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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 2/23 
2023-01-18 Mål nr A 178/21 
Stockholm 

KÄRANDE 
Handelsanställdas förbund, Box 1146, 111 81 Stockholm 
Ombud: förbundsjuristerna Linn Munthe och Mattias af Malmborg, 
LO-TCO Rättsskydd AB, Box 1155, 111 81 Stockholm 

SVARANDE 
1. Fremia, Box 16355, 103 26 Stockholm
2. OME Food AB, 559280-3059, Bårarpsvägen 4, 556 28 Jönköping
Ombud för båda: chefsjuristen Sven Rosqvist, Fremia Service AB,
Box 16355, 103 26 Stockholm

SAKEN 
ogiltigförklaring av avskedande 

Bakgrund 

Mellan Fremia och Handelsanställdas förbund (förbundet) gäller kollektiv- 
avtal. OME Food AB (OME) är medlem i Fremia. 

OME har tidigare drivit livsmedelsbutik i Halmstad enligt franchiseavtal 
med Coop Butiker & Stormarknader AB. Butiken var dessförinnan en 
Nettobutik men kom efter en verksamhetsövergång att övergå i OME:s regi. 
OME ansvarar inte längre för driften av butiken. 

E.S. är medlem i förbundet. Hon arbetade i den aktuella butiken sedan 
september 2019, då den var en Nettobutik. Hennes anställning övergick vid 
verksamhetsövergången till OME där hon var tillsvidareanställd fram till 
dess att hon avskedades den 10 september 2021. Hon har från och med 
januari 2022 en deltidsanställning hos ICA. 

Parterna tvistar om det fanns laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig 
grund för uppsägning av E.S. Parterna tvistar även om de inkomster som 
E.S. haft från och med januari 2022 ska avräknas från kravet på lön 
alternativt ekonomiskt skadestånd. 

Yrkanden m.m. 

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska 
a) förklara avskedandet av E.S. ogiltigt,
b) förplikta OME att till E.S. betala lön med 244 067 kr med ränta enligt
6 § räntelagen på 10 754 kr från den 15 oktober 2021, på 17 207 kr per
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månad för perioden oktober 2021 – oktober 2022 från den 15:e varje 
efterföljande månad och på 9 622 kr från den 15 december 2022, allt till 
dess betalning sker, och 
c) förplikta OME att till E.S. betala allmänt skadestånd med 200 000 kr med 
ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning, den 
9 februari 2022, till dess betalning sker. 

 
Om Arbetsdomstolen skulle anse att det inte funnits laga skäl för avskedan- 
det men väl saklig grund för uppsägning av E.S., har förbundet yrkat att 
Arbetsdomstolen ska förplikta OME att till E.S. betala 
a) ekonomiskt skadestånd för förlust av uppsägningslön, med 17 207 kr per 
månad perioden den 11 september – den 10 november 2021 med ränta enligt 
6 § räntelagen på månadsvis förfallna belopp från den 15:e efterföljande 
månad till dess betalning sker, 
b) ekonomiskt skadestånd avseende förlust av semesterlöneförmåner med 
4 457 kr med ränta enligt 6 § räntelagen på 1 406 kr från den 15 oktober 
2021, på 2 237 kr från den 15 november 2021 och på 814 kr från den 
15 december 2021, allt till dess betalning sker, och 
c) allmänt skadestånd med 120 000 kr med ränta enligt 6 § räntelagen från 
dagen för delgivning av stämning, den 9 februari 2022, till dess betalning 
sker. 

 
Arbetsgivarparterna har bestritt käromålet. Inga belopp avseende allmänt 
skadestånd har vitsordats såsom skäliga, däremot har beräkningen av yrkade 
belopp avseende lön alternativt ekonomiskt skadestånd vitsordats. Vidare 
har sättet att beräkna ränta vitsordats, liksom uppsägningstidens längd (två 
månader). 

 
Arbetsgivarparterna har gjort gällande att E.S:s inkomster från hennes 
deltidsanställning hos annan arbetsgivare från och med januari 2022 ska 
avräknas från yrkade lönebelopp om ogiltighetstalan vinner bifall. 

 
Förbundet har bestritt att avräkning ska ske. Om Arbetsdomstolen skulle 
komma fram till att avräkning ska ske, har förbundet vitsordat att E.S. haft 
sådana inkomster att hon inte har någon lönefordran från och med januari 
2022. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

 
 

 
 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

E.S. har avskedats från sin tillsvidareanställning hos OME. Enligt 
arbetsgivarparterna har hon misskött sig i anställningen på olika sätt. Påstå- 
endena om misskötsamhet har bestritts av förbundet. Tvisten avser om 
avskedandet har varit lagligen grundat eller om det i vart fall har funnits 
saklig grund för uppsägning. 
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En första utgångspunkt för domstolens bedömning är att det åligger arbets- 
givarsidan att i tvistiga delar styrka de omständigheter som åberopas till stöd 
för att det funnits laga skäl för att skilja E.S. från anställningen. 
Allmänt om förhållandena på arbetsplatsen 

 
Förbundet har beskrivit verksamheten i butiken som präglad av stundtals 
svårartade konflikter, såväl mellan olika grupperingar bland de anställda 
som mellan butiksledningen och de övriga anställda. Enligt förbundet har 
anklagelserna mot E.S. bottnat i dessa personliga motsättningar, och inte i 
någon faktisk misskötsamhet från hennes sida eller något missnöje med hur 
hon i övrigt utfört sina arbetsuppgifter. 

 
Förbundets beskrivning har i allt väsentligt bekräftats genom de uppgifter 
som har lämnats av E.S., E.A., K.B. och T.K. I vart fall den sistnämnde – i 
egenskap av ombudsman och regionalt skyddsombud – får sägas ha gjort 
sina iakttagelser som utomstående och utan att ha varit en del i konflikten. 
E.S. har berättat hur det uppkommit två motsatta grupperingar, dels 
”Nettogänget” – dvs. de anställda, bl.a. E.D. och A.T., som varit med sedan 
tiden då butiken drevs av Netto – dels de nya, med bl.a. E.A., E.S. och K.B. 
De tre sistnämnda har i förhören med dem beskrivit hur E.S. fortlöpande var 
ansatt av andra anställda, som letade efter och hittade på saker att anklaga 
henne för. E.A. har även uppgett att det förekom omfattande arbetsvägran 
och brott mot gällande regler under hennes tid som chef, vilket hon fick 
lägga ner stor ansträngning på att komma till rätta med. T.K., som också 
lämnat uppgifter om konflikterna på arbetsplatsen, har tillagt att situationen 
förvärrades av att butiken gick ner i bemanningsgrad vilket medförde ökad 
arbetsbörda för de anställda. 

 
K.B., som har arbetat som butikssäljare tillsammans med E.S., har särskilt 
framhållit att arbetsförhållandena, med tidspress och underbemanning, var 
sådana att misstag i hanteringen av sådana arbetsuppgifter som t.ex. 
datumboken förekom närmast dagligen bland hela personalen, men att det 
bara var när E.S. gjorde misstag som dessa påtalades och vändes mot henne. 

 
Att det har förekommit konflikter på den aktuella arbetsplatsen framgår 
även av de uppgifter som har lämnats av arbetsgivarparternas vittnen F.E. 
och E.D. Den sistnämnde har uppgett att konflikterna uppkom ”när S.- 
familjen kom in”, vilket ytterligare bekräftar bilden av att olika grupperingar 
stått mot varandra på arbetsplatsen. 

 
E.S., K.B. och F.N. har vidare uppgett att det förekom sexism på 
arbetsplatsen under den tid då F.E. var butikschef. E.S. har berättat att hon 
och F.N. tillsammans gjorde en anmälan mot E.D. om sexuella trakasserier, 
vilka ska ha tagit formen av olämpliga och ovälkomna yttranden och 
kommentarer av sexuell natur. F.N. har å sin sida uppgett att hon endast 
gick med på att E.S. använde hennes uppgifter i sin anmälan. K.B. har 
bekräftat E.S:s och F.N:s uppgifter om att de två blev utsatta. Han har 
särskilt framhållit att han visade F.N. att man kan göra en anonym anmälan, 
men att ”F.E. sopade allt under mattan”. E.S. och F.N. har båda pekat ut 
E.D. som upphovet till de sexuella trakasserierna. 
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Händelserna 
 

Datumboken 
 

Arbetsgivarparterna har gjort gällande att E.S. vid två tillfällen, den 17 och 
18 juli 2021, har hanterat den s.k. datumboken – ett digitalt hjälpmedel för 
att administrera det löpande lagersaldot – i strid med gällande rutin. Hon ska 
enligt arbetsgivarparterna ha varit försumlig genom att felaktigt och utan att 
ha kontrollerat varuhyllan ange nollsaldo för en ost trots att denna inte var 
slut, och felaktigt prissänkt endast en av två bitar sidfläsk. 

 
Det är ostridigt att E.S. hanterade datumboken den 18 juli 2021 och enligt 
förbundet var det då hon felaktigt angav nollsaldo för en särskild typ av ost. 
Enligt förbundet har E.S. därigenom dock inte misskött sig och anfört 
följande. E.S. letade efter osten men kunde inte hitta den på den aktuella 
hyllan eller det närliggande området. I enlighet med gällande rutin angav 
hon då ett nollsaldo i datumboken. Efter arbetspassets slut visade det sig 
dock att osten var placerad i ostdisken men på en annan plats än den 
vanliga. Det var ett ursäktligt misstag att inte upptäcka osten och i stället 
ange nollsaldo för densamma i datumboken. Misstaget utgör inte 
misskötsamhet från E.S:s sida. E.S. har inte hanterat datumboken den 17 juli 
2021. Det har inte heller förelegat en likartad situation med sidfläsket, som 
med den med osten. 

 
E.D. har berättat att E.S. den 17 juli 2021 lade in en cheddarost som slut i 
datumboken trots att den fanns kvar på sin ordinarie hylla och att hon den 
18 juli felaktigt prissänkte en av två bitar sidfläsk i stället för båda. A.T. har 
om ostincidenten uppgett att ”det var många dagar E.S. inte gjorde rätt i 
datumboken”. 

 
E.S. har bekräftat att hon vid ett tillfälle, som enligt henne dock ska ha varit 
den 18 juli 2021, lagt in en ost som slut eftersom hon inte hittade den på 
dess plats i hyllan. 

 
K.B. har berättat att det på grund av tidsbrist och underbemanning var lätt 
att göra fel vid hanteringen av datumboken, och att detta hände så gott som 
dagligen. 

 
Arbetsdomstolen gör följande överväganden. 

 
Enligt Arbetsdomstolens mening har arbetsgivarparterna inte lyckats visa att 
E.S. skulle ha hanterat datumboken felaktigt vid två tillfällen, dvs. utöver 
tillfället med osten. Arbetsdomstolen anser inte att det finns anledning att 
misstro de av E.S. lämnade uppgifterna om varför hon lade in ett nollsaldo 
för osten. Det är därmed utrett att det var fråga om ett misstag från E.S:s 
sida. Detta misstag framstår som ursäktligt och kan inte uppfattas som ett 
uttryck för misskötsamhet. 
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Frukt- och grönthanteringen 

Arbetsgivarparterna har gjort gällande att E.S. har underlåtit att följa 
rutinschemat för hanteringen av frukt och grönt, genom att den 8, 17, 18 och 
22 juli 2021 strunta i att rensa bort osäljbara frukter och grönsaker utan bara 
fylla på med ny frukt ovanpå den gamla. För detta har hon enligt arbetsgi- 
varparterna tillrättavisats av A.K. den 8 och 22 juli, av E.D. den 17 juli och 
av F.E., E.D. och A.T. den 18 juli. 

