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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 52/22 
2022-12-07 Mål nr A 182/21 
Stockholm 

KÄRANDE 
Svenska Målareförbundet, Box 1113, 111 81 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristen Annett Olofsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 
Box 1155, 111 81 Stockholm 

SVARANDE 
1. Måleriföretagen i Sverige, Box 16286, 103 25 Stockholm
2. Jobbax AB, 559082-6011, Åstranden 5, 424 55 Angered
Ombud: processchefen Karolina Löf och arbetsrättsjuristen Bengt
Johansson, SN Process Aktiebolag, 114 82 Stockholm

SAKEN 
skadestånd för kollektivavtalsbrott 

Bakgrund 

Mellan Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet (förbundet) 
gäller kollektivavtal, kollektivavtal för måleriyrket (måleriavtalet). Jobbax AB 
(bolaget) är genom medlemskap i Måleriföretagen i Sverige (Måleriföretagen) 
bundet av måleriavtalet. 

I § 2 i måleriavtalet anges följande. 

§ 2 Garantilön, bestämmelser vid tidarbete i samband med ackord, lägsta
individuella tillägg samt sjuk- och helglön

Mom. a) 1. Arbetare, som kan förete utlärlingsbetyg eller styrka att hen arbetat som 
målare minst fyra år eller som genom utförande av ett genom kontroll av represen- 
tanter för de lokala parterna godkänt arbetsprov styrkt sin yrkeskompetens skall i 
samband med ackord erhålla garantilön enligt följande lönetablå. 

/.../ 

3. Arbetare, som icke uppfyller något av de i första stycket stipulerade villkoren,
kan endast anställas i enlighet med utbildningsavtalet.

S.D. och E.S. är anställda hos bolaget. De har inte utlärlingsbetyg och har inte
utfört ett arbetsprov enligt regleringen i § 2 Mom. a) 1. i måleriavtalet.

Mellan parterna har uppstått tvist om bolaget brutit mot måleriavtalet genom att 
låta de två arbetstagarna utföra måleriarbete för bolagets räkning. Parterna är 
oeniga om innebörden av § 2 Mom. a) i kollektivavtalet, dels såvitt avser om det 
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alternativa kravet att arbetaren ska ha arbetat som målare i minst fyra år innebär 
att måleriarbetet ska ha utförts hos enbart företag bundna av måleriavtalet eller 
inte, dels om bestämmelsen är tillämplig på arbetstagare som anställts innan 
arbetsgivaren blivit bunden av måleriavtalet. 

Parterna är också oeniga i frågan om de två arbetstagarna haft fyra års yrkes- 
erfarenhet som målare och om det i vart fall finns skäl för jämkning av ett 
allmänt skadestånd på den grunden att arbetstagarna visat att de uppfyller kraven 
för ett godkänt arbetsprov. 

Parterna har tvisteförhandlat utan att kunna enas. 

Yrkanden och inställning 

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till förbundet 
betala 200 000 kr i allmänt skadestånd, med ränta enligt 6 § räntelagen från 
dagen för delgivning av stämning, den 19 januari 2022, till dess betalning sker. 

Arbetsgivarparterna har bestritt talan. De har inte vitsordat något belopp i 
allmänt skadestånd och yrkat att ett eventuellt allmänt skadestånd ska jämkas, i 
första hand till noll. De har vitsordat sättet att beräkna ränta. 

Förbundet har bestritt jämkning. 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

Domskäl 

Tvisten 

E.S. och S.D. är anställda hos bolaget och har utfört måleriarbete för bolagets 
räkning. Frågan är om bolaget brutit mot måleriavtalet genom att låta de två 
arbetstagarna utföra sådant arbete. 

Parterna är oeniga om innebörden av § 2 Mom. a) i måleriavtalet. 

Av bestämmelsen framgår att den som anställs som målare måste uppfylla något 
av tre alternativa krav. Det är tvistigt om det alternativa kravet – att arbetaren 
ska ha arbetat som målare i minst fyra år – kan uppfyllas endast genom arbete 
hos företag bundna av måleriavtalet. Om Arbetsdomstolen skulle komma fram 
till att kravet kan uppfyllas även genom arbete hos företag som inte är bundna av 
måleriavtalet, är det tvistigt om de två arbetstagarna har fyra års yrkeserfarenhet 
som målare hos sådan arbetsgivare. 
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Parterna är också oeniga i frågan om kollektivavtalsbestämmelsen ska tillämpas 
på arbetstagare som anställts innan arbetsgivaren blivit bunden av måleriavtalet. 

Det är slutligen tvistigt om det, för det fall bolaget brutit mot måleriavtalet, finns 
skäl att jämka ett allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott. 

Arbetsdomstolen inleder med att pröva den första av de ovannämnda tviste- 
frågorna. 

Kravet på minst fyra års yrkeserfarenhet 

Den tvistiga bestämmelsen 

I § 2 Mom. a) 1. i måleriavtalet anges att den som 1) kan förete utlärlingsbetyg 
eller 2) kan styrka att hen arbetat som målare minst fyra år eller 3) genom 
utförande av ett genom kontroll av representanter för de lokala parterna godkänt 
arbetsprov har styrkt sin yrkeskompetens, ska i samband med ackord erhålla 
garantilön enligt en lönetablå. Så långt är bestämmelsen en lönebestämmelse. I 
§ 2 Mom. a) 3. anges att arbetare, som inte uppfyller något av de i första stycket
stipulerade villkoren, endast kan anställas i enlighet med utbildningsavtalet.

Ett av de alternativa kraven för att en arbetsgivare enligt måleriavtalet ska få 
anställa en arbetstagare som målare är alltså att arbetstagaren dessförinnan 
arbetat som målare i minst fyra år. Parterna är dock oeniga i frågan om målaren 
enbart kan tillgodoräknas tid som han eller hon utfört måleriarbete hos arbets- 
givare som då varit bunden av måleriavtalet. Enligt förbundet har bestämmelsen 
den innebörden, medan arbetsgivarparterna har motsatt ståndpunkt. 

Arbetsdomstolen kan inledningsvis konstatera att det av förbundet angivna 
kravet inte anges i avtalstexten. 

Partsavsikt och avtalstillämpning 

Parterna är överens om att den omtvistade bestämmelsen funnits i måleriavtalet 
sedan dess tillkomst, vilket synes ha varit någon gång på 1940- eller 1950-talet. 
Någon utredning till stöd för att den gemensamma partsavsikten varit att bestäm- 
melsen skulle ha just den innebörd som respektive part i målet påstått, finns inte. 

Parterna har hävdat motsatta uppfattningar om hur den omtvistade bestämmelsen 
har tillämpats, dvs. om tid som målare hos arbetsgivare som inte är bunden av 
måleriavtalet tillgodoräknats eller inte. 

Förbundets avtalssekreterare P.S. och före detta förbundsordföranden L.L. samt 
avdelningsombudsmannen T.Ö. har bekräftat förbundets uppfattning att endast 
yrkeserfarenhet hos avtalsbundet företag beaktats. T.Ö. har berättat att han under 
ett antal år kring millennieskiftet hade hand om arbetsprov på lokal nivå 
tillsammans med R.H. från Måleriföretagen, och att de – när det var fråga om att 
bedöma yrkeserfarenhet – endast beaktade erfarenhet från företag bundna av 
måleriavtalet. Arbetsgivarparterna har invänt att vad en lokal representant för 
Måleriföretagen kan ha uttalat eller gjort för bedömningar inte innebär att 
arbetsgivarorganisationen därmed godtagit den tillämpningen. Enligt 
arbetsgivarparterna har avtalstillämpningen varit den motsatta, där förbundet vid  
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fler tillfällen godtagit yrkeserfarenhet från icke avtalsbundet företag och bland 
annat hänvisat till en ansökan om arbetstillstånd. 

Arbetsdomstolen finner sammantaget att det inte, genom utredningen i målet, är 
utrett att det finns en sådan gemensam och av kollektivavtalsparterna känd och 
erkänd avtalstillämpning, som kan ge ledning för bedömningen. 

Avtalets ordalydelse och systematik 

Med de bedömningar som Arbetsdomstolen gjort återstår att bedöma vilken 
slutsats som går att dra i tolkningsfrågan av bestämmelsens ordalydelse och 
systematiken i avtalet. 

Som redan anförts inledningsvis framgår det inte av avtalstexten att kravet, på att 
arbetaren ska ha utfört måleriarbete i minst fyra år, ska ha förvärvats hos ett 
företag som är bundet av måleriavtalet. 

Förbundet har sammanfattningsvis anfört att stöd för förbundets uppfattning i 
tolkningsfrågan går att finna i den systematik som återfinns i måleriavtalet och 
utbildningsavtalet. 

Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

Genom de alternativa krav som finns i § 2 Mom. a) i måleriavtalet har kollektiv- 
avtalsparterna kommit överens om att vissa krav på yrkeskompetens ska gälla 
för den som anställs för måleriarbete enligt avtalet. De alternativa kraven har 
enligt parterna funnits i kollektivavtalet sedan lång tid tillbaka och framstår som 
likställda. Arbetaren ska antingen kunna förete utlärlingsbetyg, dvs. ha genom- 
gått lärlingsutbildning, styrka sin yrkeskompetens genom godkänt arbetsprov 
eller styrka att han eller hon arbetat minst fyra år som målare. 

Parterna är överens om att det finns ett samband mellan måleriavtalets krav på 
yrkeskompetens och utbildningsavtalet, på så sätt att de 6 800 timmar som krävs 
som mest enligt utbildningsavtalet tidsmässigt motsvarar fyra års yrkeserfaren- 
het. Förbundet menar att eftersom lärlingsutbildningen ska genomföras på ett 
företag som är bundet av måleriavtalet, måste även arbetet som målare i fyra år 
ha utförts på sådant företag, för att säkerställa att det arbete om utförts motsvarar 
måleribranschens krav på yrkeskompetens. 

Enligt Arbetsdomstolens mening talar denna koppling mellan de angivna regle- 
ringarna i viss mån för förbundets ståndpunkt. Avtalsbestämmelsen i fråga är 
dock till ordalydelsen otvetydig. Något uttryckligt krav i avtalstexten på att de 
fyra årens yrkesverksamhet som målare ska ha förvärvats hos enbart måleri- 
avtalsbundet företag finns inte. Enligt Arbetsdomstolens mening måste det då 
finnas andra omständigheter som med styrka talar för att bestämmelsen, trots sin 
ordalydelse, ska ha en annan innebörd. Det förhållandet att lärlingsutbildningen 
enligt utbildningsavtalet endast kan genomgås hos måleriavtalsbundet företag 
ger enligt Arbetsdomstolens mening inte tillräckligt stöd för att tolka in ett mot- 
svarande krav i § 2 Mom. a) i måleriavtalet avseende kravet på fyra års yrkes- 
erfarenhet. Inte heller den omständigheten att bestämmelsen i grunden är en 
lönebestämmelse och förbundets resonemang om en försämrad förtjänst per 
timme för utlärda målare om arbetet utförs på ackord tillsammans med en person  
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utan erfarenhet från avtalsbunden arbetsgivare som inte är lärling, ger tillräckligt 
stöd för en sådan slutsats. 

Sammanfattande bedömning 

Arbetsdomstolen har gjort bedömningen att den systematik som återfinns i 
måleriavtalet och utbildningsavtalet inte ger tillräckligt stöd för att, trots 
ordalydelsen, tolka in att kravet på fyra års måleriarbete ska ha förvärvats 
hos enbart måleriavtalsbundet företag. Det är inte heller utrett att detta varit 
den gemensamma partsavsikten eller att det funnit en sådan av kollektiv- 
avtalsparterna godkänd och etablerad avtalstillämpning. 

Arbetsdomstolen finner därmed inte visat att § 2 i måleriavtalet ska tolkas så att 
den innebär att det alternativa kravet på arbete som målare i minst fyra år ska ha 
utförts enbart hos måleriavtalsbunden arbetsgivare. Kravet på minst fyra års 
yrkeserfarenhet kan med andra ord uppfyllas även genom arbete hos arbetsgivare 
som inte varit bunden av måleriavtalet. 

Vid denna bedömning finns inte anledning att därutöver pröva påståendet att 
förbundets tolkning av bestämmelsen skulle strida mot EU-rätten. 

Har de två arbetstagarna arbetat som målare i minst fyra år? 

Parterna är överens om att de två arbetstagarna inte har arbetat som målare i 
minst fyra år hos någon till måleriavtalet bunden arbetsgivare. Frågan är då om 
de har haft sådan yrkeserfarenhet från annan arbetsgivare. 

E.S. och S.D. har båda hörts inför rätten. E.S. har berättat att han har arbetat som 
målare i sju år, varav fem år på heltid, i sitt hemland Kosovo. S.D. har uppgett 
att han arbetat som målare fyra år, och att han därutöver drivit eget måleriföretag 
i ett och ett halvt år, i sitt hemland Montenegro. Båda har även berättat om hur 
måleriarbete går till. 

Arbetsdomstolen saknar anledning att ifrågasätta E.S:s och S.D:s under 
sanningsförsäkran lämnade uppgifter. Deras uppgifter vinner även stöd i de intyg 
som givits in. I det ena intyget anges att S.D. under perioden den 1 februari 
2014–13 mars 2018 varit anställd som målare hos företaget NPN ”Euroing”. I 
det andra intyget anges att E.S. under perioden den 12 maj 2010–22 juli 2017 
har arbetat som målare hos företaget ”INSIDE” SH.P.K. 

Det är enligt Arbetsdomstolens mening därmed visat att båda arbetstagarna 
uppfyller det i § 2 Mom. a) i måleriavtalet uppställda kravet på att arbetaren ska 
ha arbetat som målare i minst fyra år. 

Slutsats och rättegångskostnader 

Arbetsdomstolens ställningstaganden innebär att bolaget inte har brutit mot 
måleriavtalet genom att låta E.S. och S.D. utföra måleriarbete för bolagets 
räkning. Arbetsdomstolen saknar därvid anledning att pröva den andra av 
arbetsgivarparterna åberopade bestridandegrunden, att kollektiv- 
avtalsbestämmelsen inte är tillämplig på arbetstagare som anställts innan arbets- 
givaren blivit bunden av måleriavtalet. 
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Av det ovan anförda följer att förbundets talan ska avslås. Förbundet ska därmed 
förpliktas att ersätta arbetsgivarparterna för deras rättegångskostnader. De av 
arbetsgivarparterna yrkade beloppen har vitsordats av förbundet och ska därmed 
dömas ut. 

Domslut 

1. Arbetsdomstolen avslår Svenska Målareförbundets talan.

2. Arbetsdomstolen förpliktar Svenska Målareförbundet att ersätta Måleriföre- 
tagen i Sverige och Jobbax AB för rättegångskostnader med 162 468 kr
(exklusive moms), varav 157 780 kr avser ombudsarvode, med ränta enligt 6 §
räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess
betalning sker.

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Anna Middelman, Kurt Eriksson, Gunnar 
Ekbrant, Dennis Lager, Ewa Edström och Hanna Björknäs. Enhälligt. 

Rättssekreterare: Pontus Bromander 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 53/22 
2022-12-07 Mål nr A 136/21 
Stockholm 

KÄRANDE 
Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna 
Ombud: enhetschefen Karin Ahlstrand Oxhamre och processföraren 
Sofie Rykowski, samma adress 

SVARANDE 
Region Västmanland, 721 89 Västerås 
Ombud: arbetsrättsjuristen Lina Cronebäck, Sveriges Kommuner och 
Regioner, 118 82 Stockholm 

SAKEN 
skadestånd på grund av brott mot föräldraledighetslagen 

Bakgrund 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) för, med stöd av 25 § föräldraledig- 
hetslagen, talan för J.H. J.H. är medlem i Vårdförbundet som har avstått 
från att föra hennes talan. Hon har medgett att DO för hennes talan. 

J.H. har arbetat som sjuksköterska hos Region Västmanland (regionen) 
sedan september 2008. Sedan den 13 juni 2011 är hon tillsvidareanställd 
på heltid som intensivvårdssjuksköterska. 

J.H. var föräldraledig på heltid den 2 oktober 2019–28 februari 2021 och 
på halvtid den 1 mars–21 juni 2021. 

Våren 2021 genomförde regionen en lönerevision. J.H. fick då en löneök- 
ning med 2,8 procent. 

Parterna är oense om J.H. har missgynnats av skäl som har samband med 
hennes föräldraledighet vid lönerevisionen 2021. Det är tvistigt om hon 
fått en sämre löneutveckling och lägre lön än hon skulle ha haft, om hon 
inte varit föräldraledig. 

Yrkanden och inställning 

DO har, som talan slutligt bestämts, yrkat att Arbetsdomstolen ska för- 
plikta regionen att till J.H. betala ersättning för förlust av lön avseende 
perioden 1 april 2021–31 augusti 2022 med 

a) i första hand 5 005 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen med
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− 181 kr från och med den 27 april 2021, 
− 181 kr från och med den 27 maj 2021, 
− 247 kr från och med den 27 juni 2021, 
− 362 kr från och med den 27 juli 2021, 
− 357 kr från och med den 27 augusti 2021, 
− 308 kr från och med den 27 september 2021, 
− 308 kr från och med den 27 oktober 2021, 
− 308 kr från och med den 27 november 2021, 
− 308 kr från och med den 27 december 2021, 
− 308 kr från och med den 27 januari 2022, 
− 308 kr från och med den 27 februari 2022, 
− 308 kr från och med den 27 mars 2022, 
− 308 kr från och med den 27 april 2022, 
− 308 kr från och med den 27 maj 2022, 
− 296 kr från och med den 27 juni 2022, 
− 247 kr från och med den 27 juli 2022, och 
− 362 kr från och med den 27 augusti 2022, allt tills dess betalning sker. 

b) i andra hand 897 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 
− 33 kr från och med den 27 april 2021, 
− 33 kr från och med den 27 maj 2021, 
− 45 kr från och med den 27 juni 2021, 
− 65 kr från och med den 27 juli 2021, 
− 64 kr från och med den 27 augusti 2021, 
− 55 kr från och med den 27 september 2021, 
− 55 kr från och med den 27 oktober 2021, 
− 55 kr från och med den 27 november 2021, 
− 55 kr från och med den 27 december 2021, 
− 55 kr från och med den 27 januari 2022, 
− 55 kr från och med den 27 februari 2022, 
− 55 kr från och med den 27 mars 2022, 
− 55 kr från och med den 27 april 2022, 
− 55 kr från och med den 27 maj 2022, 
− 53 kr från och med den 27 juni 2022, 
− 44 kr från och med den 27 juli 2022, och 
− 65 kr från och med den 27 augusti 2022, allt tills dess betalning sker. 

DO har vidare yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta regionen att till J.H. 
betala ersättning för kränkning med 40 000 kr jämte ränta enligt 6 § ränte- 
lagen på beloppet från dagen för delgivning av stämning, den 1 oktober 
2021, till dess betalning sker. 

