat. Vilken 
information hon borde ha lämnat har inte heller preciserats, förutom såvitt 
avser påståendet att hon inte självmant berättat om händelsen med hundarna, 
som redan behandlats. 

Säkerhetssamtalet i augusti 2015 hölls av P.L. Även U.E. och T.D. deltog. 
De två sistnämnda har hörts under huvudförhandlingen, men inte om detta 
samtal. S.N. har i förhöret med henne givit sin bild av hur samtalet förlöpte 
som inte stämmer överens med statens påståenden. P.L. har under förhöret 
med honom om säkerhetssamtalet inte uttalat sig mer detaljerat om hur det 
förlöpte med frågor och svar, på det sätt som staten gjort gällande. Han har 
inte heller specifikt tillfrågats om de omständigheter som påståtts om 
samtalet. Enligt Arbetsdomstolens mening är det därmed inte visat att S.N. 
på direkta frågor under samtalet i augusti 2015 svarat att hon träffat vänner 
till M.L. med kriminell bakgrund eller att hon uppgett att MG var bästa 
kompis med ST och flickvän till en narkotikalangare vid namn PJ samt att 
MG hade en länk till Hells Angels. Staten har också gjort gällande att hon 
förnekat att hon gjort otillåtna slagningar i polisens register, dvs. att hon 
skulle ha ljugit om detta. Eftersom staten inte visat att S.N. gjort otillåtna 
slagningar, är det inte heller utrett att hennes förnekande inneburit att hon 
ljugit. 

Staten har därutöver anfört följande. Samtalsledarna har vid samtalen, på 
grund av att den information de haft del av är sekretessbelagd, inte kunnat 
konfrontera S.N. med konkreta påståenden. Hon har fått frågor om sitt 
privata umgänge samt om sin man och dennes umgänge. Hon har uppfattats 
som ovillig att berätta om sitt privatliv och umgänge vid sidan av 
arbetsplatsen och medverkade inte till att räta ut de frågetecken som fanns 
rörande hennes person. Hon förnekade att hon på något sätt handlat felaktigt 
och när hon pressades svarade hon med tystnad. Hon har valt att inte svara 
på frågor eller har svarat på dem mycket övergripande. Samtalsledarna har 
uppfattat hennes undvikande svar som att hon velat dölja omständigheter 
kring sina och sin mans kontakter. S.N. har tillfrågats om sin kännedom om 
samröre med personer med kopplingar till mc-miljön. Hon har svarat 
undvikande och knapphändigt och ibland inte alls. 

Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 
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Arbetsdomstolen har i AD 2022 nr 3 uttalat bl.a. följande. Det framgår inte 
av lagstiftningen att den som säkerhetsprövas är skyldig att svara på frågor 
och att då tala sanning och inte medvetet undanhålla uppgifter. Syftet med 
säkerhetsprövningen är dock att klarlägga personens lojalitet och pålitlighet 
samt sårbarhet i säkerhetshänseende. Uteblivna och medvetet oriktiga eller 
ofullständiga svar får då betydelse för bedömningen och kan, beroende på 
vad frågan gäller och vilken betydelse frågan har i sammanhanget, leda till 
att den som ska prövas inte godkänns i säkerhetsprövningen. Den som väljer 
att svara på sådana frågor måste förväntas att inte lämna medvetet oriktiga 
eller ofullständiga svar. Oärliga och ofullständiga svar påverkar bedöm- 
ningen av personens pålitlighet och sårbarhet. Den som intervjuas måste 
antas förstå detta. 

Enligt S.N. har hon inte varit ovillig att svara på frågor eller svarat 
undvikande. P.L. har dock delvis bekräftat det staten här påstått. Han har 
uppgett att hon var väldigt svår och att de inte fick ur henne mycket. Han 
har dock inte utvecklat detta närmare. Även sett till hur S.N. beskrivit 
samtalet i augusti 2015 framgår det att det är först efter att hon fått direkta 
frågor som hon medgett att hon haft kontakt med vissa personer, t.ex. 
frisören MG och tatueraren CJ. Domstolen har å andra sidan inte funnit visat 
att hon under samtalet uttryckt sig på det sätt staten påstått. Det kan inte 
anses visat att S.N. känt till att MG eller CJ skulle ha någon koppling till 
Hells Angels. Mot den bakgrunden framstår det inte som konstigt att hon 
inte självmant nämnt t.ex. dessa personer. Det kan vara så att frågeställarna 
har haft sekretessbelagd underrättelseinformation som medfört att de ansett 
att hon varit ovillig och undvikande under samtalet. Arbetsdomstolen kan 
dock inte med stöd av den utredning som förebringats komma till den 
slutsatsen. 

Har S.N. lämnat felaktiga uppgifter vid det samtal som hölls med henne år 
2020? 

Om samtalet i september 2020 har staten gjort gällande följande. S.N:s 
uppgifter om vilka kontakter hon haft med personer med knytning till Hells 
Angelsklubben var inte korrekta och hon förminskade sina relationer till 
personer som kunde vara till hennes nackdel och tog inte upp de otillåtna 
slagningarna. Hon lämnade uppgifter som stod i strid med underrät- 
telseinformation som Polismyndigheten fått från utländska myndigheter. 

M.H. och J.N. höll i samtalet. De talade med P.L. efter samtalet. A.S.
beslutade därefter att S.N. fortsatt inte kunde vara placerad i
säkerhetsklassad anställning.

Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

Parterna är eniga om att det var fråga om ett långt samtal, ca tre timmar. 
S.N. har om samtalet uppgett att det var ett bättre samtal än det år 2015, att 
hon själv fick skriva ner sina svar, att hon berättade sanningen och gav mer 
information än som efterfrågades. Hon har uppgett att hon även nämnde 
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anmälan mot henne om dataintrång. M.H. har uppgett att han inte minns att 
dataslagningarna omnämndes av S.N., men att han inte tror det för då borde 
han ha kommit ihåg det. Av den uppgift M.H. lämnat går det inte att säkert 
dra slutsatsen att S.N. undanhöll uppgiften om att arbetsgivaren ansåg att 
hon gjort otillåtna dataslagningar. 

På vilket sätt S.N. ska ha lämnat inkorrekta uppgifter om vilka kontakter 
hon haft med personer med knytning till Hells Angelsklubben och på viket 
sätt hon förminskade eller tonade ned sina relationer till personer som kunde 
vara till hennes nackdel har inte närmare preciserats och inte heller vilken 
information hon ska ha lämnat i strid med viss underrättelseinformation. 
A.S. har uppgett att när bedömningen från samtalet redovisades och han 
beaktat alla omständigheter i ärendet kom han fram till att S.N. inte kunde 
vara i säkerhetsklass. 

Det kan vara så att Polismyndigheten har haft underrättelseinformation som 
myndigheten inte ansett sig kunna föra in i målet. Med det material som 
domstolen har haft att bedöma är det dock inte visat att S.N. vid samtalet 
agerat på det sätt staten påstått. 

Arbetsdomstolens sammanfattande bedömning 

Arbetsdomstolen har sammanfattningsvis funnit att det inte är utrett att S.N. 
umgåtts med personer kopplade till grov organiserad kriminalitet i mc-miljö 
vid den tid som gjorts gällande, att hon gjort otillåtna dataslagningar åren 
2008–2012 eller i vart fall då brutit mot interna föreskrifter om datakort, 
eller att hon brustit i att medverka och lämnat felaktiga uppgifter vid de 
samtal som hållits med henne. Utredningen ger därmed inte stöd för att det 
kan antas att S.N. skulle ha varit illojal mot de intressen som skyddas 
i säkerhetsskyddslagen eller i övrigt opålitlig från säkerhetssynpunkt. 

Domstolens bedömning är därmed att det, trots att S.N. tackade nej till det 
omplaceringserbjudande hon fick, inte fanns saklig grund för 
uppsägningen. Uppsägningen ska därför ogiltigförklaras och staten ska 
förpliktas att betala allmänt skadestånd till S.N. Arbetsdomstolen 
bestämmer beloppet till skäliga 80 000 kr. 

Med dessa bedömningar behöver Arbetsdomstolen inte ta ställning till frå- 
gan om staten agerat i strid med tvåmånadersregeln. 

Ska skadeståndstalan avseende otillåten avstängning till viss del avvisas? 

Tvisten 

Parterna är oense i frågan om S.N. varit avstängd under tiden den 24 januari 
2020–17 november 2020 och i så fall om avstängningen varit otillåten. Det 
är således tvistigt om S.N. över huvud taget varit avstängd under den 
aktuella perioden. 
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Enligt staten har förbundet inte påkallat förhandling och gjort gällande att 
S.N. varit avstängd den aktuella tiden. Staten menar att då frågan om hon 
varit avstängd inte har varit föremål för tvisteförhandling mellan parterna är 
förhandlingskravet i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen inte uppfyllt och talan i den 
delen ska därför avvisas. 