Förbundet har bestritt att E.S. har fyllt på med ny frukt ovanpå den gamla. 
När tiden inte räckt till att plocka bort gammal frukt har hon, enligt 
förbundet, i vart fall sett till att ny frukt placerats längst ner. Förbundet har 
instämt i att frukt- och grönthanteringen i butiken delvis varit bristfällig, 
men gjort gällande att detta inte är något som kan läggas E.S. till last utan 
att det har berott bl.a. på otydligheter från arbetsledningens sida och på att 
bolagets rutinscheman sällan kunde följas på grund av tidsbrist. 

Arbetsgivarparterna har bestritt att det rått sådan tidsbrist vid frukt- och 
grönthanteringen som förbundet har påstått. 

F.E. har uppgett att E.S:s skötsel av frukt- och gröntavdelningen avvek från 
det vanliga, vilket han både sett själv och fått berättat för sig, och att han 
löpande pratat med E.S. om detta. Han har dock inte lämnat några närmare 
uppgifter om vari de påstådda bristerna skulle ha bestått. 

E.D., A.T. och A.K. har samtliga uppgett att E.S. fyllde på med ny frukt
ovanpå gammal. Enligt E.D. ska detta ha skett minst en gång per vecka.
Enligt A.T. gjorde hon så ”alltid”. A.K. har berättat att det var ”för många
gånger” men att han inte minns hur många och att hon gjorde det ”minsta
möjliga”. E.D. och A.T. har även uttryckt att det var lugnt i butiken under
den aktuella perioden på grund av den pågående covid-19-pandemin, och
enligt E.D. var det ”bara E.S. som inte hann med”. A.T. och A.K. har båda
uppgett att de pratat med E.S. om hennes misskötsel av frukt- och
gröntavdelningen.

E.S. har berättat i huvudsak följande. Det stämmer att frukt- och 
gröntavdelningen i butiken inte sköttes bra. Detta berodde dock inte på 
henne utan på att det inte fanns tid att utföra uppgiften på ett korrekt sätt. 
Arbetsdagen började kl. 07.30 och butiken öppnade kl. 08.00. Om man inte 
var färdig med frukt- och gröntavdelningen till dess fick man göra det 
arbetet klart samtidigt som man satt i kassan. Det var otroligt mycket kunder 
i kassan under den perioden, och man kunde dessutom få sig tilldelat extra 
uppgifter av butikschefen. E.S. gjorde trots svårigheterna sitt bästa och hon 
har aldrig lagt ny frukt ovanpå gammal. Hon har aldrig fått någon tillsägelse 
för att hon skulle ha brustit i frukt- och grönthanteringen. 

K.B. har uppgett att det nästan alltid var mycket kunder i butiken och att 
kassan då skulle prioriteras. Han har även anfört att det ofta tillkom direktiv 
från försäljningsledarna. 
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Arbetsdomstolen gör följande överväganden. 

Parterna är överens om att det förekom brister i skötseln av frukt- och grönt- 
avdelningen i butiken. Det kan vara så som E.D., A.T. och A.K. uppgett att 
E.S. fyllde på med ny frukt ovanpå gammal eller så var det som förbundet 
hävdat att det förekom tillfällen då hon vid tidsbrist inte plockade bort 
gammal frukt, men placerade ny frukt längst ner. 

De av E.D., A.T. och A.K. lämnade uppgifterna har varit svepande och inte 
någon av dem har bekräftat det som arbetsgivarparterna har påstått, 
nämligen att E.S. vid de fem preciserade datumen skulle ha struntat i att 
rensa bort osäljbara frukter och grönsaker och bara fylla på med ny frukt 
ovanpå den gamla. Det finns inte heller något som visar att filmen på 
mögliga tomater har spelats in i ett sammanhang där E.S. var ansvarig för 
frukt- och gröntavdelningen. 

Sammantaget kommer Arbetsdomstolen fram till att arbetsgivarparterna inte 
har lyckats visa att E.S. har misskött hanteringen av frukt- och 
gröntavdelningen på det sätt och vid de tidpunkter som de påstått. 

Städning av personalutrymmena 

Arbetsgivarparterna har gjort gällande att E.S. inte följde rutinschemat för 
städning i det att hon genomgående struntade i att städa personalutrymmena. 
Enligt arbetsgivarparterna fanns rutinschemat anslaget på kontoret och 
lagret och städrutinen var känd av alla. 

Förbundet har bekräftat att E.S. inte har städat personalutrymmena, och 
anfört att detta har berott på att den uppgiften inte – i vart fall inte som hon 
uppfattade det – ingick i hennes arbetsuppgifter. 

Arbetsdomstolen gör följande överväganden. 

Det är ostridigt att E.S. inte har städat personalutrymmena. Tvisten avser i 
huvudsak om hon har varit skyldig att utföra den arbetsuppgiften enligt 
gällande rutinschema. De personer som har hörts om detta har lämnat 
motstridiga uppgifter. Ingen har redogjort närmare för vad som mera exakt 
ska ha stått i rutinschemat och det fotografi som har åberopats av arbetsgi- 
varparterna har endast utvisat vad som förefaller vara sju stycken scheman i 
A4-storlek med – på fotografiet – oläsligt innehåll. Det förhållandet att E.S. 
ostridigt inte har tillrättavisats för att inte ha städat personalutrymmena, talar 
i sig för att arbetsgivaren inte var av uppfattningen att hon hade ansvar för 
den uppgiften. 

Arbetsdomstolen anser med hänsyn till det ovan anförda att det inte har 
visats att det ingick i E.S:s arbetsuppgifter att städa personalutrymmena. 
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Rökning iförd arbetskläder 
 

Arbetsgivarparterna har gjort gällande att det var förbjudet för de anställda 
att röka iförda sina arbetskläder. De har anfört följande. E.S. har vid flera 
tillfällen rökt på raster och pauser utanför lagerdörren iförd sina arbets- 
kläder, nämligen den 5 och 15 augusti 2021. Hon har därutöver stått bredvid 
personer som rökt. Detta var också otillåtet då det leder till att man luktar 
rök vid hanteringen av livsmedel. 

 
Förbundet har anfört följande. E.S. rökte inte. Det kan dock ha hänt att hon 
under luncher eller andra pauser har stått bredvid någon kollega som rökte, 
men hon har utifrån deras agerande inte uppfattat att det varit otillåtet att stå 
bredvid någon som röker. Många av de anställda rökte iförda sina 
arbetskläder. 

 
Arbetsdomstolen gör följande överväganden. 

 
Såväl den muntliga bevisningen som den skriftliga rutinen som funnits om 
rökning på arbetsplatsen ger stöd för att det i vart fall formellt sett var för- 
bjudet att röka iförd arbetskläder. De flesta av dem som har hörts i frågan 
om rökning var tillåten eller inte har dock gett uttryck för att det, trots det 
formella förbudet, var vanligt att de anställda rökte utanför butiken iförda 
sina arbetskläder. K.B. har framhållit att detta gjordes helt öppet. 

 
Utredningen ger däremot inget tydligt stöd för påståendet att det också 
skulle ha varit förbjudet att – som det får förstås, iförd arbetskläder – stå i 
närheten av någon som rökte. Den åberopade skriftliga rutinen ger inte stöd 
för en sådan tolkning, och inte ens butikschefen F.E. har under förhöret med 
honom gett uttryck för att det fanns en regel av denna innebörd. 

 
Det förhållandet att E.S. kan ha stått i närheten av rökande medarbetare har 
alltså inte visats stå i strid med arbetsgivarens regler och rutiner. Nästa fråga 
är då om hon, som arbetsgivarparterna påstått, själv har rökt på 
arbetsplatsen. 

 
E.S. har uppgett att hon inte har rökt på arbetsplatsen. Motsatta uppgifter har 
lämnats av F.E., E.D., A.K. och L.P. Några bestämda uppgifter om datum 
har inte lämnats av de fyra sistnämnda, vilket i sig inte framstår som 
anmärkningsvärt mot bakgrund av att det inte verkar ha varit ovanligt att de 
anställda rökt iförda sina arbetskläder. 

 
Utredningen ger sammantaget bilden av att förbudet mot att röka iförd 
arbetskläder – i den mån det alls varit känt – inte synes ha följts i någon 
större utsträckning av de anställda. Det har inte heller framkommit att 
butiksledningen skulle ha reagerat mot några observerade överträdelser 
förrän i samband med den skriftliga varningen till E.S. den 19 augusti 2021. 
Detta talar för att rökning på arbetsplatsen, även iförd arbetskläder, i 
realiteten har skett med ledningens tysta samtycke. 
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Under dessa omständigheter kan eventuella överträdelser av rökförbudet 
från E.S:s sida inte betraktas som uttryck för misskötsamhet, i vart fall inte 
beträffande överträdelser som ägt rum i tiden före den skriftliga varningen. 
Det har inte påståtts att E.S. skulle ha brutit mot rökförbudet i tiden därefter. 

 
Maskning 

 
Arbetsgivarparterna har gjort gällande att E.S. vid flera tillfällen försvann 
från sitt arbetspass utan att säga något och att hon var borta som mest i 
60 minuter. 

 
Förbundet har anfört följande. E.S. har inte försvunnit från sina arbetspass 
på det sätt som påståtts. Hon var vid ett tillfälle borta längre tid än vanligt i 
samband med ett toalettbesök. Påståendet om maskning togs inte upp av 
arbetsledningen innan det nämndes i den skriftliga varningen den 19 augusti 
2021. 

 
Arbetsdomstolen gör följande överväganden. 

 
Arbetsgivarparterna har till stöd för påståendet om maskning åberopat bl.a. 
förhör med F.E., E.D., A.T., A.K. och H.P. Den sistnämnde har bekräftat 
förbundets – och E.S:s – uppgifter om att hon vid ett tillfälle var borta 
längre tid än vanligt i samband med ett toalettbesök. De övriga förhörsper- 
sonerna har lämnat svävande uppgifter om frånvaro, delvis grundade på vad 
de själva uppgett vara hörsägen. Det har inte påståtts att E.S. skulle ha 
tillrättavisats eller varnats för den påstådda frånvaron förrän genom den 
skriftliga varningen den 19 augusti 2021. 

 
Arbetsdomstolens slutsats är att arbetsgivarparterna inte har lyckats visa att 
det förekommit någon maskning eller annan form av mer omfattande från- 
varo från E.S:s sida, utöver det enskilda tillfälle som hon själv har berättat 
om. 

 
Samarbetsproblem och underlåtenhet att följa instruktioner 

 
Arbetsgivarparterna har gjort gällande att E.S. vid ett antal tillfällen har 
underlåtit att följa försäljningsledarnas instruktioner. Som exempel har 
angetts det ovan berörda tillfället då hon tillrättavisades av E.D. för 
felhanteringen av datumboken och instruerades av honom i dess användning 
och att hon då uttryckte ilska och ifrågasatte hur hon skulle kunna lära sig 
något av en försäljningsledare som hade varit sjukskriven under ett år. 

 
Förbundet har bestritt att E.S. skulle ha gett upphov till några samar- 
betsproblem eller underlåtit att följa försäljningsledarnas instruktioner. Hon 
har enligt förbundet inte heller vid det aktuella tillfället uttryckt sig gente- 
mot E.D. på det sätt som arbetsgivarparterna har påstått. 

 
Arbetsdomstolen gör följande överväganden. 
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Arbetsgivarparterna har i denna del åberopat förhör med F.E., E.D., A.T., 
A.K., H.P. och L.P. De fyra förstnämnda har, i påtagligt kortfattade ordalag,
lämnat vaga och opreciserade uppgifter om att anvisningar till E.S. inte blev
utförda, att hon inte var lojal och att det var svårt att samarbeta med henne.
L.P. har beskrivit henne som otrevlig och arrogant. H.P. har däremot sagt att
det inte har varit några problem mellan honom och E.S. K.B., som har hörts
på förbundets begäran, har uppgett att E.S. alltid gjort sitt bästa.

Mot bakgrund av de vaga uppgifter som lämnats av arbetsgivarparternas 
vittnen, som till del motsagts av andra inför domstolen lämnade uppgifter, är 
Arbetsdomstolens sammanfattande bedömning att arbetsgivarparterna inte 
har styrkt att E.S. har uppvisat samarbetsproblem eller att hon underlåtit att 
följa instruktioner. 