 
Regionen har bestritt käromålet men vitsordat sättet att beräkna löneförlus- 
ten respektive fordrad ränta som skäliga i och för sig. Regionen har inte 
vitsordat något belopp som skäligt avseende ersättning för kränkning. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 
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Domskäl 
 

Tvisten 
 

Tvisten gäller om regionen har missgynnat J.H. av skäl som har samband 
med föräldraledighet vid lönerevisionen 2021 och därmed brutit mot miss- 
gynnandeförbudet i 16 § föräldraledighetslagen. 

 
Den rättsliga regleringen 

 
I 16 § första stycket 5 föräldraledighetslagen anges bland annat att en 
arbetsgivare inte får missgynna en arbetstagare av skäl som har samband 
med föräldraledighet när arbetsgivaren tillämpar löne- eller andra anställ- 
ningsvillkor. 

 
Av förarbetena till föräldraledighetslagen (prop. 2005/06:185 s. 81 f.) 
framgår bl.a. följande. Uttrycket "missgynnande" bör ha samma innebörd 
som i jämställdhetslagen och de andra diskrimineringslagarna. Det innebär 
att en behandling är missgynnande om den kan sägas medföra en skada 
eller nackdel för en enskild arbetssökande eller arbetstagare. Det som 
typiskt sett är förenat med faktisk förlust, obehag eller liknande är miss- 
gynnande. Ett exempel på missgynnande är att en arbetstagare kommer 
efter andra arbetstagare i fråga om löne- eller andra anställningsvillkor. I 
allmänhet kommer det att vara enkelt att avgöra om en arbetstagare blivit 
missgynnad eller inte. I några fall är det dock svårare att avgöra om någon 
missgynnats. För att avgöra om missgynnande förekommit i sådana fall 
som när en föräldraledig arbetstagare inte fått den löneutveckling eller den 
befordran som han eller hon hoppats på, måste arbetsgivarens handlande 
sättas i relation till en tänkt "normalstandard". Ett missgynnande ska, med 
dessa utgångspunkter, typiskt sett vara för handen om arbetsgivarens hand- 
lande avviker från den standard som arbetsgivaren "borde" eller "skulle" 
ha tillämpat för arbetstagaren i fråga om han eller hon inte begärt eller 
tagit ut föräldraledighet. Arbetstagaren har ingen "rätt" till ett visst arbete 
eller viss löneutveckling, men förslaget innebär att lagen tillerkänner den 
enskilde en rätt att inte missgynnas av skäl som har samband med föräldra- 
ledighet. Saken kan också uttryckas som att missgynnande kan föreligga 
under förutsättning att en arbetstagare gått miste om en förmån, en beford- 
ran (etc.) som han eller hon haft befogad anledning att räkna med. Ett sätt 
att konstatera missgynnande är att behandlingen av en person jämförs med 
hur någon annan arbetstagare som inte är eller varit ledig behandlas. I 
många fall kommer det dock gå att fastställa att en person blivit missgyn- 
nad utan att jämföra med hur någon annan behandlats. I själva ordet miss- 
gynnande kan sägas ligga att det sätt som den föräldralediga arbetstagaren 
behandlas på i första hand jämförs med hur han eller hon skulle ha behand- 
lats om frågan om föräldraledighet inte varit aktuell. 

 
I propositionen (prop. 2005/06:185 s. 88) anges därutöver följande. 
Utgångspunkten bör vara att föräldraledighet inte alls ska påverka lönesätt- 
ningen eller de andra villkoren. En föräldraledig arbetstagare ska normalt 
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 ha samma allmänna löneutveckling och villkor i övrigt under ledigheten 
som när han eller hon arbetar fullt ut enligt sin normala arbetstid. Avsikten 
är att den föräldralediga under ledigheten inte ska tappa i lönehänseende i 
förhållande till arbetskamrater eller i förhållande till hur löneutvecklingen 
kan antas skulle ha varit om inte ledigheten tagits ut. 

 
Enligt anförd proposition, s. 122, gäller att förbudet mot missgynnande 
generellt tar sikte på mer än bagatellartade skillnader i behandling. 

 
I AD 2009 nr 56 ansågs det utgöra ett missgynnande att en föräldraledig 
arbetstagare inte fått något lönepåslag alls vid lönerevisionen. Vid bedöm- 
ningen fäste Arbetsdomstolen vikt vid att pengar avsatts för löneökningar 
och att arbetstagarens kollega som inte varit föräldraledig hade fått ett 
lönepåslag. Trots detta hade arbetsgivaren inte gått in i några realförhand- 
lingar om den föräldraledigas lön. Arbetsgivaren ansågs därmed ha avvikit 
från den standard som skulle tillämpats om hon inte varit föräldraledig. 

 
I 24 § föräldraledighetslagen finns en bevislättnadsregel som innebär att, 
om en arbetstagare visar omständigheter som ger anledning att anta att han 
eller hon har blivit missgynnad av skäl som har samband med föräldrale- 
dighet, är det arbetsgivaren som ska visa att det inte har förekommit något 
sådant missgynnande. 

 
Som framgår av t.ex. AD 2013 nr 18 räcker det med att föräldraledigheten 
utgör ett av flera skäl till missgynnandet för att ett samband ska anses före- 
ligga. 

 
Enligt 22 § föräldraledighetslagen ska en arbetsgivare som bryter mot 
lagen betala skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränk- 
ning som har inträffat. 

 
Inledning 

 
DO har gjort gällande att arbetsgivaren missgynnat J.H. i strid med föräld- 
raledighetslagen när hon 2021 inte fick en löneökning med 3,7 procent 
motsvarande 1 467 kr per månad, dvs. samma procentuella lönepåslag som 
2020, eller i vart fall en löneökning motsvarande det genomsnittliga löne- 
påslaget 2021 för intensivvårdssjuksköterskor om 2,95 procent, vilket för 
henne motsvarade 1 170 kr per månad. 

 
Enligt regionen föreligger det inte något samband mellan J.H:s löneutfall 
och hennes föräldraledighet. Arbetsdomstolen väljer här att direkt pröva 
om regionen visat att det inte fanns något samband mellan lönesättningen 
av J.H. och hennes föräldraledighet. 

 
Har regionen visat att utfallet vid lönerevisionen saknade samband med 
föräldraledigheten? 

 
Regionens ståndpunkt är att J.H. blivit korrekt bedömd utifrån gällande 
lönekriterier och kompetensmodell och att det saknas samband mellan 
hennes löneutfall och föräldraledigheten. 
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Följande är ostridigt. Lönesättningen är individuell och differentierad. J.H. 
var helt eller delvis föräldraledig under stora delar av det år som föregick 
lönerevisionen 2021. J.H. fick ett lönepåslag om 2 procent vid lönerevis- 
ionen 2019. Det genomsnittliga lönepåslaget för intensivvårdssjuksköters- 
kor i regionen vid 2019 års lönerevision var 3,1 procent. År 2020 var 
första året som J.H. bedömdes som ”särskilt yrkesskicklig” och därmed 
kvalificerade sig för ett särskilt lönepåslag vid lönerevisionen. J.H:s totala 
utfall vid 2020 års lönerevision var ett påslag om 3,7 procent, att jämföras 
med det genomsnittliga lönepåslaget för intensivvårdssjuksköterskor om 
2,8 procent. Vid lönesamtalet 2020 bedömdes hon som ”mycket över för- 
väntan” på alla bedömningspunkter utom en, där hon bedömdes prestera 
”över förväntan”. Vid 2021 års lönerevision fick J.H. ett lönepåslag om 
2,8 procent. Den genomsnittliga löneökningen för intensivvårdssjukskö- 
terskorna var då 2,95 procent. Vid tillämpningen av lönekriterierna 2021 
blev omdömet genomgående ”enligt förväntan”. 

 
Frågan är då om utfallet vid lönerevisionen 2021 saknade samband med 
föräldraledigheten. 

 
Regionen har anfört bland annat följande. År 2020 infördes nya lönekrite- 
rier. De nya kriterierna uppfattades som svåra att tillämpa, eftersom til- 
lämpningen av de tidigare lönekriterierna varit inarbetade sedan länge hos 
medarbetare och chefer. Kraven på en erfaren intensivvårdssjuksköterska 
är högt ställda. Att bedömas som ”enligt förväntan” utgör därmed ett 
mycket gott omdöme. Flera erfarna intensivvårdssjuksköterskor ”kryssa- 
des ner” i 2021 års lönerevision jämfört med den som genomfördes 2020. 
Det berodde inte på att deras prestationer hade försämrats, utan på att reg- 
ionen fått större klarhet i hur kriterierna skulle tillämpas. Av de fem inten- 
sivvårdssjuksköterskor som fick ett lönepåslag över genomsnittet 2020 
fick fyra ett påslag under genomsnittet 2021. Pandemin var endast en 
omständighet av flera vid bedömningen. Samtliga sjuksköterskor preste- 
rade över förväntan utifrån det kaos som rådde. Trots detta fick en stor 
andel av sjuksköterskorna lönepåslag under genomsnittet för gruppen. De 
som fick ett lönepåslag över genomsnittet hade visat prov på särskilda 
insatser under pandemiåret. J.H:s utpekade förbättringsområden kopplades 
till stresskänslighet och brister i kommunikation samt oförmåga att sätta 
teamets behov före sina egna. Dessa egenskaper visade sig vara centrala i 
arbetet under pandemin som ställde extrema krav på medarbetarnas för- 
måga att kommunicera, hantera stress och organisation, arbeta över grän- 
serna och se till teamets leverans snarare än till sin egen. 

 
Enligt DO kunde J.H. inte visa några prestationer under pandemin, 
eftersom hon då var föräldraledig. DO har anfört att det inte finns skäl att 
anta annat än att hennes yrkesprestation, kommunikation och kunskapsut- 
veckling hade varit densamma även under pandemin, om hon arbetat och 
inte använt sig av sin rätt att vara föräldraledig. J.H. var en av de erfarna 
sjuksköterskorna vars bedömning enligt kompetensmodellen sänktes mest 
från 2020 till 2021. 

 
Regionen har i denna del anfört bland annat att bedömningen av J.H:s pre- 
stationer 2020 var behäftad med större osäkerhet och blev mer felaktig än 
kollegornas. Till stöd för detta har regionen bland annat åberopat två post-  
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it lappar, fästa på ett dokument med bedömningen av J.H. vid lönerevis- 
ionen 2020, av vilka det i huvudsak framgår att det varit mycket svårbe- 
dömt, att de hamnat i en argumentation utifrån personlig förväntan snarare 
än verksamhetens förväntan och att det krävs tydligare definitioner på för- 
väntningarna för ”över förväntan” och ”mycket över förväntan”. 

 
Före detta arbetsledaren V.V., som höll i 2020 års lönesamtal med J.H., 
har i förhör uppgett att kommentarerna på postit-lapparna inte hänförde sig 
till J.H., utan att de avsåg en annan arbetstagare. Postit-lapparna är inte 
daterade och innehåller inte heller några uppgifter som kan knyta anteck- 
ningarna på dessa till bedömningen av just J.H. Enligt Arbetsdomstolens 
mening kan det inte anses visat att anteckningarna hänför sig till bedöm- 
ningen av J.H:s prestationer. 

 
V.V. har vidare uppgett att hon inför bedömningen av J.H:s prestationer i 
lönerevisionen 2020 hämtade in uppgifter även från andra arbetsledare och 
att utfallet speglade J.H:s prestationer som en särskilt duktig sjuksköterska. 

 
Verksamhetschefen I.C. har uppgett att de hade haft kort tid på sig för att 
sätta sig in i den nya kompetensmodellen, att det inte var klart hur bedöm- 
ningarna skulle göras, att cheferna inte var säkra och hade lite tid att åter- 
koppla till medarbetarna. I.C. har också uppgett att regionen i efterhand 
insett att det inte är rimligt med bedömningen ”mycket över förväntan” 
och att det bedömningssteget därför nu har tagits bort. 

 
Enhetschefen J.L., som var J.H:s närmaste chef, har uppgett att chefsgrup- 
pen numera har blivit mer medveten om hur kompetensmodellen ska 
användas, att bedömningen ”enligt förväntan” är ett mycket bra betyg, att 
även andra sjuksköterskor reviderades ner vid lönerevisionen 2021 i för- 
hållande till revisionen 2020 men att dessa förstod och accepterade detta. 
Enligt J.L. grundades bedömningen 2021 av J.H:s prestationer på hur hon 
hade arbetat tidigare år. 

 
Enhetschefen A.A. har förklarat att den nya kompetensmodellen innebar 
att de bytte skala för värdering av medarbetarnas prestationer men att detta 
inte innebar att de ändrade sättet att se på prestationerna. Hon har jämfört 
det med att byta sätt att räkna ”från tum till centimeter”. 

 
I.C. och A.A. har uppgett att lönerna sattes av cheferna gemensamt och att 
de båda deltog vid lönesättningen 2020 av J.H. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Utredningen har visat att det rådde osäkerhet beträffande de nya lönekrite- 
rierna vid 2020 års lönerevision, vilket innebar att flera erfarna sjukskö- 
terskor, enligt de lönesättande cheferna, fick för höga bedömningar enligt 
kompetensmodellen i relation till den förväntade prestationen. Flera inten- 
sivvårdssjuksköterskors prestationer enligt lönekriterierna i kompetensmo- 
dellen reviderades därför ner vid lönerevisionen 2021 jämfört med 2020. 
Det är också utrett att det i huvudsak var den skala som användes vid 
bedömningarna som ändrades vid 2021 års revision och att nedrevide- 
ringen inte behövde innebära att en medarbetares prestation hade föränd- 
rats och försämrats i tiden efter 2020 års revision i och med att han eller 
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 hon bedömdes som t.ex. ”enligt förväntan” från att tidigare ha bedömts 
som ”mycket över förväntan”. Enligt J.L. grundades bedömningen 2021 av 
J.H:s prestationer på hur hon hade arbetat tidigare år. Enligt Arbetsdomsto- 
lens mening finns det inte anledning att ifrågasätta den uppgiften. Det får 
därmed anses utrett, att den nya bedömningen 2021 och den då nya til- 
lämpningen av kriterierna hade sin grund i J.H:s prestationer i tiden före 
föräldraledigheten. Arbetsdomstolen godtar därmed inte DO:s påstående 
att regionen bedömt medarbetarnas prestationer i förhållande till lönekrite- 
rierna på ett sätt som krävt närvaro på arbetsplatsen under tiden före löne- 
revisionen. 

 
Regionen har uppgett att vid 2020 års lönerevision fick endast fyra perso- 
ner, utöver J.H., ett påslag om 3,7 procent eller mer (4,2 procent, 3,7 pro- 
cent, 5,2 procent respektive 5,2 procent). Av dessa fyra personer fick, 
enligt regionen, tre ett lönepåslag under genomsnittet 2021 (2,94 procent, 
2,92 procent och 2,94 procent). Uppgifterna har inte ifrågasatts av DO. 
J.H. behandlades således på ett likartat sätt som flera av de andra intensiv- 
vårdssjuksköterskorna. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening är det genom utredningen visat att J.H. 
2021 behandlades på samma sätt som andra som hade fått ett högt procen- 
tuellt påslag vid lönerevisionen 2020. Regionen har visat att utfallet 2021 
för J.H:s del hade sin orsak i att lönekriterierna hade tillämpats på ett sätt 
2020 som regionen 2021 ansåg vara felaktigt. Det är därmed även visat att 
det inte fanns något som helst samband mellan utfallet vid lönerevisionen 
2021 – dvs. att hon inte fick föräldraledigheten. Arbetsdomstolens bedöm- 
ning innebär att J.H. därmed inte heller hade anledning att förvänta sig ett 
genomsnittligt påslag om i vart fall 2,95 procent. 

 
Slutsats 

 
Slutsatsen av det ovan anförda är att regionen inte har missgynnat J.H. av 
skäl som har samband med hennes föräldraledighet vid lönerevisionen 
2021 och därmed inte brutit mot missgynnandeförbudet i 16 § föräldrale- 
dighetslagen. DO:s talan ska därför avslås. 

 
Rättegångskostnader 

 
DO har förlorat talan och ska därför ersätta regionen för dess rättegångs- 
kostnad. Det yrkade beloppet är vitsordat som skäligt i och för sig. 
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Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen avslår Diskrimineringsombudsmannens talan. 
 

2. Diskrimineringsombudsmannen ska ersätta Region Västmanland för 
dess rättegångskostnad med 202 400 kr, allt avseende ombudsarvode, 
jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betal- 
ning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Karin Renman, Håkan Lundquist, Per-Anders Edin, Gunnar 
Ekbrant, Johanna Hasselgren, Håkan Löfgren och Lars Hallenberg. 
Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Eira Arb Zackrisson 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 55/22 
2022-12-14 Mål nr A 31/22 
Stockholm 

KÄRANDE 
Industrifacket Metall, Olof Palmes gata 11, 105 52 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristen Darko Davidovic, samma adress 

SVARANDE 
1. Industriarbetsgivarna, Box 5218, 102 45 Stockholm
2. Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Box 952, 971 28 Luleå
Ombud för båda: process- och arbetsrättsjuristen Mirjam Olofsson, adress
som 1

SAKEN 
ogiltigförklaring av avskedande m.m. 

Bakgrund 

Mellan Industriarbetsgivarna och Industrifacket Metall (förbundet) gäller kollek- 
tivavtal. Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (bolaget) är medlem i Industri- 
arbetsgivarna. 

I.O. är medlem i förbundet. Han har arbetat hos bolaget som bergarbetare sedan
1990 och avskedades från sin anställning den 16 december 2021.

Tvist har uppstått mellan parterna om det funnits laga skäl för avskedandet eller i 
vart fall saklig grund för uppsägning av I.O. 

Parterna har tvisteförhandlat utan att kunna enas. 

Yrkanden m.m. 

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen förklarar att bolagets avskedande av 
I.O. är ogiltigt och förpliktar bolaget att till I.O. betala
a) lön med 200 852 kr för perioden 16 december 2021–8 november 2022, med

ränta enligt 6 § räntelagen på 19 625 kr från den 25 december 2021, på
38 023 kr per månad för januari–april 2022 från den 25:e i respektive
månad, på 11 089 kr från den 25 maj 2022, på 14 032 kr från den 25 juni
2022, och på 4 014 kr från den 25 juli 2022, allt till dess betalning sker, och

b) allmänt skadestånd med 150 000 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från den
7 mars 2022 (dagen för delgivning av stämning) till dess betalning sker.