 
Förbundets ståndpunkt är att förhandlingskravet är uppfyllt och har anfört 
följande. Den framställning om tvisteförhandling som förbundet gjort om 
otillåten avstängning innefattar den tid som avstängning pågått efter påkal- 
lande av tvisteförhandling. Det har varit fråga om en avstängning över tid 
och det har hela tiden varit tydligt från Polismyndighetens sida att S.N. inte 
fick återkomma till arbetet. Resultatet av nya tvisteförhandlingar skulle ha 
blivit detsamma. Det avgörande kravet enligt 4 kap. 7 § arbetstvistlagen är 
att själva tvistefrågan har förhandlats, vilket är fallet för hela den av 
förbundet påstådda avstängningsperioden. 

 
Rättsliga utgångspunkter 

 
Enligt 4 kap. 7 § arbetstvistlagen får talan inte tas upp till prövning av 
Arbetsdomstolen förrän förhandling har ägt rum rörande tvistefrågan. För- 
handlingsskyldigheten ska vara uppfylld innan talan väcks. Om förhandling 
inte har hållits ska talan, efter invändning av motparten, avvisas. 

 
För att en förhandling i tvistefrågan ska ha ägt rum enligt 4 kap. 7 § arbets- 
tvistlagen förutsätts normalt att parten dels begärt förhandling i den tviste- 
fråga som saken gäller, dels att denna tvistefråga kommit att behandlas vid 
förhandlingen. Att en förhandling inte har påkallats i tvistefrågan behöver 
inte utesluta att ett sammanträffande betraktas som en tvisteförhandling, om 
parterna vid sammanträffandet t.ex. enas om att hålla en tvisteförhandling 
och sammanträffandet i övrigt uppfyller de krav som måste ställas på en 
tvisteförhandling, se t.ex. AD 1983 nr 63. Det ställs inte något strängt krav 
på att parterna vid förhandlingen ska precisera de skilda tvistefrågor som 
ligger inom ramen för den händelse, åtgärd, avtalstillämpning eller dylikt 
som föranlett förhandlingen. Särskilt gäller detta när förhandlingen äger rum 
på det lokala planet. Det finns ofta mindre anledning att se till hur de för- 
handlande parterna har preciserat sig i tal eller skrift än till vad som enligt 
ett naturligt betraktelsesätt ligger inom ramen för förhandlingen med tanke 
på vad som utlöst denna, se t.ex. AD 1992 nr 133. Det krävs dock att den 
händelse som föranlett rättstvisten rent faktiskt har inträffat vid tidpunkten 
för den påstådda förhandlingen, se AD 1998 nr 153. 

 
Arbetsdomstolens bedömning 

 
Av protokollet från de centrala tvisteförhandlingarna i frågan om otillåten 
avstängning framgår att förhandlingarna avsåg framställningar från förbun- 
det från dels oktober 2017, dels mars 2019. Det anges i 2 § i protokollet att 
enligt förbundet har S.N. otillåtet avstängts den 6 mars 2017, 11 september 
2018, 5 oktober 2018, 5 november 2018, 5 december 2018 och den 5 januari 
2019. Datum för förhandlingarna är angivna till den 3 april, 7 maj, 

November 2022 s. 39

AD 2022 nr 49



17 september och den 19 december 2019. Förhandlingarna förklaras 
avslutade den 31 januari 2020 och protokollet är justerat den 19 mars 
respektive den 2 april 2020. 

Av protokollet framgår vidare att parterna är oense i frågan om S.N. blev 
avstängd eller arbetsbefriad den 6 mars 2017 samt att det enligt staten var 
nödvändigt att stänga av S.N. för tiden den 11 september 2018–23 januari 
2019 då hon inte klarat de säkerhetsprövningar som genomförts. 

Frågan är om avstängning under tiden den 24 januari 2020–17 november 
2020 omfattats av dessa förhandlingar. Såvitt avser denna period är den 
första tvistefrågan om S.N. över huvud taget varit avstängd då. Parterna är 
eniga om att några tvisteförhandlingar inte har genomförts efter den 
23 januari 2020 och det har inte gjorts gällande att frågan om S.N. varit 
avstängd den aktuella perioden skulle ha varit föremål för förhandlingarna. 
Att skälen för en eventuell avstängning den tvistiga perioden skulle ha varit 
desamma som för perioden september 2018–januari 2019 och att de angivna 
skälen varit föremål för förhandlingarna innebär inte att frågan om huruvida 
hon varit avstängd eller inte kan anses ha omfattats av tvisteförhandlingarna. 

Enligt Arbetsdomstolens mening har tvistefrågan om S.N. varit avstängd 
den 24 januari 2020–17 november 2020 inte varit föremål för tvis- 
teförhandling mellan parterna. Talan om allmänt skadestånd till förbundet 
och S.N. för otillåten avstängning den perioden ska därför avvisas. 

Allmänt skadestånd för otillåten avstängning? 

Parternas ståndpunkter 

Det är ostridigt att S.N. varit avstängd under perioden den 11 september 
2018–23 januari 2019. Det är tvistigt om hon varit avstängd även i tiden 
dessförinnan och därefter. 

Förbundet har gjort gällande att staten – oavsett hur lång avstängningspe- 
rioden varit – inte haft rätt att stänga av S.N. från arbetet och anfört 
sammanfattningsvis följande. Arbetsgivaren har inte haft rätt att, enligt 
arbetsledningsrätten, stänga av S.N. från arbetet. En avstängning av en 
statligt anställd kräver stöd i lag, enligt 12 kap. 7 § regeringsformen. 
Villkorsavtalets reglering om möjlighet till avstängning får anses ha stöd i 
anställningsskyddslagen och har därmed stöd i lag. Det har inte funnits skäl 
för avstängning av samma skäl som det inte funnits saklig grund för 
uppsägningen. Arbetsgivaren har därutöver agerat i strid med den skynd- 
samhets- och aktivitetsplikt som följer av regleringen om avstängning i vill- 
korsavtalet. Staten har således genom att stänga av S.N. brutit mot 
villkorsavtalet. Avstängningen strider under alla förhållanden mot lag eller 
god sed på arbetsmarknaden. I vart fall är den att betrakta som en särskilt 
ingripande omplacering eller åtgärd för vilken det saknats godtagbara skäl. 
Avstängningen utgör dessutom ett brott mot grunderna för anställ- 
ningsskyddslagen. 
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Staten har häremot invänt sammanfattningsvis följande. Arbetsgivaren har 
på grund av säkerhetsskyddslagstiftningen varit rättsligt förhindrad att sys- 
selsätta S.N. i hennes säkerhetsklassade anställning. Polismyndigheten har i 
praktiken inte haft något annat mindre ingripande handlingsalternativ. 
Avstängningsbesluten har fattats med stöd av arbetsgivarens arbets- 
ledningsrätt och har inte varit i strid med vare sig villkorsavtalet eller lag 
eller god sed på arbetsmarknaden eller grunderna för anställningsskyddsla- 
gen. Avstängningarna kan inte heller jämställas med ett särskilt ingripande 
omplaceringsbeslut som saknat godtagbara skäl. Om avstängningen stått i 
strid med kravet på lagform i 12 kap. 7 § regeringsformen, medger staten att 
S.N. har varit otillåtet avstängd under perioden den 11 september 2018– 
23 januari 2019. 

Rättsliga utgångspunkter 

I 1974 års regeringsform finns en reglering om att grundläggande bestäm- 
melser om statstjänstemännens rättsställning ska meddelas i lag (11 kap. 
10 §, prop. 1973:90). Reglering fanns redan i den tidigare gällande rege- 
ringsformen (se prop. 1964:140). Regleringen finns i nu gällande lydelse av 
regeringsformen i 12 kap. 7 §. Där anges att grundläggande bestämmelser 
om statligt anställdas rättsställning, i andra hänseenden än de som berörs i 
regeringsformen, meddelas i lag. 

Frågan är vad som omfattas av begreppet ”grundläggande bestämmelser om 
statligt anställdas rättsställning”. Frågan har berörts i flera utredningar och 
andra förarbeten. Som exempel har angetts t.ex. tjänstetillsättning, discipli- 
när bestraffning och anställningens upphörande (se prop. 1964:140 s. 90 
med bl.a. förslag till ändringar i regeringsformen och prop. 1965:60 s. 117 f. 
med förslag till statstjänstemannalag). 