Mobilanvändning i kassan 

Arbetsgivarparterna har anfört i huvudsak följande. 

Det har funnits ett uttalat förbud mot att använda privat mobiltelefon på 
arbetsplatsen, både i kassan och utanför densamma. Förbudet har meddelats 
av butikschefen F.E. via sms till de anställda. 

E.S. har trots förbudet, från den 1 april 2021 fram till avskedandet, så gott 
som dagligen använt sin privata mobiltelefon under sina kassapass, även i 
kunders åsyn. Bolaget fick i augusti 2021 ett mejl från en kund som var 
missnöjd med bemötandet i kassan av en anställd den 23 augusti 2021 
mellan 12.30 och 12.45. Enligt kunden lekte den anställda med sin telefon i 
stället för att betjäna kunden. Detta mejl avsåg E.S. 

Det är riktigt att butikschefen F.E. skickade informations-sms till 
personalen, och det kan stämma att det var fråga om något sms per dag. 

Det kan säkert ha hänt att den som sitter i kassan behövt räkna för hand i 
kassan. Detta har dock inte varit ofta, kanske en gång i veckan. 

Förbundet har anfört i huvudsak följande. 

Det har inte funnits ett sådant förbud mot mobilanvändning, i eller utanför 
kassan, som arbetsgivarparterna påstått. OME har i vart fall inte informerat 
E.S. om det påstådda mobilförbudet och hon har inte uppfattat att det skulle 
ha funnits ett sådant förbud. Alla i butiken har använt sina mobiler på 
arbetet. 

E.S. har förstått det så att diskret mobilanvändning i kassan var tillåten. Hon 
har inte använt mobilen för privata ändamål, utan för att ta emot sms från 
arbetsledningen och för att göra beräkningar i telefonens mini- 
räknarfunktion. Det fanns inte någon miniräknare att tillgå i kassan. 

Det kan inte vitsordas att mejlet är skickat av en kund, att det avser E.S. 
eller att den beskrivna händelsen den 23 augusti 2021 har avsett någon 
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situation som hon har varit inblandad i. Vid den aktuella tidpunkten befann 
hon sig i sitt hem i Laholm, varför hon inte kan ha varit inblandad i 
händelsen. Hon arbetade kvällspass den dagen och kan ha gått på passet 
tidigast kl. 13.00, medan den påstådda händelsen skulle ha ägt rum 
kl. 12.30–12.45. 

Arbetsdomstolen gör följande överväganden. 

Arbetsgivarparterna har till stöd för sin talan i denna del åberopat förhör 
med F.E., E.D., A.T., A.K., H.P. och L.P., medan förbundet har åberopat 
förhör med E.S. och K.B. samt flera utskrivna sms med arbetsinstruktioner 
från F.E. 

De flesta av de hörda arbetsgivarvittnena har givit uttryck för att det fanns 
ett mobilförbud, men att det endast gällde vid arbete i kassan. Endast A.T. 
har uttryckt sig på ett sätt som skulle kunna tolkas som att det rådde 
mobilförbud även i resten av butiken. 

E.S. har uppgett att hon aldrig har använt mobilen för privata ändamål när 
hon arbetat i kassan, men att hon behövde ha den till hands för att ta del av 
sms med instruktioner från butikschefen och för att vid behov använda den 
som miniräknare i kassan. K.B. har lämnat motsvarande uppgifter om 
behovet av att ha mobilen tillgänglig för dessa ändamål. Enligt honom blev 
man utfrågad dagen efter om man inte följde instruktionerna per sms från 
butikschefen. K.B. har även uppgett att de anställda dagligen använde 
mobilen i kassan även för privata ändamål och att de aldrig fick några 
tillsägelser. 

Butikschefen F.E. har bekräftat att han kommunicerade olika meddelanden, 
som t.ex. instruktioner och avvikelser, till personalen via sms. Han har 
samtidigt uppgett att de anställda inte behövde bevaka dessa sms. A.T. har 
bekräftat att E.S. motiverat sin mobilanvändning med att hon skulle ”kolla 
sms från F.E.”, och anfört – som han får uppfattas – att det bara var hon som 
ansåg att hon behövde svara på dem. A.K. har uppgett att det var väldigt 
sällan som andra än E.D. och A.T. fick sms från butikschefen. 

Såvitt avser behovet av miniräknare har E.S. och K.B., utöver det som har 
redovisats ovan, båda uppgett att det inte fanns någon miniräknare i kassan. 
K.B. har anfört att det inte heller fanns någon kalkylator i själva 
kassasystemet. 

Arbetsgivarparternas vittnen har lämnat motstridiga uppgifter om behovet 
av miniräknare i kassan. A.T. har uppgett att man inte behöver miniräknare i 
kassan, eftersom det finns ett system som räknar ihop automatiskt. Han har 
dock tillagt att om det skulle behövas så finns miniräknare i kassan eller på 
kontoret. Även F.E. har uppgett att det finns miniräknare i kassan. A.K. och 
L.P. har båda lämnat uppgifter av innebörden att det inte var ofta som man
behövde använda miniräknare i kassan.
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Utredningen kan inte beskrivas som entydig men ger enligt 
Arbetsdomstolens mening i vart fall underlag för slutsatsen att det har varit 
befogat, och godtaget av arbetsgivaren, för de anställda att såväl i som utan- 
för kassan ha tillgång till mobil. Detta har gällt för de ändamål som 
förbundet och E.S. har anfört, nämligen att kunna ta del av sms från 
butikschefen och att använda mobilen som miniräknare. 

Under dessa förhållanden kan den omständigheten att E.S. vid olika 
tillfällen har iakttagits med sin mobil i kassan inte berättiga till slutsatsen att 
hon vid de tillfällena har använt den i strid med arbetsgivarens instruktioner, 
eller annars för obefogade och icke arbetsrelaterade ändamål. 

Arbetsgivarparterna har särskilt lyft fram ett tillfälle den 23 augusti 2021, då 
E.S. påstås ha använt sin mobil i stället för att betjäna en kund på ett sådant 
sätt att detta har föranlett kunden att mejla in ett klagomål om saken. 

Det finns enligt Arbetsdomstolens mening inget som tydligt visar att det 
berörda kundklagomålet har avsett just E.S. Den i kundmejlet intagna 
personbeskrivningen är tämligen allmängiltig. Den anger att den anställda 
var mörkhårig och i 20-årsåldern. Inget i utredningen ger stöd för att den 
beskrivningen enbart kan ha avsett E.S. Den utredning som från ömse håll 
har förebringats i fråga om huruvida E.S. befunnit sig i sin bostad eller i 
butiken vid den tidpunkt då händelsen ska ha inträffat är motstridig. 

Sammantaget kommer Arbetsdomstolen fram till att det inte är visat att E.S. 
har använt sin mobil på ett sätt som kan betecknas som uttryck för 
misskötsamhet. 

Kundbemötande 

Arbetsgivarparterna har påstått att E.S. har uppträtt otrevligt mot kunder i 
tre sammanhang. Hon ska, i samband med att ha uppmanats av E.D. att 
hjälpa en kund kallad ”Dansken” med en kortbetalning, i kunders närvaro ha 
sagt följande. ”Ska jag också ställa mig på knä och suga av hans kuk så att 
han blir nöjd?” Hon ska ha varit den ”mörkhårig[a] tjej… i ca 
20 års åldern…” som avses i kundmejlet. Hon ska även den 27 augusti 2021 
ha uppträtt otrevligt mot en äldre dam av utländsk härkomst som hade svårt 
med språket, bl.a. genom att prata högljutt och kasta kundens varor på 
kassabandet. 

Förbundet har bestritt att E.S. har betett sig otrevligt mot kunder. Vid 
tillfället den 27 augusti råkade E.S. slå in en vara fel och sedan även slå in 
returen fel, varefter kunden inte godtog hennes ursäkt. De övriga två 
händelserna har enligt förbundet över huvud taget inte inträffat. 

Arbetsdomstolen gör följande överväganden. 

Såvitt avser den påstådda händelsen med ”Dansken” har denna anklagelse 
mot E.S. framförts påfallande sent under processen, drygt tio månader efter 
ansökan om stämning och endast fem dagar före huvudförhandlingen. Med 
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tanke på anklagelsens allvar har Arbetsdomstolen svårt att förstå varför 
händelsen – om den alls inträffat – inte föranledde en omedelbar och 
kraftfull reaktion från arbetsgivarens sida. Den utredning som arbets- 
givarparterna har åberopat i denna del är vittnesförhör med E.D. och A.K. 
Beträffande E.D. har förbundet lyft fram E.S:s anmälan mot denne för 
sexuella trakasserier som en omständighet som påverkar bevisvärdet av hans 
utsaga. Någon motsvarande omständighet har inte påståtts beträffande A.K. 
Mot E.D:s och A.K:s uppgifter står E.S:s under sanningsförsäkran bestämda 
förnekande av att hon skulle ha uttryckt sig på det påstådda sättet. 
Arbetsdomstolen anser att utredningen beträffande denna anklagelse mot 
E.S. är behäftad med sådan osäkerhet att arbetsgivarparterna inte kan anses 
ha styrkt sitt påstående. 

 
Det påstådda dåliga kundbemötande som har knutits till kundmejlet av den 
25 augusti 2021, och som har avsett bl.a. en händelse den 23 augusti samma 
år, har redan behandlats och har befunnits inte bevisligen kunna knytas till 
E.S. 

 
Såvitt avser händelsen den 27 augusti 2021 har E.S. och A.T. hörts om 
denna. E.S. har berättat följande. En kund blev upprörd eftersom hon gjorde 
en retur på en felaktigt inslagen vara och sedan av misstag gjorde retur på 
alla varor. Hon bad om ursäkt, men kunden var ledsen. Hon tillkallade A.T. 
för att få hjälp. 

 
A.T. har berättat följande. Han hörde att en kvinna var ledsen vid kassan 
och gick dit för att hjälpa till. E.S. kastade kvitto och varor på bandet. Han 
försökte lösa problemet. E.S:s och A.T:s berättelser i denna del är inte 
sinsemellan oförenliga och föranleder inte slutsatsen att E.S. måste ha gjort 
sig skyldig till olämpligt kundbemötande. 

 
Sammantaget kommer Arbetsdomstolen fram till att det inte är visat att E.S. 
gjort sig skyldig till otrevligt eller olämpligt kundbemötande. 

 
Förtida nödutgångslåsning och nedsläckning av butik 

 
Följande är ostridigt om stängningsrutinerna. Butiken stänger kl. 21.00, då 
kunderna ska ha lämnat lokalen, och kvällspasset slutar kl. 21.15. Enligt 
arbetsgivarparterna är det tänkt att personalen ska ha hunnit avsluta stäng- 
ningen och kunna lämna arbetsplatsen kl. 21.15. 

 
Som en del av stängningsrutinen ingår att en nödutgång låses inifrån. Enligt 
arbetsgivarparterna görs detta genom att man med nyckel låser ett 
sjutillhållarlås i dörrens övre del, varefter dörren inte går att öppna inifrån 
ens med det plomberade dörrhandtaget. I och med att dörren låses går, enligt 
arbetsgivarparterna, dessutom belysningen i butiken in i nattläge, vilket 
innebär att ljusstyrkan sjunker så att det blir märkbart mörkare i butiken. 
Dessa uppgifter har inte ifrågasatts av förbundet, även om det råder olika 
uppfattning om hur märkbar sänkningen av ljusstyrkan är inifrån och utifrån 
butiken. 
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Arbetsgivarparterna har påstått att E.S. den 12, 16, 21 och 27 augusti 2021 
låste nödutgången och släckte ner butiken i nattläge cirka 45 minuter före 
butikens stängningstid. De har anfört följande. E.S. släckte och låste vid 
dessa tillfällen i förtid, cirka kl. 20.15. Detta utgjorde ett sabotage av 
verksamheten. Kunderna i butiken fick lämna densamma i förtid och kunder 
utanför butiken kom inte in i butiken då den lägre belysningsgraden felaktigt 
gav intryck av att butiken redan var stängd. Låsningen av nödutgången 
innebar vidare en oacceptabel säkerhetsrisk för de personer – kunder och 
anställda – som därefter varit kvar i butiken. 