Om Arbetsdomstolen skulle anse att det inte funnits laga skäl för avskedandet, 
men väl saklig grund för uppsägning av I.O., har förbundet i andra hand yrkat att 
Arbetsdomstolen förpliktar bolaget att till I.O. betala 
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a) ekonomiskt skadestånd avseende uppsägningslön med 191 619 kr, med 
ränta enligt 6 § räntelagen från den 7 mars 2022 till dess betalning sker, och 

b) allmänt skadestånd med 100 000 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen från den 
7 mars 2022 till dess betalning sker. 

 
Arbetsgivarparterna har bestritt yrkandena, men vitsordat lönebeloppet och det 
ekonomiska skadeståndet samt beräkningen av ränta. De har inte vitsordat något 
belopp avseende allmänt skadestånd. Arbetsgivarparterna har yrkat att ett 
eventuellt allmänt skadestånd ska jämkas, i första hand till noll, vilket förbundet 
bestritt. 

 
Förbundet och bolaget har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

 
 
 

 
 

Domskäl 
 

Har I.O. hotat? 
 

Tvistefrågan 
 

Arbetsgivarparterna har gjort gällande att I.O. fredagen den 5 november 2021, 
efter avslutad middag som bolaget haft på Grand Hotel Lapland, på en sportbar 
till kollegan P.S. sa någonting i stil med ”Ja men slå mig då. Det spelar ändå 
ingen roll. Jag kommer ändå alltid vinna över dig. Jag kommer köra över dig 
med bilen och bränna ner ditt hus med dina föräldrar i.” Förbundet har förnekat 
att I.O. uttalade sig på det sättet. 

 
Rättsliga utgångspunkter 

 
Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att arbetstagaren gjort sig skyldig 
till en sådan handling som utgör laga skäl för avskedande. Enligt Arbetsdom- 
stolens praxis gäller att beviskravet i fall som i praktiken avser påståenden om 
brott inte kan sättas lägre än i ett motsvarande brottmål (se t.ex. AD 2020 nr 44 
och AD 2017 nr 52). Detta innebär att det krävs att domstolen genom den utred- 
ning som lagts fram finner att det blivit ställt utom rimligt tvivel att ett hot har 
uttalats. Det är inte tillräckligt att den som uppger sig ha varit utsatt för ett hot är 
mer trovärdig än den som påstås ha hotat. En alltigenom trovärdig utsaga från 
den utsatte kan emellertid tillsammans med det som i övrigt framkommit i målet, 
t.ex. beträffande ageranden i ett efterföljande händelseförlopp, vara tillräckligt 
för att beviskravet ska anses uppfyllt (se t.ex. NJA 2009 s. 447 I). 

 
Det som framkommit av utredningen 

 
Av utredningen framgår inledningsvis följande. P.S. och I.O. befann sig på 
sportbaren som låg en trappa ned från restaurangen där de, tillsammans med 
andra arbetstagare hos bolaget, hade ätit en av bolaget anordnad gemensam 
middag samma kväll. En diskussion uppstod mellan de två om att P.S. hade tagit 
bort I.O. från sin vänlista på Facebook. 
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Av P.S:s uppgifter framgår i huvudsak följande. Han befann sig på sportbaren och 
talade med två andra kollegor när I.O. efter ett tag kom gåendes fram och tillbaka. 
Han sa åt I.O. att sätta sig ned, varpå I.O. svarade att han inte gillade honom och 
att de inte var kompisar. Det kom sedan fram att det gällde att han tagit bort bl.a. 
I.O. på Facebook. I.O. sa sedan att han inte skulle titta på J.E., som befann sig i 
närheten, då denne enligt I.O. styrde honom. I.O. gick sedan i väg och när han 
därefter kom tillbaka sa han att P.S. kunde slå honom. Han undrade vad det 
handlade om och I.O. sa då att han alltid vinner i slutändan om han så ska bränna 
ner hans hus med föräldrarna i eller köra över honom. J.E. bröt då in och I.O. 
avlägsnade sig. Han kan inte ha missuppfattat det som sades då de satt bredvid 
varandra. Han hade druckit alkohol, men var inte berusad. Han blev först chockad 
och sedan argare och argare. Det var inte något skämt. När han skulle lämna 
sportbaren stannade I.O. honom och sa att han var en fin människa och en av få 
han alltid respekterat. Han gick sedan hem till kollegan T.J. och dit kom även I.O. 
Han åkte sedan vidare hem till J.E. tillsammans med några andra. Dagen efter, på 
lördagen, ringde han upp I.O. som han upplevde som defensiv, men som kom ihåg 
att det blivit en diskussion. Han sa till I.O. att det inte var okej att säga vad som 
helst och I.O. svarade att de nu visste var de hade varandra, att han skulle ha ett 
bra liv och att de inte skulle höras mer. Han tänkte sedan mycket på händelsen och 
ringde även på söndagen till I.O. och sa då att denne hotat honom och hans 
föräldrar. I.O. svarade att det kunde han inte ha sagt och att de alltid haft en fin 
relation. Han uppfattade I.O. som ganska mild, men att denne sedan ändrade sin 
ton. Han berättade om händelsen för sina föräldrar och det diskuterades om de 
skulle göra en polisanmälan, men hans pappa tyckte att det var ett ärende för 
bolaget. På måndagen ringde han till sin chef, B.Ö., och berättade om händelsen. 
Han har inte anmält I.O. tidigare och han har inte försökt trycka på för ett 
avskedande. Efter händelsen har han vidtagit olika åtgärder, bl.a. har han inte 
vågat ha sin hund utomhus och han har ett basebollträ bredvid sängen. 

 
I.O. har uppgett i huvudsak följande. Stämningen på sportbaren var bra. Han 
hade en diskussion med P.S. och frågade då om denne var sur på honom, 
eftersom P.S. hade tagit bort honom som vän på Facebook. J.E. satt en bit bort 
och sa till honom att det var ingen som gillade honom och undrade om han inte 
fattade det. Han vet inte varför J.E. sa så till honom. Han har inte uttalat sig så 
som har påståtts och inte sagt något som liknade ett hot. Han vet inte varför det 
påstås att han skulle ha uttalat sig på det sättet. Han var även vid själva baren 
under kvällen, vilket han tror var efter diskussionen, och där var även bl.a. T.J. 
Stämningen var trevlig och det var den även på efterfesten hemma hos T.J. Han 
hade ingen diskussion med J.E. på efterfesten. 

 
J.E., vän och kollega med P.S. och kollega med I.O., har i huvudsak uppgett 
följande. Han satt tillsammans med P.S. och I.O. när de befann sig på 
sportbaren. Det blev en diskussion. I.O. sa något om att P.S. inte skulle kolla på 
honom och att han styrde P.S. I.O. sa vidare till P.S. något om att slå, köra över 
med bilen och bränna ned huset med P.S:s föräldrar i. Han tror att han då flikade 
in med att säga något om att då har I.O. ingen ryggrad. Han kan inte ha 
missuppfattat det som sades. Han sa inte till I.O. att denne måste förstå att alla 
hatar honom. P.S. och han kallade till ett möte med den fackliga organisationen 
och bolaget. Han träffar I.O. sällan och har inte försökt få bolaget att avskeda 
honom. 
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Kollegan T.J. har i huvudsak uppgett följande. Hon såg på håll att I.O. och P.S. 
diskuterade något på sportbaren. Hon gick därefter fram till P.S. och frågade vad 
som hänt, varpå han svarade att I.O. var sur då han hade tagit bort honom på 
Facebook. De tog sedan någon öl och hade trevligt och sedan hörde hon att J.E. 
frågade I.O. om denne inte hade någon ryggrad. Alla var sedan välkomna hem 
till henne på efterfest. 

 
Kollegan M.G. har uppgett i huvudsak följande. Det uppstod en diskussion på 
sportbaren, men det var ingen hotfull stämning. Han satt vid samma bord som 
I.O. Han hörde en diskussion om Facebook och när diskussionen uppstod gick 
han därifrån. Han har inte hört något hot. 

 
M.S. och K-E.S., föräldrar till P.S., har hörts i målet. De har båda uppgett att 
P.S. berättade om hotet, att de känt sig påverkade av hotet och att de uppfattat att 
hotet säkert påverkat P.S. K-E.S. har även uppgett att han diskuterade polis- 
anmälan med P.S., men att han tyckte att det var bättre att bolaget fick ta hand 
om det då polisen annars skulle kunna ta I.O:s gevär. 

 
Arbetsdomstolens bedömning 

 
P.S. har berättat om händelsen på sportbaren på ett detaljerat sätt och han har 
även berättat om tiden därefter. I.O. å sin sida har uttryckt sig mycket kortfattat. 
P.S:s uppgifter om hotet får tydligt stöd av vad J.E. berättat om vad han hört. 

 
J.E. är visserligen vän med P.S., men det har inte framkommit att han, eller P.S., 
skulle ha någon anledning att ljuga om ett hot för att skada I.O. Såväl P.S. som 
J.E. är tydliga med vad de menar har inträffat. 

 
Varken T.J. eller M.G. har hört något hot uttalas, men de befann sig inte heller 
vid P.S:s bord när hotet ska ha uttalats. Deras uppgifter motsäger inte det som 
P.S. och J.E. samstämmigt berättat om hotet. T.J:s uppgifter om vad hon hört J.E. 
uttala till I.O. ger i stället ett visst stöd för deras version av händelseförloppet. 

 
Enligt Arbetsdomstolens bedömning ger även den omständigheten att P.S. 
berättade för sina föräldrar om händelsen ett visst stöd för att I.O. faktiskt 
uttalade hotet. Det är nämligen svårt att se varför P.S. skulle riskera att göra sina 
äldre föräldrar upprörda genom att berätta för dem om ett hot mot bl.a. dem, om 
det inte hade förekommit något sådant hot. Hade P.S. velat ljuga om ett hot för 
att skada I.O. skulle det ju enkelt kunnat ske utan att blanda in föräldrarna. 

 
Att P.S. efter händelsen valde att gå på två efterfester och att han valde att inte 
polisanmäla händelsen förändrar inte bedömningen. P.S. har nämligen på ett 
utförligt sätt beskrivit hur han tänkte alltmer på händelsen under helgen och att 
han därför också tog kontakt med I.O. då han tyckte att det som inträffat inte var 
okej. 

 
Sammanfattningsvis är det enligt Arbetsdomstolens bedömning, främst genom 
P.S:s och J.E:s samstämmiga uppgifter som inte motsägs av övrig utredning, 
ställt utom rimligt tvivel att I.O. uttalade sig till P.S. på det sätt som 
arbetsgivarparterna har gjort gällande. Enligt Arbetsdomstolens mening var 
omständigheterna när I.O. uttalade hotet inte sådana att hotet borde ha uppfattats 
som ett skämt eller att det av någon annan anledning inte var allvarligt menat. 
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Fanns det grund för att skilja I.O. från anställningen? 
 

Tvistefrågan 
 

Arbetsgivarparterna har anfört att det fanns laga skäl för avskedandet av I.O., 
eftersom han hotat i enlighet med vad Arbetsdomstolen ansett utrett. Under alla 
förhållanden fanns det, enligt arbetsgivarparterna, saklig grund för uppsägning 
av I.O. på grund av hotet. Enligt förbundet fanns det inte ens saklig grund för 
uppsägning av I.O. 

 
Rättsliga utgångspunkter 

 
Enligt 18 § anställningsskyddslagen får en arbetstagare avskedas om han eller 
hon grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Därmed avses enligt 
lagens förarbeten sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande som inte 
rimligen ska behöva tålas i något rättsförhållande. 

 
I förarbetena till anställningsskyddslagen (prop. 1981/82:71 s. 72) framhålls att i 
fråga om brott som begås i tjänsten eller som annars riktas mot arbetsgivaren eller 
begås på arbetsplatsen finns det anledning att tillämpa ett strängt betraktelsesätt 
över hela arbetsmarknaden. Vidare sägs där bl.a. att våld eller hot om våld inte hör 
hemma i arbetsmiljön. Arbetsdomstolen har i sin praxis sett mycket allvarligt på 
våld och hot om våld på arbetsplatsen (se t.ex. AD 2011 nr 57). Som Arbetsdom- 
stolen har uttalat i tidigare domar måste man dock vid bedömningen alltid beakta 
omständigheterna i det enskilda fallet. 

 

Även brott som har begåtts utom arbetet bör enligt förarbetena i vissa fall kunna 
föranleda avskedande, om brottet är ägnat att allvarligt skada förhållandet mellan 
arbetstagaren och arbetsgivaren (prop 1973:129 s. 254 f.). Att inom eller utom 
anställningen begå ett brott mot en arbetskamrat, som innefattar en grov kränk- 
ning av denne, är typiskt sett ägnat att allvarligt störa förhållandena på arbets- 
platsen och kan medföra svårigheter för den som utsatts för brottet att kvarbli i 
sin anställning hos arbetsgivaren. Arbetsdomstolen har därför ansett att till de 
förpliktelser mot arbetsgivaren som följer av ett anställningsavtal hör även en 
skyldighet att inte uppträda så hänsynslöst mot andra arbetstagare hos denne att 
relationerna på arbetsplatsen och andra arbetstagares anspråk på rimligt goda 
arbetsförhållanden allvarligt skadas eller äventyras (AD 1992 nr 86). Arbets- 
domstolen har således godtagit avskedande t.ex. av en privatanställd arbetstagare 
som utan direkt koppling till anställningen våldtagit en arbetskamrat (AD 1992 
nr 86). 

 
Bedömningen i detta fall 

 
Det är ostridigt att bolaget den aktuella dagen anordnade en arbetsplatsträff på 
ett hotell och därefter bjöd de arbetstagare som ville på en gemensam middag på 
hotellet och att ett antal arbetstagare därefter gick gemensamt ned till hotellets 
bar. Arbetsdomstolen har gjort bedömningen att I.O. där till kollegan P.S. 
uttalade ett allvarligt hot mot honom och hans föräldrar. Det skedde inför 
kollegan J.E. 
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Det allvarliga hotet innefattade, enligt Arbetsdomstolens mening, en sådan grov 
kränkning av P.S. som typiskt sett är ägnad att allvarligt störa förhållandena på 
arbetsplatsen. Den bedömningen gäller trots att I.O. och P.S. arbetade i motsatta 
skift och därför inte skulle behöva träffa varandra så ofta i arbetet. Det är också 
utrett att P.S. till följd av händelsen och anmälan av den till bolaget fått sådana 
reaktioner från kollegor att han och J.E. ansåg sig behöva kalla såväl bolaget 
som fackliga representanter till ett möte efter avskedandet av I.O. 

 
Arbetsdomstolen anser att händelsen, som inträffade i anslutning till att arbets- 
tagare hos bolaget begav sig från den av bolaget anordnade middagen (jämför 
AD 1998 nr 30), hade sådan anknytning till arbetsplatsen och riskerade att inne- 
bära sådana allvarliga störningar på arbetsplatsen att I.O. genom hotet får anses 
ha grovt åsidosatt sina åligganden mot bolaget. Det fanns således laga skäl för 
avskedandet, trots I.O:s långa anställningstid hos bolaget. Förbundets talan ska 
därför avslås. 

 
Rättegångskostnader 

 
Förbundet har förlorat och ska därför ersätta bolagets rättegångskostnader. 
Förbundet har vitsordat vad bolaget begärt i ersättning för rättegångskostnader. 
Räntan på ersättningen är lagstadgad. 

 

Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen avslår Industrifacket Metalls talan. 
 

2. Industrifacket Metall ska ersätta Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags 
rättegångskostnader med 341 555 kr, varav 294 000 kr avser ombudsarvode, 
med ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för 
denna dom till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Sören Öman, Anna Middelman, Kerstin G Andersson, Dennis 
Lager, Göran Söderlöf, Håkan Löfgren (skiljaktig) och Elisabeth Mohlkert 
(skiljaktig). 

 
Rättssekreterare: Anna Thorssin 
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Domsbilaga 
i mål nr A 31/22 

 
 
 
 

Ledamöterna Håkan Löfgrens och Elisabeth Mohlkerts skiljaktiga 
mening 

 
Även om det skulle vara styrkt att I.O. uttalat sig så som påståtts, kan hotet inte 
anses ha en sådan tillräcklig anknytning till hans anställning att det kan läggas 
till grund för att skilja honom från anställningen. Jag anser därför att 
förbundets förstahandsyrkande ska bifallas. I övrigt, dvs. avseende 
rättegångskostnaderna, är jag överens med majoriteten. 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 56/22 
2022-12-14 Mål nr A 55/20 
Stockholm 

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

SVARANDE 
1. Medieföretagen, Box 55545, 102 04 Stockholm
2. Pressen Morgontjänst Kommanditbolag, 916642-7139,
Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm
Ombud: arbetsrättsjuristen Jonas Stålnacke, Almega AB, Box 55545,
102 04 Stockholm

SAKEN 
ogiltigförklaring av avskedande m.m. 

Bakgrund 

Mellan parterna gäller kollektivavtal. 

E.I., som är medlem i Svenska Transportarbetareförbundet (förbundet),
anställdes i juni 2006 som tidningsutbärare hos Pressen Morgontjänst
Kommanditbolag (bolaget). Bolaget är medlem i Medieföretagen. Tillsammans
omnämns bolaget och Medieföretagen nedan som arbetsgivarparterna.

E.I. avskedades från sin anställning den 20 februari 2020.

Parterna tvistar om avskedandet var lagligen grundat. Enligt arbetsgivarparterna 
har E.I. varit olovligt frånvarande, vilket förbundet bestritt. Förbundet har gjort 
gällande att E.I. var arbetsoförmögen på grund av skada och sjukdom under den 
tid han var frånvarande. 

Parterna har tvisteförhandlat utan att kunna enas. 

Yrkanden m.m. 

Förbundet har i första hand yrkat att Arbetsdomstolen ska ogiltigförklara 
avskedandet av E.I. och förplikta bolaget att till honom betala dels lön med 
4 810 kr för 21–29 februari 2020, 15 500 kr per månad för mars 2020–april 
2022, 15 858 kr per månad för maj 2022–september 2022, och 5 627 kr för den 
1–11 oktober 2022, dels allmänt skadestånd med 200 000 kr. 
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Om Arbetsdomstolen skulle komma fram till att det inte funnits laglig grund för 
avskedandet men väl saklig grund för uppsägning, har förbundet i andra hand 
yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till E.I. betala ekonomiskt 
skadestånd motsvarande uppsägningslön med 93 000 kr, varav 4 810 kr för 
februari 2020, 15 500 kr per månad för mars–juli 2020 och 10 690 kr för augusti 
2020, ekonomiskt skadestånd motsvarande semesterlöneförmåner på 
uppsägningslönen med 12 090 kr och allmänt skadestånd med 80 000 kr. 

Förbundet har yrkat ränta enligt 6 § räntelagen på beloppen avseende allmänt 
skadestånd från dagen för delgivning av stämning (den 15 juni 2020), på det 
ekonomiska skadeståndet motsvarande semesterlöneförmåner på uppsägnings- 
lönen från den 20 september 2020 och på övriga yrkade belopp från den 25:e i 
månaden efter respektive månad, allt till dess betalning sker. 