LOA-utredningen – inför 1994 års lag om offentliga anställning – anförde 
att till begreppet grundläggande bestämmelser bör i princip bara hänföras 
frågor som har ett mera direkt samband med den statsanställdes integritet 
vid myndighetsutövning och lagtillämpning (SOU 1992:60 s. 120). Vidare 
framförde utredningen uppfattningen att kravet på lagform vänder sig mot 
två håll genom att begränsa dels regeringens normgivningsmöjligheter, dels 
handlingsfriheten för de avtalsslutande parterna. Frågor om avstängning och 
läkarundersökning ansåg LOA-utredningen hörde till de grundläggande 
bestämmelser som på grund av regeringsformen ska ges i lag (a.a. s. 191). 

Såvitt avser avstängning av statligt anställda har det, sedan mitten av 1960- 
talet funnits följande generella reglering i lag. 

År 1966 infördes statstjänstemannalagen, med grundläggande bestämmelser 
om statstjänstemannens rättsställning (prop. 1965:60). I den fanns särskilda 
regler om avstängning av statliga tjänstemän (26 och 27 §§). 

Genom 1974 års anställningsskyddslag tillkom för privatanställda ett gene- 
rellt skydd mot uppsägning utan saklig grund (prop. 1973:129). Det infördes 
då i anställningsskyddslagen även ett visst förbud mot avstängning i de fall 
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det uppkommit tvist om giltigheten av en uppsägning. Motsvarande regle- 
ring finns i 34 § i 1982 års anställningsskyddslag (i dess lydelse före den 
30 juni 2022). Enligt den regleringen upphör inte anställningen om det upp- 
kommer tvist om anställningen förrän tvisten är slutligt avgjord och arbets- 
tagaren får inte stängas av från arbetet på grund av de omständigheter som 
har föranlett uppsägningen, annat än om det finns särskilda skäl. 

I 1976 års lag om offentlig anställning infördes i 7 kap. regler om anställ- 
nings upphörande på annat sätt än genom avskedande och där intogs en 
bestämmelse om att arbetstagare fick skiljas från anställningen endast med 
stöd av föreskrift i lagen varvid bl.a. hänvisades till uppsägningsreglerna i 
anställningsskyddslagen såvitt avser arbetstagare som är förordnade tills 
vidare (prop. 1975/76:105, bilaga 2). I 13 kap. samma lag fanns regler om 
avstängning i olika situationer. Det angavs bl.a. att om det inleds ett förfa- 
rande som syftar till att avskeda arbetstagaren eller det vidtas åtgärder för att 
anställa åtal mot honom får arbetstagaren avstängas från arbetet (13 kap. 
1 §). 

Genom 1994 års lag om offentlig anställning slopades en rad särregler i lag 
för den statliga anställningen. Den uttryckliga regeln om att det krävs stöd i 
lagen om offentlig anställning för att skilja en arbetstagare från anställ- 
ningen togs bort med hänvisning till bestämmelserna i anställningsskyddsla- 
gen om skiljande från anställningen (prop. 1993/94:65 s. 60 f. och s. 90 f.). 
Regleringen om avstängning i 1976 års lag om offentlig anställning överför- 
des inte heller till den nya lagen om offentlig anställning. I förarbetena 
anges att utöver reglerna i anställningsskyddslagen behövs för den statliga 
delen av arbetsmarknaden inga särskilda regler om avstängning, förutom 
såvitt avser fullmaktshavarna, och att det är viktigt att samma regler i fråga 
om avstängning gäller över hela arbetsmarknaden (prop. 1993/94:65 
s. 97 f.). I motiven hänvisas till AD 1978 nr 92 och det anförs att domstolen
kom fram till att avstängningsförbudet, dvs. regeln om särskilda skäl för
avstängning, måste anses tillämpligt också på avstängningar som ingår som
ett första led i ett uppsägningsförfarande. I den utredning som föregick 1994
års LOA angavs att lagkravet i dåvarande 11 kap. 10 § regeringsformen ger
den statlige arbetsgivaren en rätt att stänga av en arbetstagare enbart på det
området som enligt Arbetsdomstolens tolkning omfattas av avstängnings- 
reglerna i 34–37 §§ anställningsskyddslagen (SOU 1992:60, s. 194).

Därutöver finns viss reglering i säkerhetsskyddsförordningen. I 2 kap. 2 § 
säkerhetsskyddsförordningen anges under rubriken ”Behörighet att med- 
verka i säkerhetskänslig verksamhet” bl.a. att behörig att få del av säkerhets- 
skyddsklassificerade uppgifter eller tillgång till säkerhetskänslig verksamhet 
i övrigt är, om inte något annat följer av bestämmelser i lag, endast den som 
har bedömts pålitlig från säkerhetssynpunkt. Frågan är om denna reglering 
skulle kunna uppfattas som en regel om rätt att avstänga en arbetstagare – 
som inte klarat en säkerhetsprövning – från säkerhetsklassad anställning. 
Oavsett hur en sådan bedömning skulle falla ut finns bestämmelsen i en för- 
ordning och inte i lag. 
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Har avstängningen varit i strid med regeringsformens krav på lagstöd? 

En avstängning innebär att den statsanställde inte längre får utföra de arbets- 
uppgifter som anförtrotts honom eller henne inom statsförvaltningen. En 
reglering om att statsanställda får stängas av från arbetet och när så får ske 
måste därför ses som grundläggande bestämmelser om deras rättsställning. 
Med beaktande av det och av vad ovan anförts gör Arbetsdomstolen bedöm- 
ningen att ett beslut om avstängning av en statsanställd kräver lagstöd. 
Arbetsdomstolen avser då inte den rätt att för kortare tid försätta en arbetsta- 
gare ur tjänst, som utbildats i praxis. 

Den enda generella reglering i lag – förutom för fullmaktsanställda – som 
finns om avstängning är den som återfinns i anställningsskyddslagen i dess 
lydelse före den 30 juni 2022. Dessa regler, såvitt avser uppsägning (34 § 
anställningsskyddslagen), innehåller dock ett avstängningsförbud i en upp- 
sägningssituation och reglerar inte frågan om när avstängning är tillåten, 
mer än att det trots förbudet är tillåtet, om det föreligger särskilda skäl. 
Denna reglering återfinns inte anställningsskyddslagen i dess lydelse från 
och med den 30 juni 2022, med tillämpning från och med den 1 oktober 
2022. 

Avseende förhållanden före den 1 oktober 2022 gäller således för statligt 
anställda, som omfattas av anställningsskyddslagen, en reglering som säger 
att om det uppkommer en tvist om uppsägningens giltighet får arbetstagaren 
inte avstängas från arbetet på grund av omständigheter som föranlett upp- 
sägningen annat än om det finns särskilda skäl. Regleringen är inte disposi- 
tiv till arbetstagarens nackdel, inte heller semidispositiv till förmån för kol- 
lektivavtalsreglering. 

Arbetsdomstolen har kommit fram till att avstängning av statligt anställda 
kräver stöd i lag. Polismyndigheten har därmed inte med stöd av arbetsled- 
ningsrätten fått besluta att stänga av S.N. från arbetet. Avstängningen har 
varit i strid med regeringsformens krav på lagstöd. Vid sådant förhållande 
har staten medgett att det varit fråga om en otillåten avstängning för 
perioden den 11 september 2018–23 januari 2019. 

Vid den bedömningen, att det krävs lagstöd för avstängning av statsan- 
ställda, är det ingen av parterna som gjort gällande att Polismyndighetens 
agerande i strid med regeringsformen skulle vara skadeståndsgrundande på 
så sätt att det skulle kunna utdömas skadestånd med direkt åberopade av 
regeringsformen, i detta fall 12 kap. regeringsformen (jfr avgöranden från 
om Högsta domstolen om ideellt skadestånd vid överträdelse av de grund- 
läggande fri- och rättigheterna i 2 kap. regeringsformen, NJA 2014 s. 323 
och NJA 2018 s. 103 och numera 3 kap. 4 § skadeståndslagen). 

Allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott eller för brott mot grunderna för 
anställningsskyddslagen? 

För att ett handlande eller en underlåtenhet ska föranleda allmänt skadestånd 
krävs att förfarandet kan anses strida mot kollektivavtal (54 och 55 §§ med- 
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bestämmandelagen) eller en lag med bestämmelser om sådant skadestånd 
för brott mot lagen (t.ex. 38 § anställningsskyddslagen). 

Regleringen i 13 kap. 12 § villkorsavtalet, om att avstängning av statsan- 
ställda är tillåten i vissa situationer, motsvarar inte några bestämmelser i lag 
och har inte heller stöd i lag. Tvärtom står den kollektivavtalsregleringen i 
strid med regeringsformens krav på lagstöd. Arbetsdomstolen noterar därut- 
över att den aktuella kollektivregleringen började gälla först den 1 oktober 
2017. 