Förbundet har vitsordat att E.S. har låst och släckt butiken i förtid den 16, 21 
och 27 augusti 2021, men bestritt att så har skett även den 12 augusti 2021. 

Såvitt avser arbetsgivarparternas uppgifter om det klandervärda i E.S:s 
agerande har förbundet bemött detta i huvudsak enligt följande. Stängningen 
påbörjades i god tid före arbetstidens slut. Det fanns ingen 
given tidpunkt för när detta skulle ske och inte heller någon bestämd regel 
för i vilken ordning olika åtgärder skulle vidtas. Vid stängning av butiken 
var det alltid två anställda som stängde tillsammans. Innan försäljningsle- 
darna gick hem för dagen utsåg de informellt en av de två kvarvarande 
anställda som ansvarig för stängningen. E.S. fick aldrig sådant ansvar. Hon 
låste därför utrymningsdörren enligt de instruktioner hon fick av den kollega 
hon då arbetade med. Vid samtliga tillfällen har det alltså varit den andra, 
stängningsansvariga, kollegan som har instruerat E.S. att släcka och låsa i 
förtid. Branddörren har ett plomberat utrymningsbeslag och E.S., som inte 
har fått någon brandgenomgång på arbetsplatsen, har med fog uppfattat att 
dörren kunde forceras med hjälp av nödhandtaget även efter det att dörren 
låsts. Om en oacceptabel säkerhetsrisk uppstått, i och med att hon låst 
dörren före stängning, kan detta alltså inte läggas henne till last. För övrigt 
har inte heller den andra kollegan, som varit närvarande, reagerat på att det 
stängdes och släcktes i förtid. Såvitt avser effekten av nedsläckningen har 
denna inte varit så pass märkbar att den har påverkat kundernas agerande 
eller köpbeteende. 

Arbetsgivarparterna har bestritt att någondera av de två anställda som varit 
kvar vid stängningen haft mera ansvar för stängningen än den andra. 

Arbetsdomstolen gör följande överväganden. 

Det är inte visat att E.S. har stängt och släckt i förtid vid fler tillfällen än den 
16, 21 och 27 augusti 2021, som förbundet har medgett. E.S. har uppgett att 
hon vid dessa tre tillfällen blev tillsagd att stänga och släcka i förtid av den 
kollega hon arbetade tillsammans med vid respektive tillfälle. L.P., F.N. och 
M.W., som enligt uppgift har varit de av E.S:s kolleger som arbetade
tillsammans med henne vid de av arbetsgivarparterna påtalade tillfällena,
har dock samtliga uppgett att de inte har beordrat E.S. att stänga i förtid.
E.S. har vidare berättat att det förekom att det stängdes och släcktes i upp
till en timme före stängning. Den sistnämnda uppgiften får stöd av de
uppgifter som har lämnats av K.B., som bl.a. har berättat att stängning av
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butiken påbörjades 30 till 60 minuter före stängningsdags efter beslut av den 
som var stängningsansvarig. 

Arbetsdomstolen kan konstatera att det redan av de åberopade övervak- 
ningsfilmerna framgår att låsningen av nödutgången har varit förknippad 
med en klart märkbar nedsläckning av belysningen. Den kan inte ha undgått 
att noteras av såväl de anställda som kunder i butiken. Sedd för sig framstår 
åtgärden att låsa nödutgången och dämpa belysningen tre kvart före stäng- 
ningsdags som klart omotiverad och klandervärd. 

Det är mot L.P:s, F.N:s och M.W:s förnekanden inte utrett att de har 
beordrat eller annars föranlett E.S. att låsa i förtid. Såväl E.S:s som K.B:s 
berättelser talar dock för att förtida stängning och släckning var något som 
kunde förekomma, utan att vare sig de anställda på plats eller 
butiksledningen reagerade på detta. Det har inte heller framkommit att 
någon av de kollegor som arbetade tillsammans med E.S. när hon stängde 
och släckte i förtid reagerade mot att åtgärden vidtogs. Det tycks som att de 
anställda uppfattade åtgärden som en normal del av stängningsrutinen. 

Utredningen talar enligt Arbetsdomstolens mening för såväl att de förtida 
stängnings- och släckningsåtgärderna har skett i samförstånd mellan E.S. 
och den eller de kolleger som då arbetat tillsammans med henne, som att de 
har uppfattat att detta har skett med butiksledningens godkännande. Under 
sådana förhållanden kan inte E.S:s åtgärd att stänga nödutgången i förtid 
läggas henne till last som misskötsamhet enbart på den grunden att den kan 
ha varit till men för butiken utifrån dess möjliga inverkan på kunderna. 

En särskild fråga är dock om den förtida stängningen av nödutgången även 
har inneburit en säkerhetsrisk för de personer – anställda och kunder – som 
varit kvar i butiken i tiden därefter. Arbetsgivarparterna har gjort gällande 
att dörren till nödutgången, sedan den låsts vid stängning, inte går att öppna 
inifrån ens med det plomberade dörrhandtaget. Denna uppgift har godtagits 
av förbundet och får därför läggas till grund för domstolens bedömning. 

Arbetsdomstolen kan konstatera att det endast är E.D. som tydligt har givit 
uttryck för uppfattningen att nödutgången inte gick att öppna med det 
plomberade handtaget efter att den låsts. Det har påståtts att det förekom 
utbildning i bl.a. brandsäkerhet på arbetsplatsen, men det har inte lämnats 
någon uppgift om vad denna mer precist innehöll eller att den skulle ha 
inbegripit närmare instruktioner om hur nödutgångarna var konstruerade i 
det nu berörda hänseendet. 

E.S., som enligt egen uppgift inte har fått någon brandskyddsutbildning eller
gått någon skyddsrond, har berättat att hon utgick från att nödutgången
skulle gå att öppna inifrån med det plomberade handtaget även efter det att
dörren låsts för stängning. Det har inte mot hennes uppgift om detta visats
att hon har medvetandegjorts om, eller på annan grund känt till, att
förhållandet skulle ha varit ett annat. Det faktum att hennes samtidigt tjänst-
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görande kollega synbarligen inte reagerat mot att hon stängde i förtid, lik- 
som att detta beteende synes ha förekommit även i andra sammanhang, talar 
snarast för att hennes uppfattning har varit den allmänna bland de anställda. 

 
Sammantaget anser Arbetsdomstolen att E.S:s vid tre tillfällen företagna 
förtida låsning av nödutgången med åtföljande släckning av butiken rent 
objektivt framstår som mycket allvarliga förseelser. Men som domstolen 
kommit fram till ovan tycks detta ha varit vanligt förekommande i butiken 
och inte tidigare ha föranlett några reaktioner från butiksledningens sida. 
Enligt Arbetsdomstolen har inte heller E.S. förstått att låsningen av 
nödutgången har inneburit en risk. Det är därför inte styrkt att E.S:s 
agerande vid dessa tillfällen är uttryck för misskötsamhet från hennes sida. 

 
Förtida hemgång 

 
Arbetsgivarparterna har gjort gällande att E.S. den 27 augusti 2021 gick 
hem i förtid från sitt arbetspass, kl. 21.06 i stället för vid arbetspassets slut 
kl. 21.15. Det är ostridigt att E.S. faktiskt gick hem i förtid såsom påståtts. 
Parterna är oeniga i frågan om det har funnits en av butiksledningen 
tolererad praxis som innefattat en möjlighet att gå hem före arbetspassets 
slut efter stängning när arbetsförhållandena så medgav. 

 
Det har enligt förbundet ofta varit så att kunder blivit kvar i butiken efter 
kl. 21.00, varvid den kvarvarande butikspersonalen har varit tvungen att 
arbeta övertid utan ersättning. På grund av detta var uppfattningen bland de 
anställda att det var tillåtet att gå hem i förtid vid de fåtaliga tillfällen då 
man blivit klar med stängningen i sådan tid att detta var möjligt. Det har 
enligt förbundet uppstått ett etablerat bruk av sådant innehåll på arbetsplat- 
sen. 

 
Arbetsgivarparterna har förnekat att det funnits någon av arbetsledningen 
tolererad praxis som innefattat en möjlighet att gå hem före arbetspassets 
slut, eftersom det alltid har funnits arbetsuppgifter kvar att utföra. De har 
inte ifrågasatt att det händer att kunder är kvar i butiken efter kl. 21.00 och 
att detta kan leda till senare hemgång än vid arbetspassets slut. Enligt arbets- 
givarparterna ska detta i så fall rapporteras till närmaste chef, och arbetsgi- 
varen har i sådana fall betalat övertidsersättning. 

 
Arbetsdomstolen gör följande överväganden. 

 
F.E., E.D. och A.T. har samtliga bekräftat arbetsgivarparternas uppgift att de 
anställda inte hade rätt att gå hem före arbetspassets slut kl. 21.15. E.S. och 
K.B. har häremot lämnat berättelser som i huvudsak har givit stöd åt 
förbundets påstående om att det funnits en praxis om möjlighet att gå hem i 
förtid efter stängning när arbetsförhållandena gjorde detta möjligt. Båda de 
sistnämnda har, liksom även A.T., bekräftat förbundets påstående att det 
inte betalades övertidsersättning om stängningen drog ut på tiden efter 
kl. 21.15. 
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Även med beaktande av de från olika håll lämnade uppgifterna om att de 
anställda inte kunde påräkna övertidsersättning när de behövde arbeta över- 
tid i samband med stängning, finns det enligt Arbetsdomstolens mening inte 
underlag för bedömningen att det har uppkommit ett av arbetsgivaren tolere- 
rat bruk på arbetsplatsen att låta de anställda ibland gå hem i förtid som en 
form av kompensation. Det är därför styrkt att E.S. på kvällen den 
27 augusti 2021 har gått hem nio minuter före arbetspassets slut utan att hon 
haft rätt till det. I avsaknad av annan utredning framstår dock denna förse- 
else som en mindre allvarlig engångshändelse och utgör inte ensam grund 
för att skilja henne från anställningen. 

 
Har det funnits laga skäl för avskedandet? 

 
Som framgår av ovanstående genomgång och bedömning av de omständig- 
heter som har lagts E.S. till last har Arbetsdomstolen funnit att arb- 
etsgivarparterna inte har lyckats visa att E.S. gjort sig skyldig till sådan 
misskötsamhet att det finns laga skäl för avskedandet eller ens saklig grund 
för uppsägning. 

 
Ogiltigförklaring och allmänt skadestånd 

 
Arbetsdomstolens ställningstagande innebär att avskedandet ska ogiltigför- 
klaras och bolaget är skyldigt att betala allmänt skadestånd till E.S. för den 
kränkning som det felaktiga avskedandet inneburit. Arbetsdomstolen, som 
noterar att 38 a § anställningsskyddslagen inte är tillämplig, bestämmer det 
allmänna skadeståndet till skäliga 125 000 kr. 

 
Lönefordran och frågan om avräkning 

 
Tvisten 

 
Arbetsdomstolens ställningstagande om att avskedandet ska ogiltigförklaras 
innebär också att E.S. har en lönefordran på bolaget från dagen för 
avskedandet. Beloppen i sig är vitsordade. Arbetsgivarparterna har dock 
gjort gällande att en avräkning från lönefordran ska ske med de inkomster 
från arbete hos en annan arbetsgivare som E.S. haft från och med januari 
2022. E.S. har enligt arbetsgivarparterna inte stått till OME:s förfogande för 
arbete under den tid som hon haft den anställningen. 

 
Förbundet har bestritt att avräkning ska ske och har till stöd för detta anfört 
följande. Om E.S. hade blivit erbjuden att få återgå i sin anställning hos 
OME, skulle hon omgående ha accepterat. Hon har alltså stått till förfo- 
gande för arbete hos OME även under den tid hon varit anställd hos en 
annan arbetsgivare. Vidare finns det inte något lagstöd för att göra avräk- 
ning från krav på lön. 