Arbetsgivarparterna har bestritt yrkandena, men vitsordat beloppen avseende lön 
och ekonomiskt skadestånd samt sättet att beräkna ränta. 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

Domskäl 

Tvisten 

Bolaget avskedade E.I. sedan han varit frånvarande från arbetet den 12 december 
och den 14–18 december 2019 samt den 28 december 2019–28 januari 2020. 

Förbundet har gjort gällande att frånvaron var lovlig eftersom E.I. var 
arbetsoförmögen på grund av skador och sjukdom. Arbetsgivarparterna har gjort 
gällande att det funnits laga skäl för avskedandet, eller i vart fall saklig grund för 
uppsägning, eftersom frånvaron varit olovlig då E.I. inte var arbetsoförmögen på 
grund av skador eller sjukdom under den tiden. 

Vad förhörspersonerna uppgett om händelseförloppet 

E.I. har uppgett bland annat följande.

Sommaren 2019 planerade han tillsammans med sin fru och tre vuxna barn att 
göra en resa i december 2019 och januari 2020 till hemlandet Nigeria. Hans plan 
var att få fem veckors semester under den perioden men J.T., hans närmaste 
chef, nekade honom detta. Då gjorde han en skriftlig ansökan om två veckors 
semester på sommaren för att kunna spara tre veckor till senare tillfälle. Han sa 
till J.T. att han ville ha tre veckor sparade för att ta sina barn till hemlandet och 
få lära känna sitt ursprung. Eftersom han inte fick göra det heller, tog han ut fyra 
veckor under sommaren och sparade en vecka för att ta ut när han ville. En 
annan anledning till att han skulle åka var att hans far i Nigeria var sjuk. 
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Redan under sommaren 2019 kom familjen överens om hur och när resan skulle 
ske. De kom då också överens om att hans hustru och ett av deras barn skulle 
avresa till Nigeria gemensamt före de övriga och att han och de två andra barnen 
skulle avresa tillsammans senare. Från Lagos skulle de resa vidare med buss till 
hans hemort Obosi i delstaten Anambra. Beroende på trafiksituationen och väg- 
förhållandena tar bussresan mellan Lagos och Obosi mellan 12 och 13 timmar. 
Han ansökte senare om semester för perioden den 19–24 december. Tanken var 
att han skulle vila sig hemma ett par dagar till den 22 december, när han skulle 
resa. Han skulle då ha kommit fram till Obosi den 24 december. Den 25 decem- 
ber skulle han ha lämnat Obosi för att den 26 eller 27 december ha flugit tillbaka 
till Sverige från Lagos. Om han skulle åka med ett flyg kl. 13.40 från Lagos till 
Sverige, skulle han inte ha kunnat åka buss från Obosi samma dag utan skulle då 
ha varit tvungen att övernatta i Lagos. Han skulle ha återvänt till arbetet den 
28 december. Han skulle ha lämnat frun och barnen i Obosi. 

Sonen C.I. bokade resan för hela familjen. Meningen var att E.I. skulle boka om 
datum för hemresan när han var i Nigeria. Den 10 december ringde han till 
sonen och fick då veta att avresan för honom och hustrun var bokad till den 
11 december. Han mådde inte så bra. Nästa dag, den 11 december, mådde han 
fortfarande inte bra men gick ändå till arbetet. Han misstänkte att han hade 
malaria. På arbetet ramlade han i en trappa. Han hade yrsel och det gjorde ont i 
kroppen. Han hade problem med urinering och hade allmän trötthetskänsla. Han 
ringde till vårdcentralen men kunde inte få någon tid där. Då föreslog sonen att 
han skulle åka till Nigeria där han kunde få träffa läkare, köpa medicin och 
behandla malarian. Sonen sa att man inte har malariamedicin i Sverige och att 
man inte kunde få recept för det innan man har träffat en läkare. Sonen sa även 
att det var bättre att åka till Nigeria för att snabbt komma under behandling för 
malaria. 

På eftermiddagen den 11 december bestämde han sig för att åka till Nigeria 
samma dag. Han mådde dåligt även under resan. När han kom fram till Lagos i 
Nigeria kände han allmän trötthet, hade hög feber, var skakig och mådde väldigt 
illa. Han hade svårt att urinera. Efter några dagar åkte han till ett sjukhus. Den 
läkare, som han träffade där sa att det kunde ta lång tid om de skulle följa 
sjukhusets rutiner. Läkaren sa att det var bäst att han stannade hemma hos 
läkaren för att på det sättet snabbare få vård. Läkaren hade en del av sitt hus där 
han kunde ha patienter. Han behandlades i läkarens hus med dropp, injektion 
och läkaren tog olika tester genom att han fick lämna blod. Han gjorde dialys 
och blodet rengjordes. Läkaren tog honom vid två tillfällen till ett sjukhus där 
apparaterna fanns. 

Han ringde till bolaget den 16 december och meddelade att han skulle ta 
semester som planerat. Anledningen till att han ringde och informerade var att 
det bara var några dagar kvar fram tills semestern skulle börja. Han kände inte 
till att man kan sjukskriva sig i stället för att ta ut semester. 

När hans barn kom till Nigeria den 23 december 2019 befann han sig på läkarens 
klinik. Han litade på att läkaren som behandlade honom var utbildad. Läkaren sa 
att han var registrerad som medlem i en medicinsk förening och att det kvalifi- 
cerade honom att även ge vård i hemmet. Läkaren uppgav vidare att han var 
registrerad i Enugu och att arbetet med registrering av hans verksamhet var 
pågående och att han väntade på godkännande. Läkaren behandlade honom 
under morgonen innan läkaren åkte till sitt arbete på Havana Specialist Hospital. 
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Han skickade ett meddelande till sin chef, J.T., den 5 januari 2020 i samband 
med att sonen besökte honom. Han använde sonens mobiltelefon på grund av 
mobiloperatör och eftersom han inte kunde ladda sin egen mobiltelefon på grund 
av sitt hälsotillstånd. Det som stod i hans meddelande till J.T. var att han skulle 
undergå behandling till den 25−28 januari 2020. Det var uppgifter som han hade 
fått från läkaren. Läkaren kände inte till att han hade en returbiljett till Sverige 
bokad till den 27 januari 2020. 

Mötet den 31 januari 2020 med bland annat D.H. började med att han fick frågor 
om vad som hade hänt. Han berättade att han hade mått dåligt och att han hade 
ramlat den 11 december. Det verkade inte som de var villiga att lyssna på 
honom. Det verkade som att de misstrodde honom och inte förstod hans språk. 
Han försökte trots allt förklara, men de vände och vred på det han sa. Han 
försökte förklara att han hade gjort sitt bästa för att få tid hos läkaren på vård- 
centralen men att han inte skulle få tid förrän i januari och att han inte kunde 
vänta så länge. Mötet pågick i ca tre timmar och till slut blev han arg och sa att 
han inte kunde diskutera saker som han inte kände till. 

Sonen C.I. har uppgett bland annat följande. Han bokade två biljetter med avresa 
den 11 december 2019 och med återresa den 27 januari 2020 med avsikt att man 
skulle kunna boka om resorna. Familjen ville dela upp resandet på det sättet att 
ett barn skulle resa med mamman och de andra med pappan eller tvärtom 
eftersom barnen inte hade varit i Nigeria och det kändes lämpligast att pappan 
skulle resa med några av barnen den 22 december. Planen var inte att hans pappa 
skulle vara borta så länge men han bokade så för att få en billigare biljett. Han 
bokade sedan resan för sig och sina syskon, som alla var studenter, med avresa 
den 22 december och hemresa den 6 januari 2020. Han informerade sina 
föräldrar att de skulle använda biljetterna med avresa den 11 december. 

Den 10 december ringde pappan till honom och klagade över att han inte mådde 
bra. Pappan ringde senare och sa att han inte kunde få någon tid hos läkare. Med 
hänsyn till de symptom som pappan uppgav, bedömde han att pappan inte kunde 
vänta och rekommenderade honom att åka den 11 december och söka vård i 
Nigeria. 

Själv reste han från Sverige den 22 december 2019 och kom tillbaka till Sverige 
den 6 januari 2020. I anslutning till sin resa till och från Nigeria träffade han sin 
pappa i Lagos. Han upplevde sin pappa som väldigt svag, att pappan klagade 
över hög feber och hade problem med urinering. Hans pappa behandlades av 
läkare och i sjukrummet fanns en typisk sjukhussäng och droppapparat. Han 
lånade ut sin telefon till pappan i samband med besöket innan han skulle resa 
hem så att denne då kunde kontakta sin arbetsgivare. Han känner igen personen 
som det visats olika fotografier på som läkaren N.F. 

Hustrun E.O. har uppgett bland annat följande. Den 11 december talade E.I. med 
sonen om att han hade ramlat på arbetet och att han mådde dåligt. Då E.I. hade 
berättat för sonen att han skulle få tid hos läkare tidigast i januari, kom sonen 
med förslaget att han kunde åka till Nigeria för att få vård i hemlandet så fort 
som möjligt. 
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E.I. mådde väldigt dåligt under resan och hälsotillståndet försämrades varpå de
uppsökte sjukhus. Läkaren N.F., som var familjeläkare till deras vän I.N. som
hämtat dem på flygplatsen, sa att det var bättre om E.I. var hemma hos honom
där han hade en klinik. Hon var på Havana Specialist Hospital men hon minns
inte vilket datum. På grund av E.I:s hälsotillstånd stannade han kvar i Lagos och
hon reste vidare på egen hand till deras slutdestination i Nigeria.

Hon besökte E.I. tillsammans med barnen och sedan vid ytterligare ett tillfälle 
innan han reste tillbaka till Sverige. I samband med besöken noterade hon att det 
fanns medicinsk utrustning i det rum där E.I. befann sig. Hon känner igen 
personen på fotografierna, som förevisats, som läkaren N.F. Hon hade 
regelbunden kontakt med I.N. om sin makes hälsotillstånd. 

Enhetschefen J.T. har uppgett bland annat följande. Han hade lagt ut fyra 
veckors semester under sommaren 2019 för E.I., trots att E.I. ville spara 
semester till senare tillfälle. Under hösten frågade E.I. honom om han kunde få 
obetald ledighet omkring nyår. Han informerade då E.I. om att det inte var 
möjligt. Han minns inte om de diskuterade hur lång period ledigheten avsåg. 
Han minns att E.I., vid kontakterna de hade efter E.I:s hemkomst från Nigeria, 
nämnde att han lovat sina barn att få träffa släkten i Nigeria. 

D.H., tidigare HR affärspartner hos bolaget, har uppgett bland annat följande.
E.I. berättade vid ett möte den 31 januari 2020 att han hade sjukskrivit sig för att
förlänga sin semester men att han under sin vistelse i Nigeria hade blivit sjuk på
riktigt, att han förstod att han gjort fel men att han inte trodde att det var så
allvarligt och bad om att han bara skulle få en varning. E.I. lämnade flera olika
versioner under mötet om när han hade bokat biljetterna. När de avslutade mötet
var hans version att biljetterna hade bokats och köpts samma dag som avresan
den 11 december. Efter mötet ringde han till flygbolaget och fick med ledning av
det boardingkort, som E.I. visat, beskedet att resan hade bokats den
22 september. Biljetterna hade till och med bokats innan E.I. ansökt om
semester. De talade engelska med varandra och det var inget som gav honom
intryck av att E.I. hade svårigheter att förstå samtalet.

Var E.I. arbetsoförmögen den 12 och 14–18 december 2019? 

Arbetsgivarparterna har gjort gällande att E.I. var olovligen frånvarande från 
arbetet den 12 och 14–18 december 2019, vid vilka tider han skulle ha arbetat. 
Enligt arbetsgivarparterna var han inte arbetsoförmögen på grund av skada eller 
sjukdom. 

Enligt förbundet var E.I. arbetsoförmögen den 12 och 14–18 december 2019 på 
grund av skador i knä och hand, smärta i ljumskar och rygg samt allmän 
sjukdomskänsla. 

I målet är det ostridigt att E.I:s biljett till Nigeria med avresa den 11 december 
2019 och återresa den 27 januari 2020 bokades den 22 september 2019. 

Till stöd för uppgifterna om att E.I. var arbetsoförmögen på grund av skador och 
sjukdom finns en anteckning från kontakt med vårdcentralen Trångsund den 
11 december 2019, ett läkarintyg daterat den 27 januari 2020 från Carol Peak 
Hospital i Lagos samt en ljudupptagning med tillhörande transkribering 
avseende samtal mellan förbundets ombud och E.I:s vän I.N. 
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Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

Den omständigheten, att E.I. sökt tid för läkarbesök hos en vårdcentral, men fått 
besked att det inte fanns någon tid förrän långt senare, ger inte någon ledning för 
bedömningen av om han var så sjuk vid avresan den 11 december 2019 att han 
var arbetsoförmögen. 

Arbetsdomstolen återkommer senare i denna dom till bedömningen av läkar- 
intyget och ljudupptagningen. 

E.I. har berättat, att han ursprungligen hade planerat resan på det sättet att han
skulle ha genomfört resan från Sverige till hemorten i Nigeria under den 22 och
23 december, anlänt till hemorten den 24 december, stannat där endast natten
mellan den 24 och 25 december och dagen därpå, den 25 december, påbörjat sin
återresa till Sverige, dit han skulle ha anlänt den 27 december för att kunna arbeta
den 28 december. Han hade begärt semester den 19–24 december. Trots att han
framställt önskemål om flera veckors semester men endast fått en vecka beviljad
var tanken, enligt E.I., att han inte skulle åka direkt när semesterledigheten
började utan först vila hemma ett par dagar till den 22 december, när han skulle
avresa till Nigeria. Dessa uppgifter om hur E.I. planerat sin resa är, enligt
Arbetsdomstolens mening, osannolika. Dessa uppgifter, i förening med
omständigheterna att han önskat men inte fått först fem veckors och sedan tre
veckors semester den aktuella perioden samt att biljetterna med avresa den
11 december och återresa den 27 januari beställts redan den 22 september, gör att
E.I:s berättelse inte bär sannolikhetens prägel.

Sonens uppgifter är till viss del motsägelsefulla. Han har uppgett att familjen 
ville dela upp resandet på det sättet att ett barn reste med mamman och de andra 
med pappan eller tvärtom. Han har också uppgett att det var han som ombe- 
sörjde bokningarna. Han har vidare berättat att han efter att ha bokat biljetterna 
informerade föräldrarna att de skulle använda biljetterna med avresa den 
11 december. Han har också uppgett att dagarna för utresa och hemresa valdes 
för att de skulle bli så billiga som möjligt och att resenärerna med utresa den 
11 december senare skulle kunna boka om resorna. Ingenting i utredningen visar 
dock att varken sonen eller E.I. försökte boka om den ursprungligen bokade 
resan. Tvärtom kom resan för E.I:s del att genomföras som den bokades den 
22 september 2019, nämligen med utresa den 11 december 2019 och återresa 
den 27 januari 2020. Uppgiften att resan skulle bokas om, vilket skulle 
möjliggöra för E.I. att resa under sin semesterledighet, är därmed, enligt 
Arbetsdomstolens mening, inte heller trovärdig. 

E.I., hustrun, och sonen har samtliga berättat att E.I. inte mådde bra vid
tidpunkten för avresan till Nigeria den 11 december och när han befann sig i
Lagos. Hustrun har också berättat att E.I:s var dålig under resan till Lagos och
att hans hälsotillstånd försämrades efter det att de kommit fram dit.

Med hänsyn till dels bedömningen att E.I:s uppgifter inte är trovärdiga, dels de 
delvis motsägelsefulla uppgifter som sonen lämnat går det, enligt 
Arbetsdomstolens mening, inte att dra några säkra slutsatser av deras uppgifter 
om E.I:s hälsotillstånd och därmed frågan om han var arbetsoförmögen eller inte 
den aktuella perioden. 
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E.O. är som hustru närstående till E.I. Hennes uppgifter måste därför bedömas 
med försiktighet. Även om domstolen lägger hennes uppgifter till grund för 
bedömningen av E.I:s hälsotillstånd aktuell period, kan domstolen inte av dessa 
uppgifter dra slutsatsen att E.I:s hälsotillstånd var sådant att han var 
arbetsoförmögen. 

Var E.I. arbetsoförmögen den 28 december 2019–28 januari 2020? 

Arbetsgivarparterna har gjort gällande att E.I. var olovligen frånvarande från 
arbetet den 28 december 2019–28 januari 2020, vid vilka tider han skulle ha 
arbetat. Enligt arbetsgivarparterna var han inte arbetsoförmögen på grund av 
skada eller sjukdom. 

Enligt förbundet var E.I. arbetsoförmögen den 28 december 2019–28 januari 
2020 på grund av sjukdom, nämligen urinvägsinfektion och sepsis 
(blodförgiftning). 

Som ovan nämnts är det ostridigt att E.I:s biljett till Nigeria med avresa den 
11 december 2019 och återresa den 27 januari 2020 bokades den 22 september 
2019. 

Läkarintyget 

Till stöd för att E.I:s hälsotillstånd var sådant att han var arbetsoförmögen har 
förbundet även åberopat ett läkarintyg. Av läkarintyget, som är daterat den 
27 januari 2020 och undertecknat av dr N.F., framgår bland annat följande. 
Namnet på vårdinrättningen är Carol Peak Hospital. Adress och telefonnummer 
finns angivet. Läkaren kom i kontakt med E.I. den 20 december 2019 på Carol 
Peak Hospital. E.I. infann sig på akutavdelningen med bland annat frossa, 
40 graders feber och positiva urinvägssymtom förenliga med urinvägsinfektion. 
E.I. skrevs in och behandlades för urinvägsinfektion/sepsis. Den 27 januari 2020
skrevs han ut i gott medicinskt och kliniskt tillstånd. Till läkarintyget finns även
ett dokument avseende behandlingen samt ett kvitto.

Arbetsgivarparterna har ifrågasatt läkarintygets äkthet och i denna del gjort 
gällande i huvudsak följande. Bolaget har via e-post fått information om att Carol 
Peak Hospital inte är registrerat inom delstaten Lagos och därmed illegalt. 
Förekomsten av falska läkarintyg i Nigeria är även en fråga som har omnämnts i 
senaten i Nigeria och som det har skrivits om i olika tidningsartiklar. Det upp- 
givna sjukhuset är inte heller registrerat hos den nigerianska motsvarigheten till 
Bolagsverket, Corporate Affairs Commission, trots att företag som verkar i 
Nigeria är skyldiga att vara registrerade där. Arbetsgivarparterna har inte kunnat 
finna något belägg för att det uppgivna sjukhuset eller någon hälsovårdsinrättning 
existerar på den adress som anges i läkarintyget. Den som är verksam som läkare i 
Nigeria måste enligt lag vara registrerad hos ett offentligt organ, Medical and 
Dental Council of Nigeria. Den som har undertecknat intyget är inte registrerad 
som läkare i Lagos men i annan delstat. 