Om ett kollektivavtal föreskriver ett handlande eller en underlåtenhet som 
står i strid med lag, inklusive grundlag och Europakonventionen som gäller 
som svensk lag, behöver – och får – de kollektivavtalsbundna inte följa kol- 
lektivavtalet i den delen. Det är då också uteslutet med allmänt skadestånd 
för att kollektivavtalet inte följts (jfr AD 2012 nr 74). Det gäller också om 
den kollektivavtalsbundna parten inte följt vare sig kollektivavtalet eller 
lagen, såsom när parten försökt följa det lagstridiga kollektivavtalet, eller 
lagen, men misslyckats, om det inte finns särskilda författningsbestämmel- 
ser eller praxis om annat (jfr tex. NJA 2014 s. 323 och NJA 2018 s. 103 
samt 3 kap. 4 § skadeståndslagen). Motsvarande gäller i fråga om föreskrif- 
ter om ett handlande eller en underlåtenhet i en lag med bestämmelser om 
allmänt skadestånd för brott mot lagen, om förfarandet står i strid med en 
bestämmelse högre upp i normhierarkin, t.ex. grundlag. 

Någon skyldighet för staten att betala allmänt skadestånd till förbundet eller 
S.N. för att ha brutit mot den aktuella regleringen i villkorsavtalet är därmed 
inte aktuell, av det skälet att staten inte behövt, eller fått, följa den 
lagstridiga kollektivavtalsregleringen. 

Frågan är då om avstängningarna – statens agerande – skulle vara i strid 
med ”god sed på arbetsmarknaden” och därmed skadeståndsgrundande som 
kollektivavtalsbrott. Inledningsvis kan konstateras att utrymmet för en 
extensiv tillämpning av 54 och 55 §§ medbestämmandelagen är begränsat. 

Arbetsdomstolen har i AD 1982 nr 29 anfört att en statlig arbetsgivares 
åtgärd inte kan anses utgöra kollektivavtalsbrott, enbart av det skälet att en 
viss åtgärd inte står i överensstämmelse med en åberopad grundlagsregel. I 
det fallet rörde frågan skyldigheten att iaktta saklighet och opartiskhet enligt 
1 kap. 9 § regeringsformen. Den omständigheten att en avstängning enligt 
regeringsformen kräver lagstöd kan på motsvarande sätt inte, enligt Arbets- 
domstolens mening, leda till rätt till allmänt skadestånd för kollektivavtals- 
brott. 

När det gäller frågan om arbetsgivarens agerande skulle kunna vara att jäm- 
ställa med en särskilt ingripande omplacering, kan det sammanfattningsvis 
sägas att det finns en möjlighet att få ett arbetsledningsbeslut i form av en 
omplacering rättsligt prövad beträffade sådana omplaceringar som till sina 
verkningar för den enskilda arbetstagaren är jämförlig med en uppsägning 
(AD 1978 nr 89). Enligt Arbetsdomstolens mening kan en avstängning med 
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bibehållna anställningsförmåner inte anses jämställd med en omplacering 
som skulle kunna vara skadeståndsgrundande som ett kollektivavtalsbrott. 

 
Den sista frågan att bedöma är om avstängningarna kan anses ha varit i strid 
mot grunderna för anställningsskyddslagen och därmed skadeståndsgrun- 
dande. Den reglering om avstängning som finns i anställningsskyddslagen 
avser, som beskrivits, den begränsade situationen att det i samband med en 
tvist om ogiltighet av en uppsägning finns ett avstängningsförbud. Arbets- 
domstolen har kommit fram till att avstängning av en statligt anställd kräver 
stöd i lag och att det inte funnits något sådant lagstöd för den avstängnings- 
period som parterna är överens om och att sådant lagstöd saknas även för 
den tvistiga perioden. Den omständigheten, att en arbetsgivare beslutar om 
avstängning i strid med regeringsformens krav på lagstöd, kan inte innebära 
att arbetsgivaren åsidosatt grunderna för anställningsskyddslagen och med- 
föra skyldighet att betala allmänt skadestånd till arbetstagaren i fråga (se 
uttalanden i AD 1982 nr 99). Yrkandet om allmänt skadestånd till S.N. på 
denna grund kan alltså inte vinna bifall. 

 
Sammanfattande bedömning 

 
Vid de ställningstaganden som Arbetsdomstolen gjort, finns det inte skäl att 
avgöra frågan om S.N. även varit avstängd från arbetet i tiden före och efter 
tiden för de formella avstängningsbesluten. 

 
Slutsatsen av det anförda är att den förda talan om allmänt skadestånd till 
förbundet och S.N. och i vart fall till S.N. för otillåten avstängning perioden 
den 7 mars 2016–23 januari 2020, ska avslås. 

 
Har staten brutit mot förhandlingsskyldigheten? 

 
Parternas ståndpunkter 

 
Den 11 september, den 5 oktober, den 5 november och den 5 december 
2018 samt den 5 januari 2019 fattade Polismyndigheten formella beslut om 
att stänga av S.N. Inför besluten förhandlade Polismyndigheten med 
förbundet enligt 11 § medbestämmandelagen. Att sådan förhandling ska 
genomföras inför ett beslut om av avstängning enligt 13 kap. 12 § vill- 
korsavtalet följer, ostridigt, av den bestämmelsen. Där anges att ett ”beslut 
om avstängning ska hanteras enligt MBL”. 

 
Enligt förbundet har Polismyndigheten vid förhandlingarna inte lagt fram 
några konkreta omständigheter och skäl för de tilltänkta avstängningsbeslu- 
ten och därmed brutit mot förhandlingsskyldigheten. 

 
Staten har invänt att Polismyndigheten lämnat tillräcklig information till för- 
bundet. Enligt staten lämnades bl.a. information om att S.N. haft kontakter 
med en organisation med koppling till grov organiserad kriminalitet i mc- 
miljö och att hon umgåtts med personer inom denna organisation samt att 
hon inte självmant berättat om detta under säkerhetssamtalen trots att hon 
haft en sådan skyldighet. 
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Staten har gjort gällande att Polismyndigheten i vart fall lämnat all den 
information som den haft möjlighet att lämna till förbundet med hänsyn till 
sekretess. Enligt förbundet måste eventuell sekretess enligt offentlighets- 
och sekretesslagen vägas mot de intressen som finns enligt medbestämman- 
delagen och Europakonventionen varvid S.N:s intresse av partsinsyn väger 
tyngre. 

Utgångspunkter för bedömningen 

Det skulle kunna ifrågasättas om det över huvud taget funnits någon för- 
handlingsskyldighet, med beaktande av vad Arbetsdomstolen funnit om att 
avstängning av en statligt anställd kräver stöd i lag och att regleringen i 13 
kap. 12 § villkorsavtalet inte har stöd i lag. Staten har dock inte invänt att 
staten, vid denna bedömning, inte skulle vara skadeståndsskyldig för brott 
mot den avtalade förhandlingsskyldigheten, utan enbart gjort gällande att 
förhandlingsskyldigheten varit fullgjord. Mot den bakgrunden prövar 
Arbetsdomstolen om de förhandlingssammanträden som hållits innebär att 
Polismyndigheten fullgjort sin förhandlingsskyldighet eller inte. 

Rättsliga utgångspunkter 

Den närmare innebörden av förhandlingsskyldigheten regleras i 15 § med- 
bestämmandelagen. Enligt 15 § första stycket ska en part, som är skyldig att 
förhandla, själv eller genom ombud inställa sig vid förhandlingssamman- 
träde och, om det behövs, lägga fram ett motiverat förslag till lösning av den 
fråga som förhandlingen avser. 

Enligt förarbetena till den angivna regleringen ligger det i förhandlingsskyl- 
digheten en skyldighet att inställa sig till förhandling, att klart ange och 
motivera sin ståndpunkt i sak och att lyssna till motpartens uppgifter och 
argumentation för sin ståndpunkt. Syftet med reglerna om förhandlingsskyl- 
dighet är enligt förarbetena att parterna ska komma till en överenskommelse 
och i parts förhandlingsskyldighet ligger ett åliggande att i möjligaste mån 
medverka härtill. Däremot ligger inte i förhandlingsskyldigheten något rätts- 
ligt åliggande att verkligen nå fram till en uppgörelse (prop. 1975/76:105, 
Bilaga 1, s. 362). 

Arbetsdomstolen har om förhandlingsskyldighetens närmare innebörd utta- 
lat att det viktiga är att initiativ till förhandlingar tas och att förhandlingen 
genomförs på ett sådant sätt att arbetstagarparten får möjlighet att på grund- 
val av en god kännedom om de förhållanden som förhandlingen gäller bilda 
sig en ståndpunkt, framföra den och argumentera för den innan beslut fattas 
eller med andra ord att arbetsgivaren är skyldig att lojalt skapa utrymme för 
en förhandling i frågan före beslutet (se AD 1986 nr 53). 