 
Rättsliga utgångspunkter 

 

Frågan om det från ersättningen för tiden mellan ett avskedande och dess 
ogiltigförklaring ska göras avdrag för vad arbetstagaren för denna tid fått i 
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ersättning för arbete är inte uttryckligen reglerad i anställningsskyddslagen. 
Frågan har inte heller tidigare ställts på sin spets i Arbetsdomstolens praxis. 

 
När ett avskedande ogiltigförklaras är utgångspunkten i Arbetsdomstolens 
praxis att anställningen består på samma villkor som tidigare 
(AD 1995 nr 90) och att arbetsgivaren därmed är skyldig att betala lön m.m. 
från tidpunkten för avskedandet. Om arbetstagaren varit sjukskriven och fått 
sjukpenning, har Arbetsdomstolen uttalat att lön och andra ersättningar inte 
behöver betalas med motiveringen att arbetstagaren då inte kunnat stå till 
arbetsgivarens förfogande och att arbetsgivaren därför under alla förhållan- 
den inte hade behövt betala någon lön (t.ex. AD 2010 nr 11). 
Arbetsdomstolen har dömt ut semesterersättning på den lön arbetstagaren 
skulle ha fått, trots att arbetstagaren inte arbetat eller skulle ha haft rätt till 
sådan ersättning om avskedandet inte hade skett (t.ex. AD 1995 nr 90). I 
dessa fall verkar dock de krävda beloppen inte ha varit tvistiga. I ett fall har 
däremot Arbetsdomstolen ansett att ett krav på semesterersättning för tid 
före avskedandet inte varit lagligen grundat med hänvisning till att ogiltig- 
förklaringen innebär att anställningen består på samma villkor som tidigare 
med rätt till semester och semesterförmåner (AD 2009 nr 34). Å andra sidan 
har Arbetsdomstolen i ett annat fall dömt ut allmänt skadestånd enligt 
semesterlagen för att arbetsgivaren inte inom en månad från det ogiltigför- 
klarade avskedandet hade betalat ut semesterersättning (AD 2014 nr 62). 
Terminologin har inte varit helt enhetlig, utan Arbetsdomstolen har talat 
ömsom om ekonomiskt skadestånd och lön, ofta beroende av hur parterna 
fört sin talan. 

 
Om en arbetstagare som har blivit felaktigt avskedad väljer att avstå från att 
yrka ogiltigförklaring och i stället yrkar skadestånd, inklusive ekonomiskt 
skadestånd, bestäms det ekonomiska skadeståndet utifrån den faktiska för- 
lusten (38 § anställningsskyddslagen). En arbetstagare som i den situationen 
har haft inkomst av annat arbete efter avskedandet har således rätt till ersätt- 
ning för den faktiska förlusten, dvs. ersättning för utebliven lön med avräk- 
ning av ersättningen från det andra arbetet. 

 
Det förhållandet att ersättningen vid en ogiltigförklaring av ett avskedande 
betecknas som lön bör enligt Arbetsdomstolens mening inte vara avgörande 
för frågan om någon avräkning ska göras. Lön är enkelt uttryckt ersättning 
för att arbetstagaren ställer sin arbetskraft till förfogande för arbetsgivaren. 
Situationen efter ett avskedande är emellertid i regel den att arbetsgivaren 
inte vill att arbetstagaren ska stå till förfogande. Arbetsgivaren har ju velat 
avsluta anställningsförhållandet genom avskedandet. Ersättning för utebli- 
ven lön i samband med ogiltigförklaring av ett avskedande framstår med 
beaktande av detta i realiteten närmast som ersättning för en uppkommen 
förlust, även om ersättningen betecknas som lön. Det framstår inte heller 
som rimligt och skäligt om en arbetsgivare skulle vara skyldig att betala 
hela lönen till en arbetstagare för tid då han eller hon arbetat åt en annan 
arbetsgivare och fått lön för detta. Det kan därutöver inte anses vara godtag- 
bart med en ordning som innebär att en arbetstagare som har yrkat ogiltig- 
förklaring av ett felaktigt avskedande ska kunna få högre ersättning än sin 
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faktiska förlust. Arbetsdomstolen anser därför att starka systematiska och 
principiella skäl talar för att arbetsinkomster från en annan arbetsgivare ska 
avräknas från den lön som arbetsgivaren är skyldig att betala vid en ogiltig- 
förklaring av ett avskedande, i likhet med vad som gäller enligt skadestånds- 
rättsliga principer. 

Ska avräkning ske? 

Arbetsdomstolen har ovan gjort bedömningen att arbetsinkomster från en 
annan arbetsgivare ska avräknas från den lön som arbetsgivaren är skyldig 
att betala vid en ogiltigförklaring av ett avskedande. Arbetsdomstolen 
kommer därmed fram till att avräkning ska göras med de inkomster som 
E.S. haft från annan arbetsgivare från och med januari 2022. Parterna är 
ense om beloppen. 

Rättegångskostnader 

Förbundet har vunnit målet i huvudsak och ska därför tillerkännas ersättning 
för rättegångskostnader i den mån dessa har varit skäligen påkallade för till- 
varatagandet av förbundets rätt. 

Förbundet har yrkat ersättning med 656 875 kr, varav 500 500 kr för 
ombudsarvode avseende 192,5 timmars arbete, 5 100 kr för tidsspillan, 
19 900 kr för kostnader för förhörspersoners inställelse och 131 375 kr för 
mervärdesskatt. 

Arbetsgivarparterna har vitsordat ett ombudsarvode motsvarande 
70 timmars arbete, dvs. 182 000 kr, samt de övriga yrkade beloppen. 

Arbetsdomstolen anser att förbundet är skäligen tillgodosett med ersättning 
för ombudsarvode med 273 000 kr, exklusive mervärdesskatt. Det råder inte 
någon tvist om de övriga yrkade beloppen. Beloppen ska skäligen betalas 
med hälften var av arbetsgivarparterna (se 5 kap. 2 § sista stycket arbets- 
tvistlagen). 
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Domslut 
 

1. Arbetsdomstolen ogiltigförklarar avskedandet av E.S. 
 

2. Arbetsdomstolen förpliktar OME Food AB att till E.S. betala lön med 
62 375 kr, med ränta enligt 6 § räntelagen på 10 754 kr från den 15 oktober 
2021 och på 17 207 kr per månad för perioden oktober 2021 – december 
2021 från den 15:e i varje efterföljande månad, allt till dess betalning sker. 

 
3. Arbetsdomstolen förpliktar OME Food AB att till E.S. betala allmänt 
skadestånd med 125 000 kr med ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för 
delgivning av stämning, den 9 februari 2022, till dess betalning sker. 
4. Arbetsdomstolen förpliktar Fremia och OME Food AB att med hälften 
vardera ersätta Handelsanställdas förbund för rättegångskostnader med 
372 500 kr, varav 273 000 kr avser ombudsarvode exklusive 
mervärdesskatt, med ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet 
från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Lars Dirke, Carina Gunnarsson, Kerstin G Andersson, Marcus 
Dahlsten, Göran Söderlöf, Ann-Marie Stenberg Carlsson och Elisabeth 
Mohlkert. Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Pontus Bromander 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 3/23 
2023-01-18 Mål nr A2/21 
Stockholm 

KÄRANDE 
Sjöbefälsföreningen, 802002-2573, Box 4040, 128 04 Bagarmossen 
Ombud: förbundsjuristerna Annika Ewerblad och Ullika Dalén, Sveriges 
Ingenjörer, Box 1419, 111 84 Stockholm 

SVARANDE 
1. Almega Tjänsteföretagen, Box 55545, 102 04 Stockholm
2. Rederiaktiebolaget Ballerina, 556031-6084, Box 16270,
103 25 Stockholm
Ombud för båda: arbetsrättsjuristen Lars Bäckström, Almega AB,
Box 55545, 102 04 Stockholm

SAKEN 
kollektivavtalstolkning 

Bakgrund 

Mellan Almega Tjänsteföretagen och Sjöbefälsföreningen (förbundet) gäller 
kollektivavtal för sjöbefäl, det s.k. strömmaavtalet. Rederiaktiebolaget Ballerina 
(bolaget) är medlem i Almega Tjänsteföretagen och bundet av strömmaavtalet. 

Bolaget bedriver sedan 2010 skärgårdstrafik i Stockholms inre vatten med fokus 
på passagerare och pendelbåtstrafik. Bolaget har åtta fartyg och cirka 
70 anställda, varav cirka 30 är sjöbefäl. 

V.Å., D.N., J.E., F.F., E.S., O.T., J.S. och M.A. (arbetstagarna) arbetar som
sjöbefäl hos bolaget och är medlemmar i förbundet.

Strömmaavtalet innehåller ett system med s.k. vederlag som i korthet innebär 
följande. Sjöbefälen avlönas med månadslön. I strömmaavtalet finns en formel 
för att räkna fram hur många arbetstimmar per kalendermånad som en genom- 
snittlig veckoarbetstid om 36 respektive 56 timmar motsvarar. En genomsnittlig 
veckoarbetstid om 36 timmar motsvarar enligt formeln 159 timmar per kalender- 
månad med 31 dagar, och en genomsnittlig arbetstid om 56 timmar per vecka 
motsvarar 248 timmar per kalendermånad med 31 dagar. Om ett sjöbefäl under 
en kalendermånad, som är avlöningsperiod, med 31 dagar har arbetat mer än 
159 timmar men mindre än 248 timmar, får sjöbefälet sin ordinarie månadslön 
och de timmar som överstiger 159 timmar tillförs sjöbefälet på ett individuellt 
vederlagssaldo. Detta uttrycks i strömmaavtalet som att vederlag utgår för dessa 
timmar. Vederlaget – de timmar som motsvaras av vederlagssaldot – kan tas ut 
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som betald ledighet som kan schemaläggas. Om ett sjöbefäl under en kalender- 
månad med 31 dagar arbetat mindre än 159 timmar, får han eller hon sin ordina- 
rie månadslön, men enligt avtalet ska ”det vid periodens början innestående 
vederlagssaldot minskas i motsvarande mån”. 

Tvisten gäller om en arbetsgivare för en kalendermånad (avlöningsperiod) – när 
sjöbefälet arbetat mindre än i genomsnitt 36 timmar per vecka – får minska 
vederlagssaldot så att det vid kalendermånadens utgång uppstår ett negativt 
vederlagssaldo (”minustid”), eller om minskningen bara får avse redan inarbetat 
vederlag. 

Bolaget har under 2019 och 2020 tillämpat strömmaavtalet så att det från tid till 
annan uppstått ett negativt vederlagssaldo för arbetstagarna som bolaget låtit 
dessa senare arbeta in. Förbundet anser att bolaget brutit mot strömmaavtalet 
genom att tillföra arbetstagarna ett negativt vederlagssaldo vid avlönings- 
periodens utgång, alternativt genom att låta dem senare arbeta in ett negativt 
vederlagssaldo. Enligt arbetsgivarparterna medger strömmaavtalet att ett sjöbefäl 
tillförs ett negativt vederlagssaldo som senare arbetas in. 

Kollektivavtalsregleringen 

I strömmaavtalet finns bl.a. följande bestämmelser. 

§ 5 Arbetstid

5.1 Vilotid 

Lagen om vilotid för sjömän ska tillämpas. Arbetsgivaren har dock rätt att göra 
undantag från bestämmelserna om vilotid i lagen om vilotid för sjömän enligt 
följande: 

Undantag får göras under högst två veckor. Tiden mellan två perioder av undantag 
får inte understiga den dubbla tiden som undantaget varat. 