D.H. har om läkarintyget uppgett i huvudsak följande. Från bolagets sida ringde
man till telefonnumret som fanns angivet på läkarintyget men fick inte något
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svar. Det gick inte att komma fram. De sökte på internet efter sjukhuset Carol 
Peak Hospital men hittade ingenting. Med hjälp av en kollega från Nigeria fick 
de information om att sjukhus ska vara registrerade hos en myndighet och med 
hjälp av kollegan tog de kontakt med myndigheten, HEFAMAA. Kollegan 
ringde dit och bad dem skicka uppgifter om sjukhuset per e-post, vilket myndig- 
heten gjorde och svarade att Carol Peak Hospital inte fanns registrerat och att det 
var att betrakta som illegalt. Av artiklar från nigerianska tidningar framgår att 
det är ett vanligt problem med falska läkarintyg som säljs. De ville få fram upp- 
gifter för att undersöka läkarintygets äkthet och kunna kontrollera det. En bekant 
till nämnda kollega besökte den uppgivna adressen i läkarintyget och frågade 
runt men det fanns inget sjukhus där. De sökte på läkarens namn i registret men 
hittade ingen läkare med det namnet i Lagos men hittade liknande namn på 
andra orter som inte låg nära Lagos. 

Förbundet har bland annat anfört att det enligt nigeriansk lag inte finns någon 
skyldighet för en patient att kontrollera den legala statusen hos en vårdinrättning 
innan denne söker vård och en person, som är registrerad som läkare i en delstat 
i Nigeria, får arbeta som läkare även i andra delstater och anses även där som 
kvalificerad och enligt egen utsago var N.F. registrerad i Enugu. 

Förbundet har vidare åberopat utdrag från sociala medier avseende en person vid 
namn N.F. och som benämns bland annat för ”doc” och ”doctor”. E.I., E.O. och 
C.I. har samtliga uppgett att N.F. är den person som är med på fotografier
därifrån.

Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

E.I. var, enligt läkarintyget, inlagd på Carol Peak Hospital under en del av den
tidsperiod som arbetsgivarparterna gjort gällande att han var olovligen
frånvarande från sitt arbete. Arbetsgivarparterna har ifrågasatt läkarintygets
äkthet. I målet är upplyst att det förekommer förfalskade läkarintyg i Nigeria,
vilket uppmärksammats som ett problem av landets senat och i medierapporte- 
ringen. Av utredningen i målet framgår att Carol Peak Hospital inte varit
registrerat hos den nigerianska myndigheten HEFAMAA. När det gäller frågan
om registrering hos motsvarande bolagsverket i Nigeria, saknas det närmare
utredning i denna del.

Av “Guidelines on registration as a medical or dental practitioner in Nigeria”, 
som förbundet åberopat, uttrycks bland annat att en fullt registrerad medicinsk 
praktiker har rätt att praktisera som en medicinsk praktiker ”as the case may be” 
i hela Nigeria. Därav framgår också att varje arbetsgivare som engagerar tjänster 
av en olicensierad läkare är straffrättsligt ansvarig och kan bli åtalad. Där anges 
vidare att det är varje arbetsgivares ansvar för varje medicinsk praktiker att 
säkerställa att den anställde är registrerad och licensierad av rådet. 

E.I. har uppgett att den läkare som vårdade honom berättade för honom att det
pågick en registreringsprocess. Av D.H:s uppgifter har framkommit att någon
kontakt inte kunnat upprättas med Carol Peak Hospital på det telefonnummer
som angetts i läkarintyget. E.O. och C.I. är närstående. Deras uppgifter bör
bedömas med försiktighet. Uppgiften, att bolaget genom en utomstående person
sökt på den adress som framgår av läkarintyget för att ta reda på om det finns en
vårdinrättning på aktuell adress, har ett begränsat bevisvärde eftersom det saknas
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närmare uppgifter om omständigheterna kring hur det gick till när personen 
besökte adressen och mot bakgrund av att E.I. själv uppgett att det var fråga om 
en vårdinrättning i anslutning till läkarens bostad. 

Vad gäller själva innehållet i läkarintyget har N.F. i detta angett att E.I. inställde 
sig hos honom på akutavdelningen på Carol Peak Hospital. Uppgiften att E.I. 
den 20 december 2019 infann sig på akutavdelningen på Carol Peak Hospital 
stämmer inte med vad E.I. själv uppgett. E.I. har berättat att han först träffade 
N.F. på Havana Specialist Hospital i Lagos och därefter behandlades i anslutning 
till eller i N.F:s bostad, Carol Peak Hospital. Uppgiften i läkarintyget om att 
Carol Peak Hospital skulle ha en akutavdelning synes svår att förena med att 
behandlingen på Carol Peak Hospital skedde i ett rum eller en lokal i anslutning 
till N.F:s bostad. 

Enligt E.I. skulle han ha genomgått dialys vid två tillfällen. Han har själv 
uppgett att han åkte till ett sjukhus vid dessa tillfällen. Något underlag i form av 
exempelvis handlingar från sjukhuset där E.I. skulle ha genomgått dialyser 
saknas dock. Det omnämns inte heller närmare i läkarintyget med undantag för 
en uppgiven kostnad och under dokumentet om behandling. Med hänsyn till 
oklarheterna kring läkarens identitet och rätt att bedriva läkaryrket med därtill 
hörande intygsskrivning samt oklarheten kring Carol Peak Hospitals existens, 
finner Arbetsdomstolen att läkarintyget utställt av N.F. vid Carol Peak Hospital 
är behäftat med sådana oklarheter att det inte kan läggas till grund för 
bedömningen i målet. 

Övrigt 

Vad avser ljudinspelningen med I.N., som var den gode vän som hämtade E.I. 
och hustrun vid flygplatsen i Lagos och besökte E.I. på Carol Peak Hospital, 
anser Arbetsdomstolen att dessa uppgifter har ett mycket lågt bevisvärde och 
inte heller av dessa går det att dra några säkra slutsatser om E.I:s hälsotillstånd. 

Även med beaktande av att det kan ha funnits utrymme för vissa språkför- 
bistringar vid samtalet mellan E.I. och företrädare för bolaget, ger D.H:s 
uppgifter om att E.I. själv vid mötet den 31 januari 2020 sagt till honom att han 
sjukanmälde sig för att få längre semester, enligt Arbetsdomstolens mening, stöd 
för att E.I. inte varit arbetsoförmögen under den aktuella perioden. 

Därtill framstår det också för domstolen som märkligt att E.I. inte uppsökte 
akutsjukvård i Sverige, om hans hälsotillstånd i samband med avresan var så 
dåligt som han själv uppgett. Detta gäller särskilt med beaktande av att förbundet 
anfört att de allmänna sjukhusen i Nigeria ofta är överfulla och 
underfinansierade och att det, för en person som är i behov av att uppsöka vård, 
framför allt handlar om att få tillgång till sådan. 

Att hustrun och sonen har uppgett att de träffade E.I. vid enstaka tillfällen och 
beskrivit hur de uppfattade hans hälsotillstånd, innebär inte att det är tillräckligt 
utrett att E.I. var så sjuk att han varit arbetsoförmögen under aktuell period. 
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Sammanfattande bedömning 

Sammantaget finner Arbetsdomstolen med beaktande av vad som redogjorts för 
ovan och vad som framkommit om omständigheterna före avresan avseende 
semestersansökan, bokning av resa samt omständigheter efteråt i form av att E.I. 
skrevs ut från vårdinrättningen i samband med att han hade en hemresa bokad 
sedan långt tidigare, att det är tillräckligt utrett att E.I. inte var arbetsoförmögen 
på grund av sjukdom och skador, dels den 12 och 14–18 december 2019, dels 
den 28 december–28 januari 2020. Han var således olovligen frånvarande de 
aktuella perioderna. 

Fanns det laga grund för avskedandet? 

Arbetsdomstolens bedömning i det föregående innebär att E.I. var olovligen 
frånvarande från arbetet den 12 december, den 14−18 december 2019 och den 
28 december 2019–28 januari 2020. Han har trots att han nekats 
semesterledighet uteblivit från arbetet utan giltigt skäl. 

Enligt fast praxis finns det normalt skäl för att avsluta en anställning när en 
arbetstagare som förvägrats ledighet ändå, utan giltig anledning, uteblir från 
arbetet, se AD 2021 nr 21 med där angivna rättsfall. Arbetsdomstolen anser inte 
att det finns några förmildrande omständigheter i E.I:s fall, trots att han varit 
anställd sedan 2006. Arbetsdomstolen gör sammanfattningsvis bedömningen att 
E.I:s olovliga frånvaro varit av sådan art att den måste bedömas som ett så grovt
åsidosättande av hans åligganden mot bolaget att det har funnits laga grund för
avskedandet. Förbundets talan ska därför avslås.

Rättegångskostnader 

Arbetsgivarparterna har vunnit målet och förbundet ska därmed ersätta deras 
rättegångskostnader. Arbetsgivarparterna har yrkat ersättning med 462 500 kr, 
allt avseende ombudsarvode, varav 92 500 kr i mervärdesskatt. Förbundet har 
överlåtit till domstolen att bedöma skäligheten avseende yrkat belopp. Målet har 
varit relativt omfattande och pågått under drygt två års tid. Mot denna bakgrund 
får yrkat belopp anses skäligt. 

Domslut 

1. Arbetsdomstolen avslår Svenska Transportarbetareförbundets talan.

2. Svenska Transportarbetareförbundet ska ersätta Medieföretagen och Pressen
Morgontjänst Kommanditbolag för rättegångskostnader med 462 500 kr, allt
avseende ombudsarvode inklusive mervärdesskatt, jämte ränta enligt 6 § ränte- 
lagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Karin Renman, Anna Middelman, Per Ewaldsson, Åsa Kjellberg 
Kahn, Göran Söderlöf, Ella Niia och Anita Vahlberg. Enhälligt. 

Rättssekreterare: Anna Thorssin 

December 2022 s. 32

AD 2022 nr 56



 
 

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 57/22 
 2022-12-21 Mål nr A 20/22 
 Stockholm  

 
 
 
 
 

KÄRANDE 
Handelsanställdas förbund, Box 1146, 111 81 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristen Marie Nordström, LO-TCO Rättsskydd AB, 
Box 1155, 111 81 Stockholm 

 
SVARANDE 
1. Fremia, Box 6355, 103 26 Stockholm 
2. Arbetarnas Bildningsförbund, Box 522, 101 30 Stockholm 
Ombud för båda: chefsjuristen Sven Rosqvist, Fremia Service AB, 
Box 16355, 103 26 Stockholm 

 
SAKEN 
diskriminering m.m. 

 
 
 

Bakgrund 
 

Mellan Fremia och Handelsanställdas förbund (förbundet) gäller kollektiv- 
avtal. Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) är medlem i Fremia. 

 
ABF är ett studieförbund som erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar 
samt kulturarrangemang i samtliga kommuner. 

 
M.W. och L.M. är medlemmar i förbundet och var anställda hos ABF som 
ekonomiassistenter. M.W. var helt eller delvis föräldraledig under perioden 
24 februari 2020–13 augusti 2021. 

 
Den 29 juni 2021 lyste ABF internt ut en ledig anställning som teameko- 
nom. Ekonomiassistenterna M.W., L.M. och M.J. anmälde intresse för den 
lediga anställningen. De var de enda sökande. ABF kallade inte någon av 
dem till intervju och gjorde inte heller någon referenstagning. M.J. fick 
anställningen som teamekonom med början den 6 september 2021. 

 
Parterna tvistar om M.W. och L.M., genom att M.J. erbjöds och fick anställ- 
ningen i stället för någon av dem, utsatts för diskriminering på grund av 
kön. Parterna tvistar också om M.W. missgynnats av skäl som hade sam- 
band med hennes föräldraledighet. 
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Yrkanden m.m. 
 

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta ABF att till 
a) M.W. betala 100 000 kr i diskrimineringsersättning och 50 000 kr i 

allmänt skadestånd, och 
b) L.M. betala 100 000 kr i diskrimineringsersättning. 

 
Förbundet har yrkat ränta enligt 6 § räntelagen på samtliga belopp från 
dagen för delgivning av stämning (den 14 februari 2022) till dess betalning 
sker. 

 
Arbetsgivarparterna har bestritt yrkandena och inte kunnat vitsorda några 
belopp avseende diskrimineringsersättning eller allmänt skadestånd som 
skäliga i och för sig. Ränteyrkandena har vitsordats som skäliga i och för 
sig. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

 
 

 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

ABF lyste i juni 2021 internt ut en ledig anställning som teamekonom. Eko- 
nomiassistenterna M.W., L.M. och M.J. anmälde intresse för den lediga 
anställningen. De var de enda sökande. ABF kallade inte någon av dem till 
intervju och gjorde inte heller någon referenstagning. M.J. fick anställ- 
ningen som teamekonom, med början den 6 september 2021. 

 

Parterna är överens om att M.W. och L.M., genom att inte komma i fråga 
för den utlysta anställningen som teamekonom, har blivit missgynnade i dis- 
krimineringslagens – samt avseende M.W. i föräldraledighetsla- 
gens – mening. 

 
Mellan parterna är det däremot tvistigt om M.W. och L.M. i diskrimine- 
ringslagens mening var i en jämförbar situation med M.J. och om beslutet 
att erbjuda och anställa M.J. i stället för M.W. eller L.M., hade något sam- 
band med deras könstillhörighet, dvs. om de utsatts för könsdiskriminering. 

Mellan parterna är vidare tvistigt om beslutet att inte erbjuda och anställa 
M.W. som teamekonom hade något samband med hennes föräldraledighet, 
dvs. om hon utsatts för missgynnande enligt föräldraledighetslagen. 

 
Några rättsliga utgångspunkter 

 
Diskrimineringslagen 

 
I 2 kap. 1 § första stycket 2 diskrimineringslagen uppställs bl.a. ett förbud 
mot att en arbetsgivare diskriminerar den som söker arbete hos arbetsgiva- 
ren. Definitionen av begreppet diskriminering återfinns i 1 kap. 4 § samma  
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lag. Enligt denna bestämmelse är det fråga om direkt diskriminering när 
någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, 
har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om miss- 
gynnandet har samband med bl.a. kön. I förarbetena framhålls att den aktu- 
ella diskrimineringsgrunden inte behöver vara det enda eller det avgörande 
skälet, utan det räcker med att någon av diskrimineringsgrunderna är en av 
flera orsaker till ett visst agerande (prop. 2007/08:95 s. 489). 

 
Såvitt avser prövningen av om diskriminering har ägt rum finns en särskild 
bevisbörderegel i 6 kap. 3 § diskrimineringslagen. Enligt denna åligger det 
den som anser sig ha blivit diskriminerad att visa omständigheter som ger 
anledning att anta att diskriminering har förekommit. I sådant fall går bevis- 
bördan över på svaranden, som för att undgå ansvar måste visa att diskrimi- 
nering inte har förekommit. 

 
Föräldraledighetslagen 

 
I 16 § första stycket 1 föräldraledighetslagen anges bl.a. att en arbetsgivare 
inte får missgynna en arbetssökande av skäl som har samband med föräldra- 
ledighet när arbetsgivaren beslutar i en anställningsfråga. 

 
I 24 § föräldraledighetslagen finns en bevislättnadsregel som inne- 
bär – såvitt är av intresse här – att, om en arbetssökande visar omständig- 
heter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit missgynnad av 
skäl som har samband med föräldraledighet, är det arbetsgivaren som ska 
visa att det inte har förekommit något sådant missgynnande. 

 
Som framgår av exempelvis AD 2013 nr 18 räcker det med att föräldrale- 
digheten utgör ett av flera skäl till missgynnandet för att ett samband ska 
anses föreligga. 

 
Rekryteringsförfarandet 

 
Av utredningen framgår bl.a. följande om rekryteringsförfarandet. 

 
Under våren 2021 diskuterade redovisningschefen L.K.j. med sin chef och 
sina teamledare frågan om att redovisningsavdelningen behövde rekrytera 
en teamekonom med placering på kontoret i Karlstad. ABF beslutade att 
utlysa en sådan anställning internt. 

 

Rekryteringsförfarandet inleddes den 29 juni 2021 genom att L.K.j. skick- 
ade ett mejl till de anställda i resursteamet på arbetsplatsen i Karlstad. 
M.W., L.M. och M.J. sökte anställningen. ABF kallade inte någon av de 
sökande till intervju och genomförde inte heller någon referenstagning. 

 
Beslutet att erbjuda M.J. anställningen fattades någon gång under perioden 
16–23 augusti 2021. Beslutet grundades, enligt arbetsgivarparterna, på redo- 
visningschefens och teamledarnas personliga kännedom om de sökande. 
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Jämförbar situation? 
 

Utgångspunkter för bedömningen 
 

En första förutsättning för att det ska vara fråga om diskriminering i strid 
med diskrimineringslagen är att det varit fråga om ett missgynnande. Som 
redan anförts är parterna överens om att omständigheten att M.W. och L.M. 
inte kom ifråga för anställningen som teamekonom medfört en sådan nega- 
tiv effekt som avses med ett missgynnande i diskrimineringslagens mening. 

 
Den första frågan som Arbetsdomstolen därmed har att bedöma är om M.W. 
och L.M. var i en jämförbar situation med M.J. som erbjöds och fick anställ- 
ningen. 

 
Förbundet har hävdat att L.M. och M.W. hade ett klart försteg framför M.J. 
när det gällde utbildning, arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet för 
befattningen som teamekonom. Enligt arbetsgivarparterna var M.W. och 
L.M. inte i en jämförbar situation, främst eftersom de varit mindre personli- 
gen lämpliga än M.J. 

 
Av förarbetena till tidigare gällande jämställdhetslag framgår, angående 
anställningsfallen, att likvärdiga meriter för en sökt anställning är detsamma 
som lika goda sakliga förutsättningar för arbetet (se prop. 1990/91:113 
s. 82). Enligt Arbetsdomstolens praxis ska sökandenas kvalifikationer värd- 
eras efter bedömningsgrunderna utbildning, yrkes- och arbetslivserfarenhet 
samt personlig lämplighet (se t.ex. AD 2010 nr 91 och däri angivna rätts- 
fall). Eftersom M.J. anställdes, utgår Arbetsdomstolen från att han av ABF 
bedömdes uppfylla de krav på utbildning, arbetslivserfarenhet och personlig 
lämplighet som uppställdes för anställningen som teamekonom. Frågan är 
om M.W. och L.M. också gjorde det och därför var i en jämförbar situation 
med honom. 

 
Arbetsdomstolen utgår vid sin bedömning från innehållet i ett mejl avseende 
utlysningen av anställningen, tjänstebeskrivningar, utbildningsöversikt och 
examensbevis. 