Arbetsdomstolens bedömning 

Av protokollen från de aktuella förhandlingstillfällena framgår att förhand- 
lingarna hölls per telefon. Det var E.H. från Polismyndigheten och K.v.S. 
från Polisförbundet Väst som genomförde förhandlingarna. Av protokollen 
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framgår vidare att E.H. redogjorde för grunden för avstängningsbesluten på 
så sätt att hon hänvisade till beslutet att S.N. inte kunde placeras i 
säkerhetsklass. E.H. har berättat att förhandlingarna var mycket korta och att 
hon inte hade någon vetskap om de närmare skälen till avstängningen eller 
skälen till säkerhetsbeslutet. K.v.S. har uppgett att hon efterfrågade mer in- 
formation om skälen till beslutet, men att E.H. inte hade mer information att 
ge. 

 
Utredningen ger således inte stöd för att E.H. vid något av för- 
handlingstillfällena skulle ha, som staten påstått, lämnat information om att 
enligt Polismyndigheten hade S.N. haft kontakter med och umgänge med 
personer med koppling till grov organiserad kriminalitet i mc-miljö samt att 
hon inte självmant berättat om detta under säkerhetssamtalen trots att hon, 
enligt staten, haft en sådan skyldighet. 

 
Genom utredningen är det klarlagt att arbetsgivarens representant inte hade 
någon information om de omständigheter som legat till grund för säkerhets- 
beslutet och beslutet om avstängning och att någon reell förhandling om 
skälen till att arbetsgivaren avsåg att stänga av S.N. från arbetet därmed inte 
kom till stånd. Vid sådant förhållande kan typiskt sett arbetsgivaren, i detta 
fall anställningsmyndigheten (Polismyndigheten), inte anses ha uppfyllt sin 
förhandlingsskyldighet. Arbetstagarparten har i praktiken inte getts någon 
möjlighet att i sak bilda sig en uppfattning och argumentera i frågan om 
avstängningen. 

 
Frågan är då om statens invändning om att det förelåg sekretess ändrar 
bedömningen. 

 
Staten har gjort gällande att regleringen i 10 kap. 11 § offentlighets- och 
sekretesslagen om rätt för arbetstagarrepresentanter att, trots sekretess enligt 
där vissa angivna bestämmelser, få del av material inte varit tillämplig då 
sekretessen i aktuellt fall haft sin grund andra bestämmelser, nämligen i 18, 
19 och 35 kap. offentlighets- och sekretesslagen samt 3 kap. 20 § säkerhets- 
skyddslagen. 

 
Arbetsdomstolen kan konstatera att staten inte åberopat sekretess för någon 
av alla de omständigheter eller specifika uppgifter som lagts S.N. till last i 
målet avseende både avstängningen och uppsägningen. Det framstår mot 
bakgrund av detta som om Polismyndigheten inte ens övervägt om i vart fall 
vissa av dessa uppgifter varit möjliga att lämna information om under 
förhandlingarna. Staten har inte argumenterat i frågan varför det möjligen 
förelåg sekretess gentemot förbundet och S.N. vid tiden för förhandlingarna, 
dvs. september 2018–januari 2019, men inte nu längre. Med beaktande av 
detta anser Arbetsdomstolen att det inte är visat att Polismyndigheten på 
grund av sekretess varit förhindrad att lämna ens några uppgifter om skälen 
i sak bakom avstängningsbesluten. 
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Arbetsdomstolens sammanfattande bedömning är alltså att staten, genom 
Polismyndigheten, brutit mot förhandlingsskyldigheten enligt medbestäm- 
mandelagen när anställningsmyndigheten inte lämnade några som helst upp- 
gifter under förhandlingarna om skälen i sak till att arbetsgivaren önskade 
stänga av S.N. 

Skadestånd 

Det yrkade beloppet i allmänt skadestånd till förbundet är 50 000 kr. Arbets- 
domstolen finner beloppet skäligt, även med beaktande av att inget talar för 
att Polismyndigheten uppsåtligen brutit mot regleringen. 

Sammanfattning och rättegångskostnader 

Förbundet har vunnit talan om uppsägningen av S.N. (mål nr A 85/21) och 
OFR/P genom förbundet har vunnit talan om brott mot för- 
handlingsskyldigheten enligt medbestämmandelagen (del av mål nr 
A 48/20). OFR/P genom förbundet har förlorat talan om skadestånd till för- 
bundet och S.N. för otillåten avstängning, där talan till viss del även avvisats 
(resterande del av mål nr A 48/20). 

OFR/P genom förbundet och förbundet har yrkat ersättning med samman- 
lagt 1 608 742 kr, varav 846 950 kr i ombudsarvode, 25 840 kr i tidsspillan, 
9 800 kr avseende utlägg och moms på dessa belopp uppgående till 220 647 
kr och därutöver 400 000 kr (exklusive moms) för förbundets egna kostna- 
der (arbete utfört av förbundets två förbundsjurister) samt 105 505 kr (inklu- 
sive moms) avseende kostnader för förhörspersoners inställelse m.m. 
Arbetstagarparterna har uppgett att kostnaderna fördelar sig med hälften på 
vardera målet. 

Staten har yrkat ersättning med sammanlagt 472 449 kr (exklusive moms), 
varav 445 000 kr för ombudsarvode, 20 249 kr för utlägg (rätt summerat) 
och 7 200 kr för en förhörspersons inställelse. Staten har uppgett att kostna- 
derna fördelar sig med 2/3 på mål nr A 48/20 och med 1/3 på mål nr 
A 85/21. 

Arbetstagarparterna har vitsordat beloppen i sig såvitt avser statens kost- 
nadsräkning. Staten har, såvitt avser motparternas kostnadsräkning, vitsor- 
dat ett belopp om 445 000 kr i ombudsarvode, dvs. för alla fyra ombuden, 
och vitsordat övriga kostnadsposter. 

Staten har förlorat uppsägningstvisten och ska därför ersätta förbundet för 
dess rättegångskostnader i mål nr A 85/21. Förbundet har, som det får för- 
stås, för det målet yrkat ersättning med hälften av det totala beloppet om 
1 608 742 kr. Det yrkade ombudsarvodet om sammanlagt 1 246 950 kr 
(exklusive moms) är tvistigt. Henric Ask inträdde som ombud i målen i stäl- 
let för Jonas Wiberg i mars 2022. Båda målen var då förberedda för huvud- 
förhandling i slutet av maj 2022. Huvudförhandlingen ställdes in den 17 maj 
2022, dagen före den första planerade huvudförhandlingsdagen. Domstolen 
hade inte fått besked om telefonförhör fick hållas utomlands med att av vitt- 
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nena och fann att det förelåg hinder mot huvudförhandling. Den inställda 
förhandlingen har rimligen orsakat kostnader på ömse håll. Trots detta gör 
Arbetsdomstolen bedömningen att det sammanlagda yrkade arvodet är för 
högt och inte skäligt för tillvaratagande av arbetstagarparternas rätt. Målen 
har huvudsakligen inte tillförts något i sak efter mars 2022. Arbetsdomsto- 
len anser att skäligt arvode avseende alla fyra ombuden är 800 000 kr, varav 
400 000 kr för arbete utfört av Fredrik Westin och Jonas Wiberg och 
400 000 kr för arbete utfört av Henric Ask och Anne Alfredson. På det sist- 
nämnda beloppet tillkommer moms om 100 000 kr. Hälften av dessa belopp 
är sammanlagt 450 000 kr, varav 50 000 avser moms. Övriga kostnadsposter 
är ostridiga. Utöver ersättning för ombudsarvode, ska därmed ersättning 
utgå med hälften av 25 840 kr för tidsspillan, dvs. 12 920 kr, och med hälf- 
ten av 9 800 kr för utlägg, dvs. 4 900 kr. På dessa belopp tillkommer moms 
med 4 455 kr. Därtill ska ersättning betalas med hälften av 105 505 kr 
(inklusive moms) avseende kostnader för förhörspersoners inställelse, dvs. 
52 753 kr. Detta innebär en sammanlagd ersättning om 525 028 kr, varav 
450 000 kr i ombudsarvode. 

Såvitt avser mål nr A 48/20 har staten vunnit det målet, förutom såvitt avser 
frågan om brott mot förhandlingsskyldigheten. Arbetsdomstolen gör bedöm- 
ningen att staten därmed vunnit 5/6 av målet. Staten bör mot den bakgrun- 
den tillerkännas jämkad ersättning med 2/3 av yrkade belopp, som är vitsor- 
dade. Staten har yrkat ersättning med 2/3 av 445 000 kr för ombudsarvode, 
dvs. med 296 667 kr, och 2/3 av 27 449 kr – rätt summerat – för utlägg m.m. 
(18 299 kr). En jämkad ersättning om 2/3 av dessa belopp, blir sammanlagt 
209 977 kr, varav 197 778 kr i ombudsarvode. 