Vilotiden får inte understiga 
1. 10 timmar under varje tjugofyratimmarsperiod och
2. 70 timmar under varje sjudagarsperiod.
Vilotiden enligt punkt 1 får delas upp i högst tre perioder varav en period om minst
6 timmar och de övriga om minst en timme. Tiden mellan två viloperioder får inte
överstiga 14 timmar. Undantag får inte heller göras under mer än två 24-timmars- 
perioder under en 7-dagarsperiod.

Den fackliga organisationen ska, innan detta undantag får tillämpas i det enskilda 
rederiet, lämna skriftligt godkännande. 

5.2 Ordinarie arbetstid 

Ordinarie arbetstid under avlöningsperioden utgör på nedan angivet sätt beräknat 
timantal, avrundat till en decimal (224 x antal dagar i perioden) / 28 (motsvarar 
56 timmar/vecka i genomsnitt). Dock utgör ordinarie arbetstid i princip högst 
13 timmar per dygn. 
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Dessa regler gäller även under tid då arbete utförs på stillaliggande fartyg. 

[…] 

5.4 Vederlag 
 

Vederlag utgår för det antal timmar varmed den under avlöningsperioden fullgjorda 
ordinarie arbetstiden överstiger 
a) (144 x antal dagar i perioden) / 28 timmar (motsvarar 36 timmar/vecka i genom- 
snitt), men ej 
b) (224 x antal dagar i perioden) / 28 timmar (motsvarar 56 timmar/vecka i genom- 
snitt). 

Det enligt formel a och b ovan beräknade timantalet ska avrundas till en decimal. 
Understiger den under avlöningsperioden fullgjorda ordinarie arbetstiden det enligt 
formel a) beräknade timantalet ska det vid periodens början innestående vederlags- 
saldot minskas i motsvarande mån. 

 
Under löpande anställningstid åtnjuten semester eller sjukledighet får inte räknas 
som vederlag eller gå i avräkning mot intjänat vederlag. 

 
5.5 Kontant vederlagsersättning 

 
Vederlag som inte uttas i form av ledighet gottgörs i form av kontant ersättning då 
anställning upphör. Vid kontant avlösning av vederlagsfordran ska ersättning per 
timme utgå med 1/154 av arbetstagarens månadslön. 

 
[…] 

 
5.8 Tjänstgöringsschema 

 
Tjänstgöringsschema upprättas av rederiet efter samråd med arbetstagarna. Härvid 
ska hänsyn tas till såväl turlista, efterfrågan och driftsförhållanden som arbetstagar- 
nas berättigade intressen av regelbunden och sammanhängande ledighet. Den 
lediga perioden ska vara så lång som omständigheterna medger, med hänsyn taget 
till trafikschema och respektive arbetstagares vederlagsinnehav. Tjänstgörings- 
schemat bör omfatta så lång tid som möjligt. 

 
[…] 

 
§ 6 Övertid 

 
6.1 Övertidsarbete 

 
Överstiger den under avlöningsperioden fullgjorda ordinarie arbetstiden det enligt 
formeln i § 5.4 b) beräknade timantalet utgår övertidsersättning för överskjutande 
antal timmar. 

All övertid ska vara beordrad eller i efterhand godkänd. Övertidsersättning ska 
beräknas särskilt vid varje tillfälle som övertidsarbete har utförts. Arbetstid som 
kompenserats med övertidsersättning grundar icke rätt till vare sig vederlag eller 
ytterligare övertidsersättning. 
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6.2 Övertidsersättning 
 

Övertidsersättning utgår antingen kontant eller i form av vederlagsledighet. 
Ersättning utgår i den form arbetstagaren önskar. Arbetstagare vars vederlagssaldo 
understiger tid som erfordras för att fullfölja överenskommet tjänstgöringsschema 
är dock skyldig att ta ut ersättning i form av ledighet i den utsträckning som 
erfordras. 

 
Kontant övertidsersättning utgår med belopp per timme som motsvarar på vardag 
1/104 och på söndag, och helgdag 1/71 av arbetstagarens månadslön. Ersättning i 
form av ledighet utgår för varje timme som grundar rätt till övertidsersättning med 
1,2 timmar på vardag och 2 timmar på söndag, och helgdagar. 

 
§ 7 Obekväm arbetstid 

 
[…] 

 
7.2 Ersättning 

 
Ersättning för obekväm arbetstid utgår i form av vederlagsledighet, varvid varje 
arbetad timme under obekväm tid kompenseras med 
0,3 timmar för tid enligt a) ovan 
0,5 timmar för tid enligt b) ovan 

§ 8 Semester 
 

8.1 Allmänna bestämmelser 
 

Semester utgår enligt gällande lag med följande tillägg och undantag. 
 

8.2 Intjänandeår och semesterår 
 

Intjänandeåret och semesteråret sammanfaller och beräknas för envar från dagen 
för anställningens början om inte annat överenskommes lokalt. Detta innebär, 
eftersom semestern intjänas fortlöpande, att den kan åtnjutas så snart den intjänats. 

 
[…] 

 
11.3 Avlöningsperiod 

 
Avlöningsperioden är hel kalendermånad. Lön utbetalas den 25:e i varje månad. 
Inträffar den 25:e på dag då bank ej hålles öppen, utbetalas lön i närmast före- 
gående bankdag. 

 

Yrkanden och inställning 
 

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till förbundet 
betala allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott med 100 000 kr, med ränta 
enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning, den 20 januari 2021, 
till dess betalning sker. 

 
Arbetsgivarparterna har bestritt yrkandet, men vitsordat den fordrade räntan. 
Inget belopp avseende allmänt skadestånd har vitsordats. Om Arbetsdomstolen 
skulle finna att bolaget är skadeståndsskyldigt för kollektivavtalsbrott, har 
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arbetsgivarparterna yrkat att det allmänna skadeståndet ska jämkas, i första hand 
till noll. 

 
Förbundet har bestritt jämkning. 

 
Förbundet och Almega Tjänsteföretagen har yrkat ersättning för rättegångs- 
kostnader. 

 
 
 

 
 

Domskäl 
 

Tvisten 
 

Tvisten gäller om bolaget har brutit mot strömmaavtalet genom att för en 
kalendermånad (avlöningsperiod), när ett sjöbefäl arbetat mindre än i genomsnitt 
36 timmar per vecka, minska sjöbefälets vederlagssaldo så att det vid kalender- 
månadens utgång uppstått ett negativt vederlagssaldo som senare arbetas in. 
Arbetsgivarparterna anser att det är tillåtet enligt strömmaavtalet, medan för- 
bundet anser att strömmaavtalet innebär att en minskning av vederlagssaldot 
bara får avse redan inarbetat vederlag och att vederlagssaldot således aldrig får 
vara negativt. 

 
Avtalshistoriken och partsavsikten 

 
Det är i första hand vad avtalsparterna gemensamt åsyftat vid ett kollektivavtals 
tillkomst som bestämmer avtalets innehåll. 

 
Strömmaavtalet, som är ett branschavtal, ingicks i december 2004 och började 
att tillämpas från och med den 1 januari 2005. Dessförinnan hade skärgårds- 
rederierna i Stockholm, som var medlemmar i Almega Tjänsteföretagen, före- 
tagsavtal med förbundet. 

 
De som hörts om hur det gick till när strömmaavtalet ingicks har inte hävdat att 
frågan om vederlag diskuterades, men de har i sak angett att de har samma upp- 
fattning i frågan om negativt vederlagssaldo som den partssida som åberopat 
förhöret. 

 
Nuvarande § 5.4 första och andra stycket i strömmaavtalet om vederlag och 
minskning av vederlagssaldot har samma lydelse som i företagsavtalet mellan 
Strömma Turism och Sjöfart AB (Strömmabolaget) och förbundet. Enligt upp- 
rättade protokoll över antagandet 2000 och 2002 av företagsavtalet mellan 
Strömmabolaget och förbundet deltog på arbetsgivarsidan A.N., som var anställd 
hos Almega Tjänsteföretagen. När Strömmabolaget i juni 2005 inrangerades på 
det då nya strömmaavtalet konstaterade Strömmabolaget, som biträddes av 
Almega Tjänsteföretagen, och förbundet, i protokollet över inrangeringen, att det 
inte fanns några väsentliga skillnader mellan Strömmabolagets företagsavtal och 
strömmaavtalet. Detta talar för att de nämnda bestämmelserna i strömmaavtalet 
åtminstone inspirerats av de likalydande bestämmelserna i Strömmabolagets  
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företagsavtal och att kollektivavtalsparterna vid antagandet av strömmaavtalet 
avsåg att avtalet i fråga om vederlag skulle ha samma innebörd som enligt 
Strömmabolagets företagsavtal. Därför finns det anledning att utreda om det fanns 
någon gemensam partsavsikt när bestämmelserna infördes i Strömmabolagets 
företagsavtal och vad det avtalet innebar. 

Någon utredning om när bestämmelserna ursprungligen infördes i Strömma- 
bolagets företagsavtal och vad som förekom då har inte lagts fram. Av proto- 
kollen över antagandet 2000 och 2002 av Strömmabolagets företagsavtal fram- 
går dock att förbundet ”medger att vid nyanställning medges minusvederlag, för 
att kunna passa in i gällande avlösningsschema, dock att vid anställningens 
avslutande eventuellt minusvederlag nollställes”. Den formuleringen talar enligt 
Arbetsdomstolens mening närmast för att Strömmabolaget genom A.N. hos 
Almega Tjänsteföretagen, som undertecknat protokollen för Strömmabolaget, 
och förbundet då ansåg att Strömmabolagets företagsavtal inte medgav att ett 
sjöbefäl påfördes ett negativt vederlagssaldo, men att förbundet medgav en 
avvikelse från företagsavtalet som innebar att så fick ske vid nyanställning. H- 
D.G., som företrädde förbundet vid antagandet 2000, har uppgett att han hade 
den uppfattningen och att han tror att det var arbetsgivarsidan som formulerade 
protokollet. Formuleringen i protokollen, som inte anger vad båda 
kollektivavtalsparterna medgav, kan, enligt Arbetsdomstolens mening, emeller- 
tid också läsas som att förbundet medgav, i betydelsen konstaterade, att företags- 
avtalet tillät minusvederlag vid nyanställning, men också innebar att minus- 
vederlag skulle nollställas vid anställningens avslutande. 

Arbetsdomstolen finner sammanfattningsvis att det inte går att av utredningen 
dra slutsatsen att det skulle ha funnits en gemensam partsavsikt om i vilken mån 
vederlagssaldot får minskas. 

Avtalstexten och avtalets systematik 

Enligt Arbetsdomstolens mening är ordalydelsen av § 5.4 i strömmaavtalet, sedd 
isolerad eller i belysning av ordalydelsen av övriga bestämmelser i avtalet om 
vederlag, förenlig med båda partssidors tolkning och ger inte något påtagligt 
försteg för endera partssidans tolkning. Inte heller systematiken i strömmaavtalet 
kan anses ge något påtagligt försteg för endera partssidans tolkning. 

Båda partssidor har hänfört sig till användningen av begreppet vederlag i 
lagstiftning för sjömän. 

Om kollektivavtalsparter i ett kollektivavtal använder ett begrepp som inte 
definieras i kollektivavtalet men som förekommer eller har förekommit i för 
avtalsområdet central lagstiftning, får det ofta antas att de avsett att begreppet 
ska ha samma innebörd som lagstiftningen och användas på samma sätt som där 
(AD 2012 nr 18) eller åtminstone att de vid användningen av begreppet inspire- 
rats av lagstiftningen på ett sådant sätt att det får anses ankomma på den part 
som anser att begreppet ska ha en annan betydelse eller funktion än enligt 
lagstiftningen att klargöra det för motparten. Mot den bakgrunden finns det 
anledning att undersöka vilken betydelse och användning begreppet vederlag 
haft i lagstiftning om sjömän. 
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I 3 § i 1973 års sjömanslag fanns begreppet vederlag i definitionen av väntetid. 
Med väntetid avsågs bl.a. sådan del av anställningstiden under vilken sjömannen 
”i form av fritid åtnjuter vederlag för ordinarie arbetstid”. Av sammanhanget 
framgick således att vederlaget inte kunde vara negativt. Orden ”åtnjuter veder- 
lag” ersattes 2012 av ”får ersättning” utan någon närmare kommentar i förarbe- 
tena (prop. 2011/12:35). Begreppet vederlag fanns inte i 1922 års och 1952 års 
sjömanslagar. 