 
Utbildning 

 
Vid bedömningen av om sökanden uppfyllt arbetsgivarens krav, kriterier 
och önskemål är vanligtvis den annons där anställningen utlysts och vad 
som anges i den av betydelse för bedömningen. I aktuellt fall lystes 
befatt- ningen som teamekonom ut internt i ett mejl som L.K.j. skickade 
till resurs- teamet. Mejlet har följande lydelse. 

 
Hej! 
Vi har beslutat att fylla på med en Teamekonom och söker primärt internt 
bland medarbetare i Resursteamet. Tjänsten kommer innehålla både eko- 
nomiassistent arbete, men även ansvar för rapport, budget och bokslutsar- 
bete! – Intresserad? Skicka din intresseanmälan senast den 15:e augusti 
till undertecknad och motivera kort varför just du skulle passa för den 
tjänsten. – Vidare information och detaljer kring tjänsten sker med de 
som anmält sitt intresse och efter att ansökningstiden gått ut! – Handels är 
informerade! 
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Mejlet anger således inte några kvalifikationskrav eller bedömningskriterier 
för tillsättningen av anställningen. Däremot framgår att anställningen skulle 
innehålla såväl arbetsuppgifter som utförs av ekonomiassistenter, som ett 
ansvar för rapport, budget och bokslutsarbete. 

 
Av åberopade tjänstebeskrivningar för ekonomiassistent respektive team- 
ekonom framgår att arbetsuppgifterna i huvudsak är desamma men att en 
teamekonom, utöver vad som åligger en ekonomiassistent, ska ansvara för 
kontinuitet i kundrelationer samt hantera och planera bokslut, årsredovis- 
ning, månadsrapporter och budget. En ekonomiassistent hanterar i stället 
månadsavstämningar och avstämning till årsbokslut. Vidare anges att det för 
en teamekonom kan förekomma situationer då han eller hon måste utreda, 
analysera och utvärdera samt att nytänkande ibland kan krävas. För en eko- 
nomiassistent anges att det kan förekomma situationer då han eller hon 
måste bedöma och välja bland flera tänkbara metoder och tekniker inom sitt 
arbetsområde. 

 
I tjänstebeskrivningarna anges därutöver grundläggande kvalifikationskrav. 
För befattningen som teamekonom krävs eftergymnasial ekonomiutbildning 
eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt inom området ekonomi 
inklusive bokslut, årsredovisning, avstämning, analys och löpande bokfö- 
ring. För befattningen som ekonomiassistent krävs gymnasial utbildning 
med eftergymnasial påbyggnad eller motsvarande kompetens förvärvad på 
annat sätt inom området. Båda befattningarna kräver grundläggande data- 
kunskaper. 

 
M.W. har en treårig civilekonomexamen med inriktning handel och logistik, 
medan L.M. har en fyraårig civilekonomexamen med inriktning redovisning 
och styrning. M.J. har en tvåårig yrkeshögskoleexamen med inriktning 
affärsinriktad redovisningsekonom. 

 
Förbundet har gjort gällande att M.W. och L.M. har ett klart försteg framför 
M.J. vad gäller utbildning. Arbetsgivarparterna har å sin sida vidgått att 
utbildningarna ska anses likvärdiga, men anfört att M.J:s utbildning är mer 
meriterande eftersom den var ”färsk” och mer inriktad på de arbetsuppgifter 
han skulle komma att utföra på ABF. Mot det har förbundet invänt att även 
L.M:s civilekonomutbildning är ”färsk” och att de moment som ingår i 
redovisningsarbetet, och som ingår i en ekonomutbildning, inte skiljer sig åt 
när det gäller en äldre utbildning jämfört med en senare utbildning. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
M.W. och L.M. har, i jämförelse med M.J., längre utbildningar inom rele- 
vanta ämnesområden. Deras utbildningar har varit på universitetsnivå. I 
avsaknad av mer konkreta uppgifter om vilka färdigheter M.J. skulle ha för- 
värvat i sin kortare yrkeshögskoleutbildning, vilka inte innefattades i M.W:s 
och L.M:s civilekonomexamina, gör Arbetsdomstolen bedömningen att 
M.W:s och L.M:s utbildningar i och för sig uppfyllde kraven för anställ- 
ningen som teamekonom. 
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Yrkes- och arbetslivserfarenhet 
 

Arbetsgivarparterna har inte anfört något om hur de ser på M.W:s och L.M:s 
yrkeserfarenhet i förhållande till kvalifikationskraven. Redovisningschefen 
L.K.j. har i förhöret med hennes uppgett att det förekommer att ABF:s team- 
ekonomer rekryterats bland befintliga ekonomiassistenter, vilket talar för att 
sådan arbetslivserfarenhet anses både relevant och meriterande för anställ- 
ningen som teamekonom. Mot bakgrund av de uppgifter som framkommit 
om innehållet i befattningen som teamekonom, gör Arbetsdomstolen 
bedömningen att även annat arbete inom ekonomi utgör relevant arbetslivs- 
erfarenhet. 

 
M.W. har arbetat som ekonomiassistent hos ABF sedan augusti 2010. Vid 
tidpunkten för rekryteringen hade hon därmed arbetat inom ekonomi, och då 
specifikt i befattningen som ekonomiassistent, under elva års tid. 

 
L.M. började arbeta som ekonom på ett kommunalt bolag i mars 2018. Hon 
arbetade därefter som ekonom vid ett annat kommunalt bolag innan hon i 
september 2019 började som ekonomiassistent hos ABF. Hon hade därmed, 
vid tidpunkten för rekryteringen, ca tre år och fyra månaders relevant arbets- 
livserfarenhet. Av dessa utgjorde knappt två år erfarenhet som ekonomiassi- 
stent hos ABF. 

 
M.J. började arbeta som ekonomiassistent på ABF i oktober 2019. Han hade 
ingen tidigare arbetslivserfarenhet inom ekonomi och hade därmed, vid till- 
sättning av befattningen som teamekonom, knappt två års relevant arbets- 
livserfarenhet inom ekonomi. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening uppfyllde M.W. och L.M. i för sig kraven 
på yrkes- och arbetslivserfarenhet för anställningen som teamekonom. 

 
Personlig lämplighet 

 
Det är ostridigt att rekryteringsprocessen inte innefattade några intervjuer 
eller någon referenstagning avseende de tre sökandes personliga lämplighet. 
Arbetsgivarparterna har gjort gällande att beslutet att erbjuda och anställa 
M.J. grundades i den personliga kännedom som de rekryterande cheferna 
hade om dem som sökte befattningen och att deras positiva bild av M.J. 
även hade sin grund i spontan återkoppling från ABF-avdelningar som han 
arbetade med. 

 
Arbetsgivarparterna har uppgett att M.W. och L.M. var duktiga medarbe- 
tare, men att de hade vissa områden som de borde förbättra och som gjorde 
dem mindre meriterade än M.J. för arbetet som teamekonom. Avseende 
M.W. har arbetsgivarparterna bl.a. gjort gällande att hon haft en ojämn kva- 
litet i sitt arbete, ibland glömt och missat leveranser och att hon hade haft 
svårt att lära sig nya ekonomiska rutiner. L.M. saknade, enligt arbetsgivar- 
parterna, en större ekonomisk helhetssyn, djupare förmåga till analys och 
den proaktivitet som krävs av en teamekonom. 
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Som Arbetsdomstolen uppfattar arbetsgivarparterna var M.W. och L.M.,  
enligt deras uppfattning, mindre lämpade än M.J. för anställningen som tea- 
mekonom. Arbetsgivarparterna har dock inte uttryckligen påstått att M.W. 
och L.M. saknade erforderlig personlig lämplighet för att klara av arbetet 
som teamekonom. Arbetsdomstolen gör därmed bedömningen att M.W. och 
L.M. i och för sig uppfyllde kraven på personlig lämplighet. 

Sammanfattande slutsats 

Enligt Arbetsdomstolens ovan gjorda bedömningar uppfyllde M.W. och 
L.M. i och för sig kraven på utbildning, yrkes- och arbetslivserfarenhet samt 
personlig lämplighet. 

 
Vid en sammantagen bedömning finner Arbetsdomstolen att M.W. och L.M. 
var i en med M.J. jämförbar situation. 

 
Har förbundet visat omständigheter som ger anledning att anta att M.W. 
och L.M. blivit könsdiskriminerade? 

 
Frågan är då om förbundet visat sådana omständigheter som ger anledning 
att anta att M.W. och L.M. utsatts för könsdiskriminering. 

 
Arbetsdomstolen har kommit fram till att M.W. och L.M. i och för sig upp- 
fyllde kraven på utbildning samt yrkes- och arbetslivserfarenhet. 

 
När det gäller frågan om personlig lämplighet har förbundet pekat på 
omständigheten att ABF först i samband med protokollskrivningen efter den 
centrala förhandlingen, påstod att M.W. och L.M. brast i personlig lämplig- 
het samt att ABF under förhandlingarna först gjorde gällande att referens- 
tagning gjorts avseende M.J., för att därefter ändra sig och säga att endast 
spontana lovord inkommit från avdelningarna. Detta har inte ifrågasatts i 
sak av arbetsgivarparterna. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 

M.W. hade tre års civilekonomutbildning och elva års arbetslivserfarenhet 
från ABF. L.M. hade fyra års utbildning som civilekonom med två och ett 
halvt års arbetslivserfarenhet från ABF och ytterligare ca ett och ett halvt års 
arbetslivserfarenhet som ekonom på kommunala bolag. De hade således 
längre utbildning och arbetslivserfarenhet inom ekonomi än M.J. 

 
Därtill kommer att ABF inte under tvisteförhandlingarna anförde att det var 
M.W:s och L.M:s bristande personliga lämplighet för arbetet, som var skälet 
till att ingen av dem kom i fråga för anställningen. 

 
Dessa omständighet ger, enligt Arbetsdomstolens mening, anledning att anta 
att M.W. och L.M. har utsatts för könsdiskriminering vid anställningsbeslu- 
tet i fråga. Det åligger därmed arbetsgivarparterna att visa att sådan diskri- 
minering inte förekommit. 
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Har arbetsgivarparterna visat att könsdiskriminering inte förekommit? 
 

Arbetsgivarparterna har gjort gällande att anledningen till att M.W. och 
L.M. inte kom i fråga för anställningen som teamekonom var att M.J. var 
bäst personligen lämpad för anställningen. Bedömningen av de tre sökandes 
lämplighet grundades, enligt arbetsgivarparterna, på chefernas personliga 
kännedom om deras prestationer samt på spontana lovord som inkommit 
från ABF-avdelningar avseende M.J. 

 
L.K.j. har uppgett bl.a. följande. Inför rekryteringsprocessen talade hon med 
sin chef och med teamledarna. Det var inte aktuellt att rekrytera externt. 
Rekrytering brukar gå till på det sättet att ibland blir någon erbjuden en 
anställning, ibland har de gjort förfrågan. Det var länge sedan de behövde 
rekrytera externt. Efter att deltagarna i rekryteringsgruppen hade talat med 
varandra, skickades det ut ett internt mejl för att efterhöra vilka som var 
intresserade av anställningen som teamekonom. Gruppen hade inte någon 
tanke på referenstagning eftersom de kände medarbetarna väl. Därför kän- 
des det också överflödigt med anställningsintervjuer. De visste hur medar- 
betarna arbetade och levererade. – De fick tre intresseanmälningar. Hennes 
bedömning av M.J. var följande. Sedan hon började på ABF 2008 hade hon 
aldrig sett någon som lärt sig olika saker så snabbt som M.J. Han fick också 
goda vitsord från avdelningar och kunder som hörde av sig. Han började 
2019. När han anställdes gjordes ingen referenstagning eftersom han hade 
varit inhyrd hos ABF ett tag. – Hon kände M.W. sedan lång tid tillbaka. I 
samband med denna rekrytering tyckte gruppen att M.W. inte varit fokuse- 
rad och sett helhetsbilden och levererat som hon skulle. M.W. hade vid 
möten inte varit med i diskussionerna med sådant som är självklart att följa 
med i som ekonomiassistent. Hon uppfattade att M.W. hade gjort det tidi- 
gare men hade nu ett minskat fokus. – När det gällde L.M. hade hon inte 
arbetat lika mycket med L.M. som hon hade gjort med M.W. I L.M:s fall låg 
den samlade information mellan henne och teamledarna till grund för 
bedömningen. – När gruppen hade gått igenom intresseanmälningar, gjorde 
alla i gruppen en avstämning i respektive team, varefter deltagarna i rekryte- 
ringsgruppen talades vid och diskuterade ansökningarna och dem som sökt. 

 

När det bestämt sig talade de med de sökande. – Det var hon och J.Å som 
talade med M.W. Det var ett kort samtal där M.W. ställde någon fråga om 
varför hon inte fick anställningen. De svarade att hon inte haft samma fokus 
efter det att hon återkom från föräldraledigheten. Föräldraledigheten var en 
tidsangivelse. Det kunde lika gärna ha varit tjänstledighet eller något annat 
som använts som tidsangivelse. M.W. hade för övrigt haft sämre fokus och 
sämre arbetsinsatser både före och efter föräldraledigheten. 

 
Teamledaren M.N. har uppgett bl.a. följande. Inför rekryteringen deltog hon 
i rekryteringsgruppen med L.K.j. och de övriga teamledarna samt ytterligare 
en person. Av de tre sökande hade hon arbetat med L.M. sedan 2019. L.M. 
arbetade i hennes grupp. Hon tyckte inte att L.M. var mogen för uppdraget 
som teamekonom eftersom hon tyckte att L.M. inte gav raka svar på frågor. 
De frågor som L.M. i sin tur ställde till henne upplevde hon som relevanta, 
men hon upplevde att L.M. inte hade det helhetsgrepp som en teamekonom 
måste ha. – Hon hade inte direkt arbetat med M.W. men de hade hjälpts åt.  
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Hon hade inte heller arbetat med M.J. men hon hade talat med honom. Hon 
tyckte att han var trevlig och kändes trygg i sig själv. 

 
Teamledaren L.L., som också var en av dem som ingick i rekryteringsgrup- 
pen, har uppgett bl.a. följande. Hon är själv inte ekonom men har arbetat 
som kundansvarig sedan 2008 och arbetar nu som teamledare. – Hon har 
arbetat med M.W. och uppfattar henne som en duktig medarbetare som all- 
tid levererar. Hennes input i rekryteringsprocessen var dock att M.J. var 
mest lämpad på grund av bästa personliga kompetens eftersom han hade 
visat sig väldigt kunnig inom ekonomi. Hon hade inte arbetat med L.M. 

 
Teamledaren J.K. har uppgett bl.a. följande. Han är utbildad civilekonom. 
Han deltog i rekryteringsgruppen vid den aktuella rekryteringen. Rekryte- 
ringsgruppen avstod från att hålla anställningsintervjuer och göra refe- 
renstagning eftersom deltagarna i rekryteringsgruppen kände de sökande väl 
och visste vem som var mest lämplig. – Själv hade han arbetat med M.W. 
och M.J. men inte med L.M. Vid anställningsbeslutet hade han varit M.J. 
teamledare i ca ett och ett halvt år. Därför kände han mest till honom. Han 
tyckte att M.J. var pedantiskt noggrann, analytisk och helt enkelt väldigt bra. 
Han var ”jätteimponerad” av M.J. Han hade arbetat med M.W. för tre år 
sedan. Han har dock tappat lite minnet av henne och hade mindre ”koll” på 
hur hon var. Hans input avseende M.W. vid rekryteringen var egentligen 
bara att hon var en bra ekonomiassistent. 

 
Teamledaren J.Å. har uppgett bl.a. följande. Han deltog i rekryteringsgrup- 
pen. Det var inte fråga om att hålla anställningsintervjuer eller att ta referen- 
ser på de sökande. Han hade arbetat som teamledare ca ett år med M.J. Han 
tyckte att den utlysta anställningen passade bra för M.J., som var väldigt 
analytisk, granskade, ifrågasättande på ett relevant sätt och hade en högre 
nivå än en ekonomiassistent. – Inom rekryteringsgruppen diskuterades 
M.W:s lämplighet. Det kom fram att hon var lite oengagerad och inte så 
ambitiös under den tiden. Hon gjorde lite slarvfel ibland och visade bris- 
tande engagemang. Själv hade han ingen input gällande M.W. eftersom han 
inte hade arbetat med henne. 

 
L.K.j., M.N., L.L., J.K. och J.Å. har alla framhållit att de sökandes kön sak- 
nat betydelse för arbetsgivarens anställningsbeslut. 

 
Arbetsdomstolen gör följande överväganden. 

 
Beträffande vilka krav som ska ställas på arbetsgivaren för att presumtionen 
om diskriminering ska kunna brytas, bör ledning kunna hämtas från hur 
Arbetsdomstolen har tillämpat bevisbörderegeln i tidigare praxis. I AD 2010 
nr 91 uttalade Arbetsdomstolen bl.a. följande. 

 
När det gäller bedömningsgrunden personlig lämplighet har Arbetsdom- 
stolen uttalat att man inte kan godta en rent subjektivt betonad bedöm- 
ning eller enbart löst grundade uppgifter, t.ex. från personer som inte har 
någon förstahandskunskap om den sökande saken gäller (se AD 1987 
nr 67). Vad som kan beaktas är däremot sådana uppgifter som en seriöst 
syftande arbetsgivare inhämtar och väger in i sitt anställningsbeslut (se  
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AD 1989 nr 40). Även om det är svårt att exakt ange vad som legat till 
grund för arbetsgivarens bedömning av den personliga lämpligheten, 
måste meritvärderingen genomföras på ett objektivt och från jämställd- 
hetslagens synpunkt godtagbart sätt. Lämplighetsbedömningen måste 
vara förklarlig och förståelig för en utomstående bedömare. 

 
Har bevisbördan gått över på arbetsgivaren kan generellt sägas att de om- 
ständigheter som denne åberopar måste framstå som sakliga och kunna 
övertyga en utomstående om att grunden för arbetsgivarens handlande 
inte haft samband med de berörda arbetstagarnas kön. Det torde däremot 
inte generellt kunna ställas upp något krav på att de av arbetsgivaren åbe- 
ropade skälen är av något särskilt kvalificerat slag. Man skall emellertid 
inte godta påståenden i fråga om arbetsgivarens skäl för sitt beslut som i 
den meningen är osakliga, att de är rent subjektiva eller att de annars inte 
låter sig med tillräcklig grad av säkerhet bedömas i en efterföljande rätts- 
lig prövning. Det avgörande måste vara om arbetsgivaren på ett överty- 
gande sätt kan visa att det är de av honom åberopade skälen, under förut- 
sättning att det inte är skäl som har att göra med sökandens kön, som fak- 
tiskt har varit styrande för hans handlande (se prop. 1999/2000:143 s. 53 
samt AD 1987 nr 51, AD 1989 nr 40 och AD 2003 nr 55). 