Domslut 

1. Arbetsdomstolen avvisar den av OFR/P genom Polisförbundet förda talan
såvitt avser allmänt skadestånd till Polisförbundet och S.N. för otillåten
avstängning den 24 januari 2020–17 november 2020.

2. Arbetsdomstolen avslår den av OFR/P genom Polisförbundet förda talan i
övrigt om allmänt skadestånd till Polisförbundet och S.N. för otillåten
avstängning.

3. Staten ska till Polisförbundet betala 50 000 kr i allmänt skadestånd, med
ränta enligt 6 § räntelagen från den 18 maj 2020 till dess betalning sker.

4. Arbetsdomstolen ogiltigförklarar uppsägningen av S.N.

5. Staten ska till S.N. betala 80 000 kr i allmänt skadestånd, med ränta enligt
6 § räntelagen från den 28 juni 2021 till dess betalning sker.

6. Staten förpliktas ersätta Polisförbundet för rättegångskostnader med
525 028 kr, varav 450 000 kr i ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntela- 
gen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betal- 
ning sker.
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7. OFR/P genom Polisförbundet förpliktas ersätta staten för rättegångskost- 
nader med 209 977 kr, varav 197 778 kr i ombudsarvode, med ränta enligt
6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till
dess betalning sker.

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Anna Middelman, Kerstin G 
Andersson, Anders Norberg, Göran Söderlöf, Ann-Marie Stenberg Carlsson 
och Anders Johansson. Enhälligt. 

Rättssekreterare: Anna Thorssin 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 50/22 
2022-11-30 Mål nr A 118/21 
Stockholm 

KÄRANDE 
Privat- och offentliganställdas förbund, Nordenflychtsvägen 76, 
112 17 Stockholm 
Ombud: Christian Schlater, samma adress 

SVARANDE 
1. Almega Tjänsteförbunden, Box 55545, 102 04 Stockholm
2. Tamro AB, 556020-2169, Box 49, 401 20 Göteborg
Ombud för båda: arbetsrättsjuristen Jonas Stålnacke, adress som 1

SAKEN 
ogiltigförklaring av avskedande m.m. 

Bakgrund 

Mellan Tamro AB (bolaget) och Privat- och offentliganställdas förbund (POA) 
gäller inte kollektivavtal, men bolaget är genom medlemskap i Almega Tjänste- 
förbunden bundet av kollektivavtal med annan arbetstagarorganisation om löner 
och allmänna anställningsvillkor. B.S. är medlem i POA och sysselsattes i arbete 
som omfattas av kollektivavtalet. 

B.S. var tillsvidareanställd på heltid hos bolaget som lagermedarbetare vid 
bolagets lager- och distributionsenhet i Kungens kurva i Stockholm sedan 
januari 2019. Den 20 april 2021 införde bolaget, mot bakgrund av den då 
pågående covid-19-pandemin, ett obligatoriskt krav på att bära ansiktsskydd 
vid enheten i Stockholm. Enligt bolagets beslut gällde kravet för arbete i lager- 
lokalerna samt därutöver på platser och i situationer då det av något skäl inte 
var möjligt att hålla tillräckligt avstånd till andra. Det fanns emellertid platser i 
lagerlokalerna där det bedömdes att arbetstagarna kunde hålla tillräckligt 
avstånd, exempelvis vid arbetsstationen friggon, där kravet därför inte gällde. 
Samma dag förekom ett möte mellan bolaget och B.S., där B.S. ifrågasatte 
kravet och angav att han skulle drabbas av hälsoproblem om han tvingades att 
bära ansiktsskydd. Bolaget och B.S. kom överens om vissa anpassningar av 
hans arbete, bl.a. att han skulle få arbeta vid friggon. Dagen därpå gick han 
utan ansiktsskydd på lagret utanför arbetsstationen friggon och fick en 
tillsägelse av sin närmaste chef för detta. Därefter sjukanmälde sig B.S. till och 
med den 13 maj 2021. När han återkom till arbetet den 14 maj 2021 uppstod 
åter diskussion mellan bolaget och B.S. om huruvida han bröt mot kravet på 
ansiktsskydd. B.S. gick hem från arbetet den dagen före arbetsdagens slut och 
återkom inte till arbetet förrän den 21 maj 2021, då bolaget gav honom en 
skriftlig erinran på grund av olovlig frånvaro och vägran att bära ansiktsskydd. 
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Han sjukanmälde sig senare samma dag. När B.S. den 27 maj 2021 kom 
tillbaka till arbetet bar han inte ansiktsskydd. Dagen därpå underrättades han 
om tilltänkt avskedande och arbetsbefriades. 

 
B.S. avskedades den 17 juni 2021. Inför avskedandet hölls samma dag en 
överläggning enligt 30 § anställningsskyddslagen mellan parterna. En 
tvisteförhandling enligt 10 § medbestämmandelagen mellan parterna hölls den 
12 juli 2021. 

 
Parterna tvistar om det fanns laga skäl för avskedandet eller saklig grund för 
uppsägning av B.S.. 

 
Parterna tvistar också om bolaget har brutit mot sin s.k. editionsplikt enligt 
18 § medbestämmandelagen i samband med överläggningen och tvisteförhand- 
lingen och därför ska betala allmänt skadestånd till POA. Frågan här är dock i 
första hand om talan i den delen ska avisas. Det är nämligen tvistigt om för- 
handlingskravet i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen är uppfyllt avseende frågan om 
allmänt skadestånd till POA för brott mot editionsplikten. 

 

Yrkanden och inställning 
 

POA har i första hand yrkat att Arbetsdomstolen förklarar avskedandet av B.S. 
ogiltigt och förpliktar bolaget att till B.S. betala 
− lön för perioden 18 juni 2021–31 maj 2022 med 296 958 kr, med ränta 

enligt 6 § räntelagen på 11 255 kr från den 20 juni 2021 och på 25 973 kr 
per månad under perioden juli 2021–maj 2022 från den 20:e i respektive 
månad, allt till dess betalning sker, och 

− allmänt skadestånd med 120 000 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från 
dagen för delgivning av stämning (den 30 augusti 2021) till dess betalning 
sker. 

 
Om Arbetsdomstolen skulle komma fram till att det inte funnits laga skäl för 
avskedandet, men väl saklig grund för uppsägning, har POA i andra hand yrkat 
att Arbetsdomstolen förpliktar bolaget att till B.S. betala 
− ekonomiskt skadestånd motsvarande uppsägningslön för perioden 18 juni– 

17 augusti 2021 med 51 471 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen på 
11 255 kr från den 20 juni 2021, på 25 973 kr från den 20 juli 2021 och på 
14 243 kr från den 20 augusti 2021, allt till dess betalning sker, 

− ekonomiskt skadestånd motsvarande semesterersättning på beloppet 
avseende uppsägningslön med 6 691 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen 
från dag för dom i målet till dess betalning sker, och 

− allmänt skadestånd om 100 000 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från 
dagen för delgivning av stämning (den 30 augusti 2021) till dess betalning 
sker. 

 
POA har även yrkat att Arbetsdomstolen förpliktar bolaget att till POA betala 
allmänt skadestånd för brott mot 18 § medbestämmandelagen vid två tillfällen 
med 120 000 kr vardera, totalt 240 000 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från 
dagen för delgivning av stämning (den 30 augusti 2021) till dess betalning 
sker. 
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Arbetsgivarparterna har bestritt yrkandena, men vitsordat att B.S. hade en 
månadslön om 25 973 kr, beräkningen av beloppen för de brutna månaderna 
och semesterersättningen, att uppsägningstiden skulle ha varit två månader om 
bolaget hade sagt upp B.S. samt sättet att beräkna ränta. I första hand har 
arbetsgivarparterna dock yrkat att POA:s talan om allmänt skadestånd för brott 
mot 18 § medbestämmandelagen ska avvisas, eftersom förhandlingskravet i 
4 kap. 7 § arbetstvistlagen inte är uppfyllt. 

POA har bestritt avvisningsyrkandet. 

POA och Almega Tjänsteföretagen har yrkat ersättning för rättegångskost- 
nader. 

 
 
 

 

Domskäl 
 

Tvisten om editionsplikten 
 

Tvisten 
 

Parterna tvistar om bolaget i förhållande till POA har brutit mot den s.k. 
editionsplikten i 18 § medbestämmandelagen. Det har enligt POA skett vid en 
överläggning enligt 30 § anställningsskyddslagen den 17 juni 2021 om det 
tilltänkta avskedandet av POA:s medlem B.S. och vid en tvisteförhandling enligt 
10 § medbestämmandelagen den 12 juli 2021 om avskedandet. 

 
POA har yrkat att bolaget ska betala allmänt skadestånd till POA, vilket 
arbetsgivarparterna bestritt. 