 
Begreppet vederlag användes inte i 1919 års, 1926 års och 1938 års sjöarbets- 
tidslagstiftning. Först i 1948 års sjöarbetstidslag återfinns begreppet i en regel 
som inspirerats av ILO-konvention nr 76. Översteg den ordinarie arbetstiden i 
fjärrtrafik ett visst antal timmar per vecka eller två veckor i följd skulle ”sjö- 
mannen för överskjutande tid åtnjuta vederlag i form av fritid eller på annat sätt 
enligt vad därom må fastställas genom kollektivavtal eller annan överenskom- 
melse”. Genom 1959 års sjöarbetstidslag gjordes bestämmelsen också tillämplig 
i närtrafik och det klargjordes att fritiden skulle vara ”i hamn”. Bestämmelsen 
återfanns också i 1970 års sjöarbetstidslag. I arbetstidslagstiftningen för sjömän 
användes således begreppet vederlag genomgående för att beteckna ersättning 
för att sjömannen fick arbeta ”för mycket” vissa perioder. Av sammanhanget 
framgick att vederlaget inte kunde vara negativt. Sedan 1998 regleras inte längre 
arbetstiden för sjömän i särskild lagstiftning utan bara deras vilotid, och i lag- 
stiftningen om vilotid för sjömän förekommer inte begreppet vederlag, men 
regeln i sak om att ordinarie arbetstid som överstiger 40 timmar i veckan ska 
ersättas med fritid i hamn eller enligt kollektivavtal finns kvar i 7 § lagen 
(1998:958) om vilotid för sjömän. 

 
Begreppet vederlag har således funnits under relativt lång tid i lagstiftningen om 
sjöarbetstid i betydelsen ersättning i form av ledighet (fritid) för arbete utöver 
den veckoarbetstid som gäller vid arbete i land och regeln i sak finns kvar än i 
dag. Lagregleringen innebar med nödvändighet att den överskjutande arbetstiden 
under en vecka måste sparas till senare och att det sparade, vederlaget, vid 
senare (åtnjutet vederlag i form av) ledighet måste minskas. Men lagregleringen 
har aldrig inneburit att ”för lite” arbete en vecka kunnat ”sparas” för att dras av 
från det som arbetas ”för mycket” under en kommande vecka. Lagregleringen 
måste antas ha varit välbekant för kollektivavtalsparterna när bestämmelserna 
om vederlag i kollektivavtalet ursprungligen kom till. 

 
Bestämmelsen i § 5.4 första stycket i strömmaavtalet, om att vederlag utgår för 
det antal timmar varmed den under avlöningsperioden fullgjorda ordinarie 
arbetstiden överstiger den normala veckoarbetstiden om 36 timmar, motsvarar 
helt den reglering som under relativt lång tid funnits i lagstiftningen, dock att 
referensperioden i avtalet är en avlöningsperiod (kalendermånad) i stället för en 
enda vecka (eller tidigare i vissa fall två veckor) och att den normala vecko- 
arbetstiden är kortare. 

 
Ordalydelsen av § 5.4 andra stycket i strömmaavtalet om minskning av veder- 
lagssaldot när sjöbefälet under en avlöningsperiod arbetat kortare än 36 timmar i 
genomsnitt per vecka, dvs. haft ledighet (fritid), kan enkelt uppfattas motsvara 
den i lagregleringen inneboende mekanismen, att åtnjutet vederlag i form av 
ledighet måste minska det vederlag som finns kvar att åtnjuta (men aldrig så 
långt att vederlaget blir ”negativt”). Därför och mot bakgrund av lagregleringen, 
som aldrig inneburit att det varit möjligt att ”spara” för lite arbete under en 
period för att räkna av det under en senare period med för mycket arbete, har  
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förbundets tolkning, enligt Arbetsdomstolens mening, ett klart försteg. Det har 
ankommit på den kollektivavtalspart som ansett att ordalydelsen innebär att 
vederlagssaldot kan vara negativt att klargöra det för motparten, vilket såvitt 
framkommit inte skett. 

Arbetsdomstolens sammanfattande slutsats är att förbundets tolkning – mot 
bakgrund av den lagreglering som måste antas ha varit välbekant för kollektiv- 
avtalsparterna när bestämmelserna om vederlag i kollektivavtalet ursprungligen 
kom till – har ett så klart försteg framför arbetsgivarparternas tolkning att den 
bör väljas. Den slutsatsen rubbas inte av de ändamålsskäl som arbetsgivarpar- 
terna fört fram eller den avtalstillämpning som de hänfört sig till, utan att hävda 
att förbundet skulle ha känt till den. 

Slutsats och skadestånd 

Arbetsdomstolens ställningstaganden innebär att bolaget har brutit mot strömma- 
avtalet genom att tillföra var och en av arbetstagarna ett negativt vederlagssaldo 
och genom att senare låta var och en av dem arbeta in det negativa vederlags- 
saldot. 

För kollektivavtalsbrottet ska bolaget betala allmänt skadestånd till förbundet. 
Vid en sammanvägd bedömning bestämmer Arbetsdomstolen, som inte kan 
finna att arbetstagarna drabbats av någon ekonomisk skada, det allmänna skade- 
ståndet till 40 000 kr. 

Rättegångskostnader 

Arbetsgivarparterna har förlorat och ska därför, med hälften vardera, ersätta 
förbundets rättegångskostnader, i den mån kostnaderna skäligen varit påkallade 
för att ta till vara förbundets rätt. 

Förbundet har begärt ersättning för rättegångskostnader med 523 232 kr, varav 
522 900 kr för arvode till ombud för arbete under 260 timmar och 332 kr för 
vittneskostnad. Arbetsgivarparterna har vitsordat ett ombudsarvode motsvarande 
114 timmars arbete enligt tillämpad timtaxa som skäligt i och för sig. Vittnes- 
kostnaden har vitsordats som skälig i och för sig. Arbetsdomstolen finner att 
förbundet får anses skäligen tillgodosett med ersättning för ombudsarvode med 
400 000 kr, jämte fordrad och vitsordad ersättning för vittneskostnad. 
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Domslut 

1. Arbetsdomstolen förpliktar Rederiaktiebolaget Ballerina att till Sjöbefäls- 
föreningen betala allmänt skadestånd med 40 000 kr, med ränta enligt 6 § ränte- 
lagen från den 20 januari 2021 till dess betalning sker.

2. Arbetsdomstolen förpliktar Almega Tjänsteföretagen och Rederiaktiebolaget
Ballerina att med hälften vardera ersätta Sjöbefälsföreningen för rättegångskost- 
nader med 400 332 kr, varav 400 000 kr avser ombudsarvode, med ränta på det
förstnämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess
betalning sker.

Ledamöter: Sören Öman, Peter Syrén, Berndt Molin, Lars Askelöf, Anita 
Hagelin, Kjell Svahn och Ulrika Boëthius. Enhälligt. 

Rättssekreterare: Anna Thorssin 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 4/23 
2023-01-18 Mål nr B 39/22 
Stockholm 

KLAGANDE 
Sebastian Frisk, 19831015-4896, Mor Annies väg 25, 434 60 Kungsbacka 
Ombud och rättshjälpsbiträde: advokaten Mia Eriksson, Halldin Advokater, 
Östra Hamngatan 30–34, 411 09 Göteborg 

MOTPART 
Staten genom Polismyndigheten, Box 12256, 102 26 Stockholm 
Ombud: arbetsrättsjuristerna Ola Svensson och Julia Damerau Malmström, 
Polismyndigheten, Box 12256, 102 26 Stockholm 

SAKEN 
lönefordran 

ÖVERKLAGAD DOM 
Varbergs tingsrätts dom den 10 mars 2022 i mål nr T 1116-21 

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här). 

Bakgrund 

Sebastian Frisk, som tidigare hade en tillsvidareanställning hos Polismyndigheten, 
sades den 1 april 2020 upp av personliga skäl. Eftersom han hade en uppsägningstid 
om fem månader, beräknades anställningen upphöra den 31 augusti 2020, och 
Polismyndigheten betalade lön till honom för tiden fram till denna tidpunkt. 

Eftersom Sebastian Frisk i mål nr T 1678-20 vid Varbergs tingsrätt väckt talan om 
ogiltigförklaring av uppsägningen, kom anställningen dock att bestå till den 30 juni 
2021, vid vilken tidpunkt tingsrätten interimistiskt beslutade att anställningen skulle 
upphöra. Parterna är ense om att Sebastian Frisk anställning upphörde den 30 juni 
2021. 

Sebastian Frisk väckte sedermera även talan om utfående av lön för perioden 
september 2020–juni 2021. Staten bestred käromålet, men vitsordade de yrkade 
månatliga beloppen och den fordrade räntan. I den överklagade domen biföll 
tingsrätten talan såvitt avsåg löneanspråken för tiden till och med januari 2021, men 
avslog Sebastian Frisks talan i övrigt. Vardera parten skulle stå sin rätte- 
gångskostnad. 

Sebastian Frisk har överklagat tingsrättens dom. 
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Yrkanden 
 

Sebastian Frisk har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, 
ska bifalla Sebastian Frisks talan i dess helhet. Han har även yrkat att Arbetsdom- 
stolen ska förplikta Polismyndigheten att betala hans rättegångskostnader i 
tingsrätten. 

 
Staten har bestritt ändring. 

 
Båda parter har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 

 
 
 

Parterna har åberopat samma omständigheter som i tingsrätten, med i huvudsak 
följande förtydliganden. 

 
Sebastian Frisk 

 
Polismyndigheten beslutade den 8 november 2019 att inte längre godkänna 
Sebastian Frisk för säkerhetsklassad anställning. En godkänd säkerhetsklassning är 
nödvändig för att få arbeta som polis. Sebastian Frisk fråntogs alla möjligheter att 
komma till arbetet och hade inte tillgång till sin arbetsplats. 

 
Eftersom Sebastian Frisk, med fog enligt tingsrätten, uppfattat sig som avstängd, 
innebar mejlet från Polismyndigheten den 1 februari 2021, som Sebastian Frisk 
förstod det, ett bestridande med grunden att Sebastian Frisk inte hade rätt till lön 
även om hans anställning fortgick och även om han var avstängd. Mejlet innehöll 
inte någon utveckling av varför Polismyndigheten ansåg att han inte stått till 
Polismyndighetens förfogande sedan den 1 september 2021, trots att han med fog 
uppfattade sig som avstängd. Det kan ha berott på att Polismyndigheten gjorde 
gällande att han varit sjuk eller att han hade haft annat arbete. Det framgick heller 
inte av mejlet att Sebastian Frisk inte längre var avstängd, vad som förväntades av 
honom fortsättningsvis och vilka arbetsuppgifter han skulle utföra. 

 
Staten 

 
Den av Sebastian Frisk förda ogiltighetstalan har inte i sig inneburit att Sebastian 
Frisk önskat utföra arbete för arbetsgivarens räkning. Tvärtom är det vanligt att 
arbetstagare önskar återgå i arbete först efter att frågan om uppsägningens saklighet 
prövats. 

 
Någon utfästelse från arbetsgivarens sida om arbetsbefrielse under den s.k. 
förlängningstiden har inte gjorts. 

 
Utredningen 

 
Arbetsdomstolen har avgjort målet utan huvudförhandling. Parterna har åberopat 
samma bevisning som i tingsrätten. Den muntliga bevisningen som tingsrätten tagit 
upp har lagts fram genom uppspelning av ljud- och bildupptagningarna av förhören 
i tingsrätten. 
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Staten har härutöver gett in och hänfört sig till stämningsansökan och en 
anståndsbegäran i Varbergs tingsrätts mål nr T 1678-20, vilkas innehåll Sebastian 
Frisk har bekräftat som ostridiga. 