 
I AD 1981 nr 169, som avsåg fråga om könsdiskriminering och prövning 
enligt 1980 års jämställdhetslag vars regel om diskrimineringsförbud var 
uppbyggd som en presumtionsregel, har domstolen – om kriteriet person- 
lig lämplighet – bl.a. uttalat att för att förbudet ska få den av lagstiftaren 
avsedda effekten måste det enligt domstolens mening krävas stark och 
tillförlitlig bevisning när det gäller påstådd olämplighet. 

 
Man kan således inte godta en rent subjektivt betonad bedömning eller 
enbart löst grundade uppgifter, t.ex. från personer som inte har någon första- 
handskunskap om den sökande saken gäller. 

 

Det normala sättet att inhämta uppgifter om en sökandes personliga lämplig- 
het vid extern rekrytering, bör, som Arbetsdomstolen framhållit i AD 2010 
nr 91, rimligen vara genom kontakt med referenser i form av tidigare arbets- 
givare och andra med relevant personlig kännedom om sökanden. Vidare 
bör arbetsgivarens egna iakttagelser vid en eventuell anställningsintervju 
vara av stor betydelse. 

 
I detta fall är det fråga om en intern rekrytering där arbetsgivaren ansett sig 
redan ha personlig kännedom om de sökande och därför avstått från både 
referenstagning och intervjuer. 

 
Beslutet att anställa M.J. har, enligt arbetsgivarparterna, sin grund i dels 
uppgifterna från redovisningschefen och teamledare, dels de spontana 
lovord som inkommit från ABF:s avdelningar som M.J. arbetat med. Det 
senare har inte konkretiserats närmre. Enligt Arbetsdomstolens mening är 
det därför svårt att dra några andra slutsatser utifrån arbetsgivarparternas 
uppgifter om inkomna s.k. lovord än att M.J. bedömdes som uppskattad av i 
vart fall de avdelningar han arbetat med. Oavsett detta har det vid beslutsfat- 
tandet funnits flera personer hos arbetsgivaren med personlig kännedom om 
de tre sökande. 
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Arbetsgivarparterna har anfört att redovisningschefen L.K.j. och avdelning- 
ens fyra teamledare, M.N., L.L., J.K. och J.Å., alla hade god kännedom om 
sökandena. När det gäller L.K.j:s kännedom om de sökande har arbetsgivar- 
parterna uppgett att hon inte befann sig på kontoret i Karlstad hela tiden 
men att hon hade en i princip daglig kontakt med teamledarna. 

 
Av vittnesuppgifterna framgår att, när det gäller ABF:s bedömning av 
M.W:s personliga lämplighet, det endast var L.K.j., L.L. och J.K. som hade 
personlig erfarenhet av henne. Av den sistnämndes uppgifter framgår dock 
att hans erfarenhet låg tre år tillbaka i tiden och han har uppgett att han 
”tappat lite minnet av henne” och att han hade mindre ”koll” på hur hon var, 
men att han tyckte att hon var en bra ekonomiassistent. Enligt L.L. var 
M.W. en duktig medarbetare som levererade medan L.K.j. uppgett att hon 
ansåg att M.W. inte var fokuserad, inte såg helhetsbilden och inte var med i 
diskussionerna. 

 
När det gäller ABF:s bedömning av L.M:s personliga lämplighet var det 
endast M.N. som hade personlig erfarenhet av henne. Enligt M.N:s bedöm- 
ning var L.M. inte mogen för uppdraget, gav inte raka svar på frågor och 
hade inte helhetsgrepp. 

 
För M.J:s del var det J.K. och J.Å. som hade personlig erfarenhet av honom. 
J.K., som vid anställningsbeslutet hade varit M.J. teamledare i ca ett och ett 
halvt år, tyckte att M.J. var pedantiskt noggrann, analytisk och helt enkelt 
väldigt bra. J.K. har uppgett att han var ”jätteimponerad” av M.J. J.Å. hade 
arbetat ett år med M.J. Han tyckte att M.J. var väldigt analytisk, granskade, 
ifrågasatte på relevant sätt och hade en högre nivå än ekonomiassistent. 
Även L.K.j. har haft personlig erfarenhet av M.J. och ansåg att, sedan hon 
började på ABF 2008, hon aldrig hade sett någon som lärt sig olika saker så 
snabbt som M.J. Enligt L.L. var M.J. mest lämpad, då han hade den bästa 
personliga kompetensen eftersom han hade visat att väldigt kunnig inom 
ekonomi. Det är dock oklart om hon grundat denna bedömning på personlig 
erfarenhet. 

 
Såvitt avser de av arbetsgivarparterna uppgivna skälen till varför M.J. 
erbjöds anställningen och anställdes framför M.W. och L.M., finner Arbets- 
domstolen inte anledning att ifrågasätta att den grupp som hade ansvar för 
rekryteringen, och vari det ingick företrädare med förstahandskunskap om 
de sökande, gjort bedömningen att M.J. var bättre personligen lämpad för 
anställningen som teamekonom än M.W. och L.M. Arbetsgivarparterna har 
framhållit att rekryteringsgruppen gemensamt bedömt M.J. som mer analy- 
tisk, proaktiv och med en större ekonomisk helhetsbild än vad M.W. och 
L.M. hade. Detta framstår inte som en efterhandskonstruktion utan stöds av 
de uppgifter som några i rekryteringsgruppen lämnat. Den personliga lämp- 
lighet hos M.J. som gruppen fäst vikt vid, framstår som saklig och motive- 
rad vid anställning av en teamekonom samt saknar samband med kön. 
Enligt Arbetsdomstolens mening är det därmed visat att beslutet grundades 
på en saklig bedömning av de sökandes lämplighet för befattningen. Det har 
inte framkommit några andra uppgifter som talar för att beslutet haft något 
samband med M.W:s och L.M:s könstillhörighet. 
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Arbetsdomstolen anser vid en samlad bedömning att arbetsgivarparterna har 
styrkt att missgynnandet – dvs. ABF:s beslut att inte anställa M.W. eller 
L.M. – saknat samband med deras könstillhörighet. Förbundets talan om 
diskrimineringsersättning ska således avslås. 

 
Har ABF missgynnat M.W. i strid med föräldraledighetslagen? 

 
Förbundet har därutöver gjort gällande att M.W:s föräldraledighet var ytter- 
ligare ett skäl, utöver hennes könstillhörighet, för att hon inte kommit i fråga 
för anställningen som teamekonom Arbetsgivarparterna har häremot invänt 
att beslutet att inte anställa henne som teamekonom helt saknat samband 
med hennes föräldraledighet. 

 
Det är ostridigt att M.W:s föräldraledighet nämndes av L.K.j. under det 
samtal då M.W. fick besked om att hon inte kommit i fråga för anställ- 
ningen. 

 
Förbundet har anfört att föräldraledigheten framhölls som ett skäl till att 
M.W. inte erbjöds och fick anställningen som teamekonom. Enligt arbetsgi- 
varparterna har föräldraledigheten inte angetts som skäl för att M.W. inte 
erbjöds och fick anställningen, utan som en tidsangivelse för den tidspe- 
riod – efter föräldraledigheten – som hon presterat sämre. 

 
M.W. har i förhöret med henne uppgett att hon fick beskedet om att hon inte 
fick anställningen under ett videosamtal med L.K.j. och J.Å. L.K.j. ska då, 
enligt M.W., ha förklarat att hon inte erbjöds befattningen som teameko- 
nom, eftersom hon varit mer proaktiv innan hon fick barn samt att hon, för 
att hon skulle komma i fråga, först måste komma tillbaka till samma ambit- 
ions- och aktivitetsnivå som före föräldraledigheten. L.K.j. har uppgett att 
hon, efter fråga från M.W. om varför hon inte fick befattningen som team- 
ekonom, svarat att M.W. inte hade haft samma fokus. Enligt L.K.j. angav 
hon föräldraledigheten som en tidsangivelse och inte som ett skäl. 

 
J.Å. har uppgett han inte minns exakt vad L.K.j. sade under mötet, men att 
det handlade om att M.W. varit mindre proaktiv sedan hon återkom från för- 
äldraledigheten. Han har vidare uppgett att föräldraledigheten endast angavs 
som en tidsangivelse och inte som ett skäl. 

 
Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

 
Genom de uppgifter som lämnats av L.K.j., J.Å. och M.W., är det, enligt 
Arbetsdomstolens mening, klarlagt att L.K.j. uppgav att M.W. presterat 
sämre efter hennes föräldraledighet samt att detta uttryckligen framhölls 
som svar på M.W:s fråga om varför hon inte kom ifråga för anställningen. 
Arbetsdomstolen anser att dessa omständigheter ger anledning att anta att 
M.W. missgynnats av skäl som har samband med hennes föräldraledighet. 
Detta innebär att det åligger ABF att visa att det saknas samband mellan 
missgynnandet och föräldraledigheten. 

 
ABF har i denna del framfört samma invändningar som har behandlats i det 
föregående. Arbetsdomstolen anser att arbetsgivarparterna, av samma skäl 
som i frågan om diskriminering, har uppfyllt sin bevisbörda. 
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Arbetsdomstolen kommer därmed till slutsatsen att ABF inte heller brutit 
mot förbudet mot missgynnande enligt föräldraledighetslagen, då M.W. inte 
kom i fråga för anställningen som teamekonom. Förbundets talan om all- 
mänt skadestånd med anledning därav ska därmed avslås. 

 
Rättegångskostnader 

 
Arbetsdomstolens ställningstaganden innebär att förbundets talan i sin hel- 
het ska avslås. Förbundet är således förlorande part och ska därför ersätta 
arbetsgivarparternas rättegångskostnader. Fremia har yrkat ersättning med 
75 000 kr avseende ombudsarvode. ABF har yrkat ersättning med 93 750 kr, 
varav 75 000 kr för ombudsarvode och 18 750 kr för mervärdesskatt. För- 
bundet har överlämnat till domstolen att bedöma skäligheten av de yrkade 
beloppen. Arbetsdomstolen finner att yrkad ersättning är skälig. 

 

Domslut 
 

1. Handelsanställdas förbunds talan avslås. 
 

2. Handelsanställdas förbund ska ersätta dels Fremias rättegångskostnad 
med 75 000 kr avseende ombudsarvode, dels Arbetarnas bildningsförbunds 
rättegångskostnad med 93 750 kr avseende ombudsarvode inklusive mervär- 
desskatt, jämte ränta på beloppen enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom 
till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Karin Renman, Peter Syrén, Berndt Molin, Åsa Kjellberg Kahn 
och Lenita Granlund (skiljaktig) 

 
Rättssekreterare: Eira Arb Zackrisson 
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Domsbilaga 
i mål nr A 20/22 

 
 
 

Ledamoten Lenita Granlunds skiljaktiga mening 
 

Jag är skiljaktig såvitt avser frågorna om ABF brutit mot diskrimineringsla- 
gen och missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen och anser att avsnit- 
tet ”Har arbetsgivarparterna visat att diskriminering inte förekommit” från 
och med det stycke som börjar ” Såvitt avser de av arbetsgivarparterna upp- 
givna skälen till varför M.J. erbjöds anställningen och anställdes framför 
M.W. och L.M.,” i stället ska ha följande lydelse. 

 
Ombudsmännen P.S. och M.B. har uppgett att vid den centrala tvisteför- 
handlingen mellan förbundet och Fremia uppgav HR-chefen J.E. att ABF 
hade fått mycket bra referenser från medarbetare på ABF gällande M.J. men 
efter ajournering av mötet framkom att några referenser aldrig hade inhäm- 
tats. Detta framgår även av förhandlingsprotokollet. 

 
Av det mejl, i vilket anställningen annonserades internt, framgår att vidare 
information och detaljer om anställningen skulle, efter ansökningstidens 
utgång, ske med dem som anmält intresse. Detta kom dock inte att ske. 

 
Enligt min mening får därutöver M.W. och L.M. anses bättre meriterade 
såvitt avser utbildning och yrkeserfarenhet. 

 
Dessa omständigheter ger anledning till att ifrågasätta om ABF gjort en 
meritvärdering på ett objektivt och enligt diskrimineringslagstiftningen god- 
tagbart sätt. 

 
Även vid en internrekrytering med flera sökande bör rekryteringen och där- 
med meritvärderingen ske på ett strukturerat sätt, om än inte på ett formali- 
serat sätt. ABF har dock haft en rekryteringsgrupp bestående av redovis- 
ningschefen och ett antal teamledare. Redovisningschefen eller gruppen 
synes inte ha inhämtat uppgifter om de sökande utanför den gruppen. 

 
Av utredningen har framkommit att ABF har dragit avgörande slutsatser om 
L.M:s personliga lämplighet på uppgifter om detta från en deltagare i rekry- 
teringsgruppen, M.N. När det gäller bedömningen av M.W:s personliga 
lämplighet synes redovisningschefens uppfattning ha varit avgörande. Hon 
har uppgett att M.W. inte var fokuserad, inte såg helhetsbilden och inte var 
med i diskussionerna. Mot detta har stått en teamledares uppfattning, att 
M.W. var en duktig medarbetare som levererade samt en annan teamledares 
vaga minnesbild av iakttagelser som låg tre år tillbaka i tiden. När det gäller 
M.J. har bedömningen av honom grundat sig på huvudsakligen uppgifter 
från dennes två teamledare, som han arbetat med under två och ett halvt år. 

 
När den personliga lämpligheten är avgörande synes det bedömnings- 
material som ABF haft ha varit något begränsat. Gruppen har inte inhämtat 
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ytterligare interna referenser från t.ex. kontoret eller relevanta ABF-avdel- 
ningar och inte heller kallat sökandena till intervju där frågor skulle kunna 
ha ställts i syfte att få ytterligare material för bedömningen. 

 
Med beaktande av ovanstående och oklarheter i rekryteringsförfarandet och 
brister i inhämtandet av bedömningsmaterial har ABF, enligt min mening, 
inte uppfyllt de krav som bör ställas på en arbetsgivare. 

 
Jag finner vid en samlad bedömning att arbetsgivarparterna inte har lyckats 
styrka att missgynnandet – ABF:s beslut att inte anställa M.W. eller 
L.M. – saknat samband med deras könstillhörighet. Förbundets talan om 
diskrimineringsersättning ska således bifallas. 

 
Jag anser vidare att avsnittet ”Har ABF missgynnat M.W. i strid med föräld- 
raledighetslagen” från och med det stycke som inleds med ”ABF har i denna 
del anfört samma invändningar som har behandlats i det föregående” i stäl- 
let ska ha följande lydelse. 

 
ABF har i denna del anfört samma invändningar som har behandlats i det 
föregående. Jag anser att arbetsgivarparterna, av samma skäl som i frågan 
om diskriminering, inte har uppfyllt sin bevisbörda. 

 
Jag kommer därmed till slutsatsen att ABF brutit mot förbudet mot missgyn- 
nande enligt föräldraledighetslagen då M.W. inte kom i fråga för anställ- 
ningen som teamekonom. Förbundets talan om allmänt skadestånd med 
anledning därav ska därmed bifallas. 

 
Överröstad i dessa delar är jag i övrigt ense med majoriteten. 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 59/22 
2022-12-21 Mål nr A 132/21 
Stockholm 

KÄRANDE 
Svensk Pilotförening, Stationsgatan 3 B, 195 47 Märsta 
Ombud: förbundsjuristen Henric Ask, LO-TCO Rättsskydd AB, Box 1155, 
111 81 Stockholm 

SVARANDE 
1. Svenska Flygbranschen, Box 5384, 102 49 Stockholm
2. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, 902001-7720,
195 87 Stockholm
Ombud för båda: arbetsrättsjuristen Henrik Olander,
Transportföretagen TF AB, Box 186, 201 21 Malmö

SAKEN 
brott mot 38 § medbestämmandelagen 

Bakgrund 

Mellan Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden i Sverige 
(SAS) och Svensk Pilotförening (pilotföreningen) gäller kollektivavtal som 
reglerar villkoren för piloter anställda hos SAS. Det i målet aktuella arbetet 
faller inom giltighetsområdet för det kollektivavtalet. 

SAS och pilotföreningen förde under år 2019 förhandlingar enligt 38 § med- 
bestämmandelagen inför SAS beslut att hyra in kapacitet från bolaget X-fly 
Regional Jet Oü (X-fly). X-Fly anlitade i sin tur bolaget Global Employer 
Company Ltd (GEC) vars piloter skulle utföra flygningarna i fråga. Under år 
2020 ändrades bemanningen av de flygningar som utfördes genom X-fly. X- 
fly använde sig inte längre av GEC, utan anlitade i stället bolaget PAS 
Aviation International Oü (PAS). 

Tvist har uppstått mellan parterna om SAS brutit mot 38 § medbestämman- 
delagen genom att inte förhandla med pilotföreningen inför beslutet att låta 
PAS utföra arbete som underentreprenör i stället för GEC. 

Parterna har tvisteförhandlat utan att kunna enas. 

Yrkanden och inställning 

Pilotföreningen har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta SAS att till 
pilotföreningen betala allmänt skadestånd med 200 000 kr, jämte ränta 
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enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning, den 22 septem- 
ber 2021, till dess betalning sker. 

Arbetsgivarparterna har bestritt talan. De har inte vitsordat något belopp i 
allmänt skadestånd, men vitsordat sättet att beräkna ränta. 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

Domskäl 

Tvisten 

Förhandlingar enligt 38 § medbestämmandelagen genomfördes mellan SAS 
och pilotföreningen dels i april 2019, dels i augusti 2019. 

Förhandlingarna i april 2019 handlade bl.a. om att SAS ville byta entre- 
prenör. Viss produktion hade utförts av Flybe och SAS önskade nu i stället 
anlita X-fly. Det var fråga om en s.k. ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance 
och Insurance). Entreprenören skulle alltså tillhandahålla flygplan, besätt- 
ning, underhåll och försäkringar. Flybe hade anlitat GEC för bemanningen 
av flygplanen. 

Förhandlingarna i augusti 2019 handlade bl.a. om att SAS ville byta entre- 
prenör för ytterligare produktioner. Viss produktion hade utförts av City Jet 
samt Air Nostrum och SAS önskade nu anlita X-fly för även dessa produk- 
tioner. Även City Jet och Air Nostrum hade anlitat GEC för bemanningen 
av flygplanen. 

SAS anlitade därefter X-fly för att utföra den produktion SAS och pilotföre- 
ningen förhandlat om. X-Fly anlitade GEC för bemanningen. 

Under år 2020 anlitades PAS i stället för GEC för att bemanna den produk- 
tion som X-fly skulle utföra för SAS räkning. Det var nu piloter anställda 
hos PAS som utförde flygningarna i stället för hos GEC anställda piloter. 