 
Arbetsgivarparterna har emellertid i första hand invänt att förhandlingskravet i 
4 kap. 7 § arbetstvistlagen inte är uppfyllt beträffande POA:s skadestånds- 
yrkande och yrkat att talan i den delen ska avvisas, vilket POA bestritt. Enligt 
POA har förhandlingskravet uppfyllts vid överläggningen respektive tvisteför- 
handlingen om avskedandet och genom mejl inför dessa tillfällen, vilket arbets- 
givarparterna bestritt. 

 
Rättsliga utgångspunkter 

 
Innehåller en lag en särskild föreskrift som avviker från medbestämmandelagen, 
gäller den föreskriften (2 § medbestämmandelagen). Enligt 30 § andra stycket 
anställningsskyddslagen har arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisa- 
tion som arbetstagaren tillhör rätt till överläggning med arbetsgivaren om den 
åtgärd som en underrättelse eller ett varsel om ett tilltänkt avskedande avser. 
Den regleringen i anställningsskyddslagen om arbetstagarinflytande ersätter 
medbestämmandelagens regler om bl.a. förhandling (prop. 1981/82:71 s. 140 
och 146). I 19 § andra stycket anställningsskyddslagen finns också särskilda 
bestämmelser om en informationsskyldighet avseende de omständigheter som 
åberopas som grund för ett avskedande. 
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Enligt 18 § medbestämmandelagen ska en part som vid en förhandling åberopar 
en skriftlig handling hålla den tillgänglig för motparten, om denne begär det. 
Den som bryter mot den bestämmelsen blir skyldig att betala skadestånd till 
motparten enligt 54 och 55 §§ medbestämmandelagen. 

 
Enligt 4 kap. 7 § arbetstvistlagen får en talan inte tas upp till prövning av Arbets- 
domstolen förrän förhandling som kan påkallas enligt medbestämmandelagen, 
eller som anges i kollektivavtal, har ägt rum rörande tvistefrågan. Har förhand- 
ling inte skett i en tvistefråga, ska talan i den delen avvisas efter en rättidig 
invändning om detta. För att en förhandling i tvistefrågan ska ha ägt rum enligt 
4 kap. 7 § arbetstvistlagen förutsätts normalt att parten dels begärt förhandling i 
den tvistefråga som saken gäller, dels att denna tvistefråga kommit att behandlas 
vid förhandlingen. Att en förhandling inte har påkallats i tvistefrågan behöver 
inte utesluta att ett sammanträffande betraktas som en tvisteförhandling, om 
parterna vid sammanträffandet t.ex. enas om att hålla en tvisteförhandling och 
sammanträffandet i övrigt uppfyller de krav som måste ställas på en tvisteför- 
handling. Det krävs att den händelse som föranlett rättstvisten har inträffat vid 
tidpunkten för den påstådda förhandlingen (AD 1998 nr 153). 

 
Enligt 10 § medbestämmandelagen har en arbetstagarorganisation rätt till 
förhandling med arbetsgivare i fråga rörande förhållandet mellan arbetsgivaren 
och sådan medlem i organisationen som är eller har varit arbetstagare hos arbets-
givaren. I kravet på anknytning till ett bestående eller förutvarande anställnings- 
förhållande ligger att förhandlingsfrågan ska åtminstone ha betydelse för anställ- 
ningsförhållandet (prop. 1975/76:105 bilaga 1 s. 349). 

 
Ska talan avvisas? 

 
Det är ostridigt att POA inte har påkallat förhandling om frågan om skadestånd 
för brott mot editionsplikten. Den frågan nämns inte heller i protokollet över 
tvisteförhandlingen om avskedandet. Den påstått skadeståndsgrundande under- 
låtenheten att på begäran hålla en handling tillgänglig för POA ska ha inträffat 
vid överläggningen respektive tvisteförhandlingen om avskedandet. Tvisteför- 
handling i frågan om skadestånd för brott mot editionsplikten ska enligt POA 
också ha ägt rum vid dessa tillfällen och genom mejl inför tillfällena. Även om 
frågan om skadestånd för brott mot editionsplikten kan ha nämnts av POA vid 
dessa tillfällen och i mejl till bolaget, innebär inte redan det att en förhandling, 
enligt 10 § medbestämmandelagen, ägt rum i den frågan i den mening som avses 
i 4 kap. 7 § arbetstvistlagen. För att så ska vara fallet krävs att de förhandlande 
parterna enats om att frågan ska anses förhandlad genom vad som förekommit. 
POA har inte påstått, än mindre visat, att de förhandlande parterna enats om 
detta. 

 
Arbetsdomstolens slutsats är mot den bakgrunden att förhandling inte ägt rum i 
frågan om skadestånd för brott mot editionsplikten på det sätt som krävs enligt 
4 kap. 7 § arbetstvistlagen. POA:s talan om skadestånd för brott mot editions- 
plikten ska därför avvisas. 
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Tvisten om avskedandet 
 

Tvisten 
 

B.S. följde vid upprepade tillfällen inte bolagets order om att bära ansiktsskydd i 
lagerlokalerna och kom under perioden 14–20 maj 2021 inte till arbetet på grund 
av kravet på ansiktsskydd, varför bolaget avskedade honom. Parterna tvistar om 
det fanns laga skäl för avskedandet eller saklig grund för uppsägning av B.S.. 

 
Enligt POA hade bolaget och B.S. vid ett möte den 20 april 2021 träffat en 
överenskommelse om att han befriades från kravet på ansiktsskydd, vilket 
arbetsgivarparterna bestritt. Enligt POA skulle vidare B.S:s hälsa ha försämrats 
allvarligt om han hade burit ansiktsskydd. 
Arbetsgivarparterna har åberopat också vissa andra omständigheter som grund 
för avskedandet, men Arbetsdomstolen väljer att börja med att pröva om B.S:s 
förhållningssätt till bolagets order om att bära ansiktsskydd i lagerlokalerna 
utgjorde laga skäl för att skilja honom från anställningen. 

 
Rättsliga utgångspunkter 

 
Det ligger som utgångspunkt inom arbetsgivarens s.k. företags- och arbetsled- 
ningsrätt att bestämma vilken klädsel och övrig utrustning som arbetstagaren ska 
ha under arbetet och på arbetsplatsen. 

 
Inom arbetsrätten gäller sedan gammalt att arbetstagaren i princip är skyldig att 
följa en order av arbetsgivaren om att arbeta, även om han eller hon anser att 
arbetsgivaren inte har avtalsenlig rätt att ge en sådan order (AD 1934 nr 179). 
Principen har kommit att kallas för arbetsgivarens tolkningsföreträde i tvister om 
arbetsskyldighet. Det finns dock flera undantag från den principen. I tvister om 
arbetsskyldighet enligt avtal har det i lag införts ett tolkningsföreträde för 
kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationer som tar över arbetsgivarens 
(34 § medbestämmandelagen). Har ett sådant tolkningsföreträde inte utövats 
gäller dock arbetsgivarens tolkningsföreträde och arbetstagaren är i princip 
skyldig att lyda, om inte annat följer av kollektivavtal. Arbetstagaren är emeller- 
tid inte skyldig att följa en order (jämför 34 § andra stycket sista meningen med- 
bestämmandelagen och SOU 1975:1 s. 331, den utredning som föregick medbe- 
stämmandelagen) 
− som arbetsgivaren inser eller borde ha insett är avtalsstridig, 
− som faktiskt strider mot lagstiftning, därför att den inte får ges eller för att 

arbetstagaren skulle bryta mot lagstiftning om den följdes, 
− som strider mot goda seder, eller 
− som skulle utsätta arbetstagaren för fara för liv eller hälsa om den följdes. 

När det gäller fara för liv eller hälsa finns det uttalanden i förarbetena till medbe- 
stämmandelagen och arbetsmiljölagen som utgår från att arbetstagaren har rätt 
att vägra att utföra en arbetsuppgift, om han eller hon efter eget bedömande 
finner det vara farligt för liv eller hälsa, om arbetstagaren med hänsyn till 
omständigheterna måste sägas ha gjort en försvarlig bedömning i saken (prop. 
1975/76:105 bilaga 1 s. 256 och prop. 1976/77:149 s. 395, jämför också 3 kap. 
4 § andra stycket arbetsmiljölagen). Det är arbetstagarsidan som har bevisbördan 
för de omständigheter som gör bedömningen försvarlig. Bestämmelser om 
skyddsombuds s.k. stoppningsrätt finns i 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen. 
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Av förarbetena till anställningsskyddslagen och Arbetsdomstolens rättspraxis 
framgår bl.a. följande (se AD 2017 nr 49 med vidare hänvisningar). 

 
En arbetstagare som vägrar utföra arbete som arbetsgivaren begär anses i princip 
allvarligt åsidosätta sina förpliktelser i anställningen. Vid bedömningen av om det 
finns tillräckliga skäl för uppsägning eller avskedande måste dock omständig- 
heterna i det enskilda fallet beaktas. Som exempel på omständigheter vilka kan 
göra att en arbetsvägran inte bedöms som saklig grund för uppsägning har nämnts 
att arbetsvägran utgör en tillfällig förlöpning från arbetstagarens sida. Bedöm- 
ningen kan bli densamma om arbetsgivarens order kommit oväntat, lämnats på ett 
bryskt sätt eller avsett särskilt tungt och besvärligt arbete. Domstolen lägger bl.a. 
vikt vid skälen till arbetstagarens vägran och om arbetsgivaren förklarat varför 
arbetet ska utföras. Vidare finns fall där domstolen beaktat att arbetsgivaren inte 
lyssnat på eller bemött skälen till arbetstagarens ståndpunkt. Om arbetstagarens 
ordervägran framstår som ett uttryck för en allmän ovilja att rätta sig efter arbets- 
givarens anvisningar, lär det finnas skäl för att skilja arbetstagaren från anställ- 
ningen. Om arbetstagarens ovilja avser att utföra visst bestämt arbete, har detta 
ibland ansetts utgöra saklig grund för uppsägning. Är det fråga om en allmän 
vägran att arbeta, har det funnits laga grund för avskedande. 

 
Inledning 

 
Det är ostridigt, och i vart fall utrett, att B.S. vid upprepade tillfällen inte följde 
bolagets order om att bära ansiktsskydd i lagerlokalerna och att han under 
perioden 14–20 maj 2021 inte kom till arbetet på grund av kravet på 
ansiktsskydd. 

 
Såsom framgått av närmast föregående avsnitt krävdes det inte särskilt stöd i lag 
eller kollektivavtal för att bolaget, till följd av sin arbetsledningsrätt, skulle få 
beordra att B.S. att bära ansiktsskydd i lagerlokalerna. 

 
Arbetsdomstolen har i närmast föregående avsnitt redovisat de undantag från 
skyldigheten för en arbetstagare att följa en arbetsgivares order som finns. Med 
beaktande av de omständigheter som POA åberopat är det, enligt Arbetsdom- 
stolens mening, två av undantagen som är aktuella att pröva i målet. Det ena 
gäller en order som arbetsgivaren inser, eller borde ha insett, är avtalsstridig. Det 
andra gäller en order som skulle utsätta arbetstagaren för fara för liv eller hälsa 
om den följdes. 

 
Undantaget vid avtalsstridig order 

 
Enligt POA träffade bolaget och B.S. vid ett möte den 20 april 2021 en 
överenskommelse om att han befriades från kravet på ansiktsskydd. Inte ens 
POA:s egen bevisning, bl.a. en inspelning av en liten del av mötet, ger emellertid 
stöd för att bolaget och B.S. skulle ha kommit överens om att han helt befriades 
från kravet på ansiktsskydd. Däremot ger inspelningen visst stöd för att man vid 
mötet kom överens om att B.S. skulle slippa bära ansiktsskydd i friggon och 
visst utrymme i anslutning till friggon. Men det arbetsgivarparterna lägger B.S. 
bl.a. till last och bolaget påtalat för honom är att han, i strid mot bolagets beslut, 
också varit på andra platser i lagerlokalerna utan ansiktsskydd. 
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Mot den bakgrunden kan Arbetsdomstolen inte finna att bolaget ens borde ha 
insett att ordern om att ha på sig ansiktsskydd i lagerlokalerna stod i strid mot 
någon överenskommelse med B.S., om en sådan träffats. B.S. hade således inte 
rätt att vägra att följa ordern därför att bolaget skulle ha varit i s.k. ond tro om att 
den var avtalsstridig. 

 
Undantaget med hänsyn till arbetstagarens hälsa 

 
Bolagets order om att bära ansiktsskydd i lagerlokalerna innebar att arbets- 
tagarna skulle bära ett eget ansiktsskydd eller något av de tre typer av ansikts- 
skydd som bolaget tillhandahöll, munskydd, munvisir eller visir som täckte hela 
ansiktet. Det kan inte, enligt Arbetsdomstolens mening, anses utrett att det 
generellt skulle vara förenat med en påtaglig hälsofara att under vistelse i lager- 
lokalerna bära t.ex. ett visir som täcker hela ansiktet, även om det förstås kan 
upplevas som besvärligt på olika sätt. De vetenskapliga artiklar POA åberopat 
verkar för övrigt i huvudsak inte röra användningen av sådana visir. 

 
Av POA:s bevisning är det bara B.S:s egna under sanningsförsäkran lämnade 
uppgifter som tyder på att han skulle få huvudvärk, sömnsvårigheter och 
förvärrad tinnitus av att bära ansiktsskydd under vistelse i lagerlokalerna. I de 
två läkarintyg som arbetsgivarsidan åberopat talas det i och för sig om att hans 
besvär förvärrats på grund av tvång eller krav på ansiktsmask eller visir på 
arbetet. Det ena läkarintyget är utfärdat innan bolaget beslutade om obligatorisk 
användning av ansiktsskydd och det andra läkarintyget är utfärdat den 4 maj 
2021, då B.S. såvitt utredningen utvisar inte någon gång hade burit ansiktsskydd 
till följd av bolagets beslut. Läkarintygen om besvär till följd av ansiktsmask 
eller visir synes därför vara baserade på B.S:s egna uppgifter till läkarna snarare 
än en medicinsk bedömning av hur han påverkats, eller skulle påverkas, av 
användning av ansiktsskydd. 

 
Mot den bakgrunden finner Arbetsdomstolen att POA inte visat omständigheter 
som gör B.S:s bedömning, att hans hälsa skulle påtagligt försämras av att följa 
ordern, försvarlig. B.S. hade således inte rätt att vägra att följa ordern därför att 
det skulle utsätta honom för fara för liv eller hälsa. 

 
Var arbetsvägran laga skäl för avskedandet? 

 
Arbetsdomstolen har således kommit fram till att B.S. var skyldig att lyda 
bolagets order om att bära ansiktsskydd i lagerlokalerna. 

 
Utredningen visar att B.S. vid upprepade tillfällen i strid mot bolagets beslut om 
ansiktsskydd vistats i lagerlokalerna utan att bära ansiktsskydd och att han på 
grund av beslutet uteblivit från arbetet under en vecka. Det är också utrett att 
bolaget förklarat för B.S. varför beslutet hade fattats och att han var skyldig att 
följa det. Det är vidare utrett att bolaget erbjudit honom att så långt bolaget 
ansåg möjligt arbeta utan att bära ansiktsskydd och därmed tagit hänsyn till vad 
han berättat om sina besvär med att använda sådant skydd. Bolagets beslut om 
ansiktsskydd fattades under en pandemi i syfte att förhindra eller minska risken 
för smitta på arbetsplatsen av en då både allmän- och samhällsfarlig sjukdom, 
vilket B.S. insåg och dessutom fick tydligt förklarat för sig.  
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Att i det läget vid upprepade tillfällen trotsa beslutet genom att vistas i 
lagerlokalerna utan att bära ansiktsskydd framstår som ett mycket allvarligt brott 
mot vad som ålegat B.S. i anställningen. Också frånvaron under en vecka är ett 
allvarligt brott mot vad som ålegat B.S. i anställningen. 

 
Arbetsdomstolen finner sammantaget att bolaget hade laga grund för avskedandet. 
POA:s yrkanden med anledning av avskedandet ska därför avslås. 

 
Med denna bedömning behöver Arbetsdomstolen inte gå in på de övriga 
omständigheter som arbetsgivarparterna åberopat som grund för avskedandet. 
 
Rättegångskostnader 

 
POA har förlorat och ska därför ersätta Almega Tjänsteförbundens rättegångs- 
kostnader. Det som Almega Tjänsteförbunden begärt i ersättning för rättegångs- 
kostnader har vitsordats av POA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

November 2022 s. 58

AD 2022 nr 50



Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen avvisar Privat- och offentliganställdas förbunds talan om 
skadestånd för brott mot 18 § medbestämmandelagen. 

 
2. Arbetsdomstolen avslår Privat- och offentliganställdas förbunds talan i övrigt. 

 
3. Privat- och offentliganställdas förbund ska ersätta Almega Tjänsteförbundens 
rättegångskostnader med 323 191 kr, varav 308 000 kr avser ombudsarvode 
inklusive moms, med ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet 
från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Sören Öman, Håkan Lundquist, Berndt Molin, Åsa Kjellberg 
Kahn, Karl Pfeifer, Sofie Rehnström och Kjell Svahn. Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Eira Arb Zackrisson 
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