Tvisten gäller om SAS var skyldigt att förhandla med pilotföreningen, enligt 
38 § medbestämmandelagen, inför att PAS anlitades i stället för GEC. 

Rättsliga utgångspunkter 

Av 38 § första stycket medbestämmandelagen framgår att innan en arbets- 
givare beslutar att låta någon utföra visst arbete för hans räkning eller i hans 
verksamhet utan att denne därvid ska vara arbetstagare hos honom, ska 
arbetsgivaren på eget initiativ förhandla med den arbetstagarorganisation i 
förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal för sådant arbete. 
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Reglerna om primär förhandlingsskyldighet i 38 § medbestämmandelagen 
är specialregler i förhållande till den mer allmänna förhandlingsskyldigheten 
i 11 § samma lag och gäller även om ett tilltänkt anlitande av icke anställd 
arbetskraft inte kan anses innebära någon förändring av arbetsgivarens verk- 
samhet. Bestämmelserna i 38 § är knutna till reglerna i 39 och 40 §§ med- 
bestämmandelagen om möjligheten för en arbetstagarorganisation att lämna 
veto mot en av arbetsgivaren tilltänkt åtgärd. 

Förhandlingsskyldigheten enligt 38 § medbestämmandelagen är alltså ett led 
i reglerna om den fackliga vetorätten. I förarbetena framhåller Lagrådet att 
syftet med förhandlingar enligt den nämnda bestämmelsen är att ge den 
fackliga organisationen möjlighet att ingripa, om den av arbetsgivaren till- 
tänkta entreprenaden eller därmed jämförliga åtgärden kan antas medföra 
åsidosättande av lag eller kollektivavtal för arbetet eller annars strida mot 
vad som är allmänt godtagbart inom avtalsområdet. Det är alltså, uttalade 
Lagrådet vidare, sådana frågor som ska belysas vid förhandlingen. Departe- 
mentschefen anslöt sig till Lagrådets uttalande (se prop. 1975/76:105 Bil. 1, 
s. 497 och 533). Arbetstagarorganisationen ska följaktligen genom reglerna
om primär förhandlingsskyldighet få tillfälle att undersöka, om situationen
är den att förutsättningar finns för veto.

I förarbetena till medbestämmandelagen (prop. 1975/76:105 Bil. 1, s. 312 f.) 
anges vidare om entreprenadkedjor följande. 

Huvudentreprenör utför givetvis arbete för en beställares räkning. Om 
huvudentreprenören i sin tur anlitar underentreprenör, kan denne däremot 
inte anses utföra arbete för beställarens räkning. Står underentreprenören 
inte heller på annat sätt i avtalsförhållande till beställaren, faller ett sådant 
förfarande i och för sig inte under de föreslagna reglerna. En annan sak är 
att den berörda arbetstagarorganisationen inom ramen för sin förhand- 
lingsrätt rörande huvudentreprenaden kan anlägga synpunkter och kräva 
garantier rörande ev. underentreprenader för att entreprenaden över 
huvud taget skall godtas. 

I AD 1979 nr 71 har Arbetsdomstolen utförligt utvecklat att tillämpnings- 
området för bestämmelserna om primär förhandlingsskyldighet i 38 § med- 
bestämmandelagen är vidare än tillämpningsområdet för vetorätten i 39 § 
medbestämmandelagen. Arbetsdomstolen uttalade bl.a. att reglerna om för- 
handlingsskyldighet och vetorätt enligt domstolens mening måste ses som 
ett lagfäst inflytande för varje kollektivavtalsbärande organisation inom dess 
avtalsområde och att detta inflytande är avsett att begagnas också för att till- 
varata rent fackliga intressen som uppkommer i samband med att arbets- 
givaren överväger att anlita ej anställd arbetskraft. Arbetstagarsidan kan 
t.ex. ha intresse av insyn i och inflytande över i vilken omfattning och under
vilka former utomståendes tjänster ska anlitas.

Av motiven (a. prop. Bil. 1, s. 312) framgår vidare att man under lagstift- 
ningsarbetet befarade att det skulle förekomma försök att kringgå lagstift- 
ningen genom att förhållandet mellan arbetsgivaren och personer som ut- 
förde arbete på hans arbetsplats konstruerades så, att det skulle kunna påstås 
att det inte rörde sig om arbete för arbetsgivarens räkning. För att även 
sådana företeelser skulle omfattas av förhandlingsskyldigheten tog man upp 
i lagtexten inte bara det fallet att arbete utfördes för arbetsgivarens räkning  
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utan även situationer då arbetet skulle utföras i arbetsgivarens verksamhet 
av någon som därvid inte var anställd hos arbetsgivaren (se AD 1981 nr 141 
och jfr AD 1988 nr 102). 

Arbetsdomstolen har i två avgöranden, AD 1979 nr 129 och AD 1982 
nr 165, behandlat frågan om vem som är förhandlingsskyldig enligt 38 § 
medbestämmandelagen vid inlåning av arbetskraft respektive anlitande av 
en entreprenör. I båda fallen var det dotterbolag som drev verksamheten för 
moderbolagets räkning, dvs. ett kommissionärsförhållande rådde mellan 
moderbolaget (kommittenten) och dotterbolaget (kommissionärsbolaget). 

I AD 1979 nr 129 hade dotterbolaget – Stenbergs – låtit låna in arbetskraft 
(två personer) för att utföra arbeten för moderbolagets – SCG – räkning. 
Arbetsdomstolen uttalade följande. 

I målet råder enighet mellan parterna om att arbetena i Glumslöv utfördes 
för SCG:s räkning. Tydligt är vidare att arbetena faller inom giltighets- 
området för det kollektivavtal som binder SCG i förhållande till elektri- 
kerförbundet samt att SCG är verksamt som arbetsgivare på avtalsområ- 
det. Redan härav följer att SCG haft skyldighet att iaktta reglerna i 38 § 
medbestämmandelagen i samband med inlåningen av Grahn och Sjölin. 
Visserligen var det Stenbergs och inte SCG som träffade avtalet med 
Siemens om inlåningen. Det är emellertid uppenbart att en arbetsgivare 
inte kan undgå förhandlingsskyldighet enligt 38 § medbestämmandelagen 
enbart genom att låta en mellanman fatta det formella beslutet om anli- 
tande av ej anställd arbetskraft. I själva verket handlade Stenbergs för 
SCG:s räkning när beslutet om inlåningen träffades och SCG måste där- 
för anses ha såväl intagit arbetsgivarställning som anlitat ej anställd 
arbetskraft. 

I AD 1982 nr 165 uttalade Arbetsdomstolen följande. 

Det förhållandet att dotterbolaget i Malmö, vilket inte är bundet av kol- 
lektivavtal eller kan anses som arbetsgivare, fattade beslutet om att anlita 
entreprenören kan inte få någon avgörande betydelse. Som arbetsdom- 
stolen framhöll i sin dom AD 1979 nr 129 är det uppenbart att en arbets- 
givare inte kan undgå förhandlingsskyldighet enligt 38 § medbestämman- 
delagen enbart genom att låta en mellanman fatta det formella beslutet 
om anlitande av inte anställd arbetskraft. I själva verket handlade dotter- 
bolaget för moderbolagets räkning när beslutet om anlitande av under- 
entreprenör träffades. Moderbolaget måste därför anses ha såväl intagit 
arbetsgivarställning som anlitat inte anställd arbetskraft. 

I AD 2018 nr 50 träffade bolaget A avtal med bolaget B om utbildning 
av B:s piloter. A uppdrog åt sitt dotterbolag C att utföra utbildningen, 
som bl.a. innebar att piloterna under viss tid flög i C:s ordinarie flygtra- 
fik. Arbetsdomstolen uttalade att det enligt domstolens mening fram- 
stod som mindre ändamålsenligt att en arbetsgivare som ingår i en kon- 
cern skulle kunna undgå förhandlingsskyldighet, exempelvis i en inhyr- 
ningssituation, enbart genom att låta ett annat koncernbolag vara for- 
mell avtalspart. En sådan ordning kan inte ha varit avsedd. 
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Har SAS brutit mot förhandlingsskyldigheten? 

Pilotföreningen har i första hand anfört sammanfattningsvis följande. Det 
var GEC och dess piloter som utförde arbete i SAS verksamhet. X-fly age- 
rade för SAS räkning när PAS anlitades i stället för GEC för bemanningen. 
SAS har därmed varit förhandlingsskyldigt gentemot pilotföreningen inför 
anlitandet av PAS. 

Arbetsgivarparterna har invänt bl.a. följande. Det var X-fly som år 2020 
beslutade att byta underentreprenör från GEC till PAS. SAS har inte fattat 
något beslut om att byta entreprenör. SAS var därför inte skyldigt att, enligt 
38 § medbestämmandelagen, förhandla med pilotföreningen om X-Flys byte 
av underentreprenör. 

Arbetsdomstolen gör följande bedömning. 

Regleringen om förhandlingsskyldighet enligt 38 § medbestämmandelagen 
är tillämplig när t.ex. en arbetsgivare, beställaren, ska stå i direkt avtalsför- 
hållande till utföraren, entreprenören. Entreprenören kan vara en fysisk per- 
son, som utan att vara anställd hos beställaren ska utföra arbetet i fråga, eller 
en juridisk person, vars anställda eller annars anlitade personer ska utföra 
arbetet för dennes räkning eller i dess verksamhet. 

Frågan är om det finns en förhandlingsskyldighet enligt 38 § medbestäm- 
mandelagen för arbetsgivaren/beställaren inför att den anlitade entreprenö- 
ren i sin tur avser att anlita en underentreprenör. Underentreprenören ska då 
inte utföra arbete för arbetsgivaren/beställarens räkning, utan för entreprenö- 
rens, huvudentreprenörens, räkning, och någon förhandlingsskyldighet för 
arbetsgivaren/beställaren finns därmed i princip inte. Däremot finns en för- 
handlingsskyldighet för huvudentreprenören inför anlitandet av en underent- 
reprenör, under förutsättningen att övriga villkor i 38 § medbestämmande- 
lagen är uppfyllda. 

Som redovisats ovan har Arbetsdomstolen gjort bedömningen att det funnits 
en förhandlingsskyldighet enligt 38 § medbestämmandelagen för moder- 
bolaget i ett kommissionärförhållande när dotterbolaget varit den som anlitat 
arbetskraften i fråga, liksom i ett koncernförhållande, dvs. trots att det inte 
funnits ett avtalsförhållande mellan moderbolaget och utföraren. 

Enligt pilotföreningen bör förhållandena i denna tvist bedömas på motsva- 
rande sätt. Pilotföreningen har anfört att arbetsgivaren SAS inte kan undgå 
förhandlingsskyldighet enligt 38 § medbestämmandelagen enbart genom att 
låta en mellanman, i detta fall X-fly, fatta det formella beslutet om anlitande 
av inte anställd arbetskraft genom att anlita en annan underentreprenör som 
bemannar flygplanen. 

Arbetsdomstolen kan inte dela pilotföreningens ståndpunkt. Relationen 
mellan SAS och X-fly kan inte jämställas med relationen mellan moder- 
bolag och dotterbolag som i de ovan redovisade rättsfallen. X-fly kan inte 
anses ha handlat för SAS räkning när X-fly beslutade att anlita PAS i stället 
för GEC. SAS har anlitat X-fly för att det bolaget ska utföra den avtalade  
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produktionen och därvid även bemanna de flygplan som ska utföra produk- 
tionen i fråga, med egen eller t.ex. inhyrd personal. 

Pilotföreningens talan kan därmed inte vinna bifall på den i första hand åbe- 
ropade grunden. 

En arbetstagarorganisation kan dock inom ramen för § 38-förhandlingar om 
anlitande av en entreprenör lämna synpunkter och kräva garantier rörande 
kända eller eventuellt tillkommande underentreprenörer, för att godkänna 
den tilltänkta entreprenören (se ovan angivna citat ur prop. 1975/76:105 
Bil. 1, s. 312). 

I aktuellt fall har pilotföreningen haft ett intresse av att få information om 
och granska t.ex. arbetsvillkoren för den tilltänkta bemanningen och om 
piloterna skulle omfattas av kollektivavtal. Pilotföreningen skulle ha kunnat 
ställa krav på SAS om att X-fly enbart skulle anlita kollektivavtalsbundna 
underentreprenörer för bemanningen, t.ex. genom att, för att godkänna upp- 
lägget, kräva att ett sådant villkor skulle ingå i avtalet mellan SAS och X- 
fly. SAS och pilotföreningen hade kunnat träffa en sådan överenskommelse. 

Enligt pilotföreningen förhandlades frågan om att GEC skulle anlitas som 
underentreprenör såvitt avsåg bemanningen och att piloterna skulle omfattas 
av kollektivavtal med pilotföreningen. Pilotföreningen har anfört att detta 
var förutsättningar och villkor för att pilotföreningen inte skulle avge en 
vetoförklaring mot konstruktionen. Dessa påståenden är bestridda av arbets- 
givarparterna. 

Parterna är överens om att förhandlingarna år 2019 inte bara avsåg att från 
SAS sida anlita X-fly för produktioner som dittills utförts av tre andra entre- 
prenörer, utan även om att anlita X-fly för en ”Hot Spare” på Arlanda. Det 
var fråga om att ett mindre jetflygplan, CRJ900, skulle vara berett att med 
kort varsel kunna starta trafik för att täcka upp för oförutsedda händelser. 
Såvitt avser anlitandet av X-fly för detta uppdrag görs det inte, från pilotför- 
eningens sida, gällande något brott mot förhandlingsskyldigheten då den 
verksamheten aldrig kom till stånd. Det är ändå av intresse att redogöra för 
vad SAS och pilotföreningen förhandlade om och kom överens om i den 
delen. 

Såvitt avser ”Hot Spare” är det genom förhandlingsprotokollen klarlagt att 
pilotföreningen i april 2019 accepterade att denna verksamhet kunde starta 
med Tallinnbaserad besättning på lokala villkor under en begränsad period, 
april–september 2019, i avvaktan på att ett lokalt kollektivavtal skulle träf- 
fas och att SAS återkom i frågan vid förhandlingarna i augusti 2019. I proto- 
kollet från den sistnämnda förhandlingen anges att parterna ”enas om att 
skjuta fram tidigare överenskomna tidpunkt för lokalt kollektivavtal för 
Arlanda baserad personal från den 31 september till den 30 november 
2019”. Pilotföreningen har uppgett att såvitt avsåg verksamhet med flyg- 
planstypen CRJ900 för ”Hot Spare” fanns det inget kollektivavtal mellan 
GEC och pilotföreningen, vilket det gjorde såvitt avsåg de flygplanstyper 
som skulle användas i den produktion som X-fly skulle utföra i stället för de 
tre andra bolagen. Enligt Arbetsdomstolens mening kan mot den bakgrun- 
den det parterna enades om inte uppfattas på annat sätt än att det var just  
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Hot Spare-produktionen som avsågs. Att pilotföreningen ställde som villkor 
att de piloter som skulle bemanna ”Hot Spare” skulle omfattas av kollektiv- 
avtal med pilotföreningen får således anses utrett, liksom att det godkän- 
nande som pilotföreningen lämnade SAS om att anlita X-fly för Hot Spare 
var tidsbegränsat och att SAS godtog det. Parterna var alltså överens i den 
delen. 

Såvitt avser den övriga produktion som SAS hade för avsikt att anlita X-fly 
för är följande utrett. 

Av både den skriftliga och muntliga bevisningen framgår att det från SAS 
sida informerades om att X-fly hade för avsikt att anlita GEC för att 
bemanna planen i fråga. Det kan inte genom den muntliga bevisningen 
anses utrett att pilotföreningen satte som villkor för att godkänna X-fly som 
operatör för de aktuella produktionerna, att det var enbart GEC som skulle 
anlitas som underentreprenör såvitt avsåg bemanningen och att piloterna 
skulle omfattas av kollektivavtal med pilotföreningen. Frågan är dock vad 
detta har för betydelse för bedömningen. 

Som redan anförts följer inte av 38 § medbestämmandelagen att arbets- 
givaren/beställaren är förhandlingsskyldig inför att en anlitad entreprenör 
har för avsikt att anlita någon annan för uppdraget eller delar av uppdraget i 
fråga. Underentreprenören anlitas inte för att utföra arbete för arbetsgiva- 
ren/beställarens (SAS) räkning, utan för huvudentreprenörens (X-fly) 
räkning. Även om det var så att pilotföreningen ställde krav på SAS, att 
piloterna skulle vara anställda hos GEC och att GEC skulle ha kollektivavtal 
med pilotföreningen, och anförde att detta var förutsättningar för att inte 
avge en vetoförklaring, har det i sig inte lett till förhandlingsskyldighet för 
SAS del inför underentreprenörsbytet. 

Tanken bakom förhandlingsskyldigheten i 38 § medbestämmandelagen är 
att arbetstagarsidan ska få kännedom om och möjlighet att påverka ett till- 
tänkt beslut och ytterst att, enligt regleringen i 39 § samma lag, kunna lägga 
ett veto mot just det beslutet. Pilotföreningens möjlighet att påverka SAS 
beslut och frågan om villkoren för bemanningen har funnits inom ramen för 
förhandlingarna med SAS om det tilltänkta beslutet från SAS sida att anlita 
X-fly. Någon överenskommelse i den frågan mellan de förhandlade parterna
träffades, ostridigt, inte. I aktuellt fall var det därefter X-fly som fattade
beslutet om byte av bemanningsbolag. Någon skyldighet för SAS att för- 
handla med pilotföreningen inför X-flys byte av entreprenör har inte funnits.

Slutsatsen av det anförda är att SAS inte var skyldigt att påkalla § 38- 
förhandlingar med pilotföreningen inför X-flys beslut att byta bemannings- 
bolag. Pilotföreningens talan ska alltså avslås. 

Rättegångskostnader 

Pilotföreningen har förlorat målet och ska därmed betala motparternas rätte- 
gångskostnader. Arbetsgivarparterna har yrkat ersättning med 150 095 kr 
exklusive moms, varav 140 000 kr i ombudsarvode och 10 095 kr för utlägg.  
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Pilotföreningen har överlämnat till Arbetsdomstolen att bedöma skäligheten 
av de yrkade beloppen. Arbetsdomstolen finner de yrkade beloppen skäliga. 

Domslut 

1. Arbetsdomstolen avslår Svenska Pilotföreningens talan.

2. Arbetsdomstolen förpliktar Svenska Pilotföreningen att ersätta Svenska
Flygbranschen och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-
Sweden i Sverige för rättegångskostnader med 150 095 kr, varav 140 000 kr
för ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda
beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Claes-Göran Sundberg, Berndt Molin, 
Beata Hammarskiöld, Monika Saarm, Elisabeth Haug och Kjell Svahn. 
Enhälligt. 

Rättssekreterare: Anna Thorssin 
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