 
Domskäl 

 
Frågan i Arbetsdomstolen är om Sebastian Frisk har rätt till lön för perioden 
februari–juni 2021. 

 
Av 34 § andra stycket anställningsskyddslagen, i dess i målet aktuella lydelse, 
framgår att om det uppkommer tvist om en uppsägnings giltighet upphör inte 
anställningen förrän tvisten har slutligt avgjorts samt att arbetstagaren har rätt till 
lön och andra anställningsförmåner enligt 12–14 §§ anställningsskyddslagen så 
länge anställningen består. Arbetstagaren får inte heller avstängas från arbete på 
grund av de omständigheter som har föranlett uppsägningen annat än om det finns 
särskilda skäl. 

 
Det är ostridigt att Polismyndigheten fattade beslut om att inte längre godkänna 
Sebastian Frisk för säkerhetsklassad anställning och sa upp honom av personliga 
skäl samt att det uppkommit tvist om uppsägningens giltighet och att anställningen 
varat till och med den 30 juni 2021. Sebastian Frisk kunde på grund av beslutet att 
inte längre godkänna honom för säkerhetsklassad anställning inte användas i arbete 
som polis. Det är ostridigt att Polismyndigheten inte påfordrat att han skulle utföra 
något arbete under perioden februari–juni 2021. Sebastian Frisk har därmed enligt 
34 § andra stycket anställningsskyddslagen rätt till lön under den aktuella perioden 
oberoende av om han varit eller uppfattat sig vara avstängd. 

 
Sebastian Frisk har inte varit sjuk den aktuella perioden och det har inte heller 
framkommit att han av annan orsak då varit arbetsoförmögen. Senast den 1 februari 
2021 kände Polismyndigheten till att Sebastian Frisk krävde lön. Om Polismyndig- 
heten, som på grund av författning var förhindrad att fortsätta använda Sebastian 
Frisk i arbete som polis och hade tagit ifrån honom arbetsredskap och inpasserings- 
kort, velat påfordra något arbete av Sebastian Frisk under tvistetiden, har det 
ankommit på Polismyndigheten att tydligt anvisa honom sådant arbete. Det har 
Polismyndigheten inte gjort. Att Polismyndigheten hävdat att Sebastian Frisk inte 
stod till arbetsgivarens förfogande eller var olovligt frånvarande är inte ett sådant 
anvisande av arbete. 

 
Arbetsdomstolen kommer således till slutsatsen att Sebastian Frisk får anses ha stått 
till Polismyndighetens förfogande för arbete under februari–juni 2021. Han har 
därför rätt till lön även under denna period med yrkade och av staten vitsordade 
belopp. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet härmed. 

 
Rättshjälpsersättning m.m. 

 
Mia Eriksson har begärt ersättning enligt rättshjälpslagen för arbete i Arbets- 
domstolen med 14 420 kr, varav 11 536 kr avser åtta timmars arbete och 2 884 kr 
avser mervärdesskatt. Denna ersättning är skälig och ska därför fastställas. 
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Vid ovan angiven utgång av målet i sak ska staten i egenskap av förlorande part 
förpliktas att ersätta Sebastian Frisks rättshjälpskostnader i tingsrätten och i 
Arbetsdomstolen. 

Domslut 

1. Arbetsdomstolen förpliktar, med ändring av punkten 1 i tingsrättens domslut,
Polismyndigheten att till Sebastian Frisk betala 303 600 kr jämte ränta enligt
6 § räntelagen på
− 30 360 kr från och med den 25 september 2020,
− 30 360 kr från och med den 25 oktober 2020,
− 30 360 kr från och med den 25 november 2020,
− 30 360 kr från och med den 25 december 2020
− 30 360 kr från och med den 25 januari 2021,
− 30 360 kr från och med den 25 februari 2021,
− 30 360 kr från och med den 25 mars 2021,
− 30 360 kr från och med den 25 april 2021,
− 30 360 kr från och med den 25 maj 2021, och
− 30 360 kr från och med den 25 juni 2021,
allt till dess betalning sker.

2. Arbetsdomstolen fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Mia Eriksson för
arbete i denna instans till 14 420 kr, varav 11 536 kr för arbete och 2 884 kr för
mervärdesskatt.

3. Med ändring av tingsrättens domslut punkten 3 förordnar Arbetsdomstolen att
staten ska ersätta Sebastian Frisks rättshjälpskostnader i tingsrätten och i
Arbetsdomstolen, med den fördelning mellan Sebastian Frisk och staten som
Rättshjälpsmyndigheten bestämmer.

Ledamöter: Sören Öman, Ulrika Stenbeck Gustavson, Per-Anders Edin, Marcus 
Dahlsten, Johanna Torstensson, Torbjörn Hagelin och Anders Johansson. Enhälligt. 

Rättssekreterare: Pontus Bromander 
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ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 5/23 
2023-01-18 Mål nr B 23/22 
Stockholm 

KLAGANDE 
A.S., 19710725-9272, Hembergavägen 18, 187 73 Täby
Ombud: advokaten Anthony Krystek, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå,
Box 7835, 103 98 Stockholm

MOTPART 
Region Västerbotten, 901 89 Umeå 
Ombud: Advokat Mikael Lundberg, Advokatbyrån Kaiding Kommandit- 
bolag, Box 124, 901 04 Umeå 

SAKEN 
preskription av ersättning enligt diskrimineringslagen 

ÖVERKLAGAD DOM 
Umeå tingsrätts mellandom den 1 februari 2022 i mål nr T 2870-20 

Tingsrättens dom, se bilaga. 

Bakgrund 

A.S. anställdes 2016 av Region Västerbotten (regionen) som läkare vid 
Norrlands universitetssjukhus. Den 14 oktober 2020, då han fortfarande var 
anställd men tjänstledig, väckte han talan mot regionen och yrkade bl.a. att 
regionen skulle betala honom diskrimineringsersättning och ersättning enligt 
diskrimineringslagen för resor och logi. Regionen motsatte sig hans talan och 
invände att talan i den delen var preskriberad. 

Genom mellandom förklarade tingsrätten att A.S. förlorat rätten till talan om 
diskrimineringsersättning på grund av preskription (punkten 3 i domslutet). 
Tingsrätten har därefter på förfrågan av Arbetsdomstolen förtydligat att 
domslutet i denna del även omfattar A.S:s yrkande om ersättning enligt 
diskrimineringslagen för resor och logi. 

A.S. har överklagat tingsrättens dom såvitt avser punkten 3 i domslutet. 
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Yrkanden och inställning 
 

A.S. har i första hand yrkat att Arbetsdomstolen ska förklara att han inte har 
förlorat rätten till talan om diskrimineringsersättning och annan ersättning 
enligt diskrimineringslagen på grund av preskription. 

 
A.S. har i andra hand yrkat att Arbetsdomstolen ska förklara att han endast ska 
anses ha förlorat rätten till talan om diskrimineringsersättning och annan 
ersättning enligt diskrimineringslagen på grund av preskription avseende 
omständigheter i tiden före den 22 september 2018 och i vart fall endast 
avseende omständigheter i tiden före den 14 oktober 2018. 

 
Regionen har motsatt sig att tingsrättens dom ändras. 

 
Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 

 
 
 

Arbetsdomstolen har avgjort målet utan huvudförhandling. 
 

Parterna har i preskriptionsfrågan åberopat samma omständigheter och till 
utveckling av sin talan i Arbetsdomstolen anfört i huvudsak detsamma som vid 
tingsrätten och sammanfattningsvis anfört följande. 

 

A.S. 
 

Ingen del av hans talan är preskriberad, eftersom diskrimineringen har skett 
fortlöpande från september 2016 till och med tidpunkten för ansökan om 
stämning, den 14 oktober 2020. Under denna tid har han inte heller fått 
ersättning för kost, logi och resor, vilket kollegor av annan etnicitet har fått. 
Det har alltså varit fråga om ett perdurerande förlopp. 

 
Den sista inträffade omständigheten som hans talan grundar sig på får anses ha 
inträffat den 22 september 2020, vilket innebär att preskriptionsfristen i andra 
hand ska räknas från detta datum. Det var först då det framgick att regionen 
inte avsåg att vidta några åtgärder med anledning av de trakasserier och den 
diskriminerande behandling som han utsatts för. 

 
I vart fall är talan preskriberad enbart till den del den grundar sig på händelser 
som inträffat mer än två år före ansökan om stämning. 

 

Regionen 
 

A.S:s talan är preskriberad enligt 6 kap. 4 § diskrimineringslagen, eftersom de 
omständigheter han åberopat till grund för yrkandena om ersättningar enligt 
diskrimineringslagen påstås ha inträffat mer än två år före talans väckande 
samt är sådana händelser som han känt till mer än sex månader innan talan 
väcktes. Den sista inträffade omständigheten som A.S:s talan grundar sig på 
inträffade den 6 mars 2020 då han fick sitt specialistbevis, och talan väcktes 
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mer än sex månader efter denna tidpunkt. Det finns inte stöd i lag eller praxis 
att betrakta diskriminering eller den omständigheten att A.S. inte fått ersättning 
för kost, logi och resor som ett perdurerande förlopp. Preskription har därför 
inträtt. 

 
Det finns inte grund för slutsatsen att talan skulle vara preskriberad enbart 
såvitt avser händelser före den 22 september 2018. Inte heller A.S:s yrkande i 
sista hand kan bifallas, eftersom han känt till samtliga omständigheter som 
yrkandet om diskrimineringsersättning hänför sig till i längre tid än sex 
månader då talan väcktes. 

 
Domskäl 

 
Tvistefrågan 

 
Frågan i Arbetsdomstolen är om och i vad mån A.S:s talan om diskrimi- 
neringsersättning och annan ersättning enligt diskrimineringslagen har gått 
förlorad till följd av preskription, vilket regionen men inte A.S. anser. 

 
Rättsliga utgångspunkter 

 
Enligt 6 kap. 4 § andra stycket diskrimineringslagen ska bestämmelserna om 
preskription i 64–66 och 68 §§ medbestämmandelagen tillämpas på en talan mot 
en arbetsgivare som inte förs med anledning av uppsägning eller avskedande. 
Den tidsfrist som anges i 66 § första stycket första meningen medbestämmande- 
lagen ska dock vara två månader. 

 
För den som har förhandlingsrätt enligt 10 § medbestämmandelagen, t.ex. en 
arbetstagarorganisation, gäller 64 § medbestämmandelagen. Enligt den bestäm- 
melsen ska organisationen påkalla förhandling inom fyra månader efter det att 
organisationen har fått kännedom om den omständighet vartill yrkandet hänför 
sig och senast inom två år efter det att omständigheten har inträffat. Påkallar 
organisationen inte förhandling inom föreskriven tid, förlorar organisationen 
rätten till förhandling. 

 
För arbetstagare som själva vill föra talan gäller 66 § medbestämmandelagen. 
Det första stycket i den paragrafen gäller för arbetstagare som är eller har varit 
medlem i en arbetstagarorganisation. Har organisationen inte iakttagit före- 
skriven tid för förhandling, eller väckande av talan, får arbetstagaren väcka talan 
inom en månad efter det att tiden har löpt ut. Den tidsfristen ska dock som 
nämnts enligt diskrimineringslagen vara två månader. Första stycket förutsätter 
således att organisationen har rätt att förhandla och väcka talan för arbetstagaren. 

 
Det andra stycket i 66 § medbestämmandelagen gäller för arbetstagare som inte 
kan företrädas av en organisation. Regleringen anses vara tillämplig när orsaken 
till att arbetstagaren inte kan företrädas av en organisation är att han eller hon 
inte är eller har varit medlem i någon arbetstagarorganisation på det sätt som 
avses i första stycket, inte när den organisation arbetstagaren är eller har varit 
medlem i inte vill föra medlemmens talan (jämför prop. 1975/76:105 bil. 1 
s. 432, 463 f., 518 och 539). Arbetstagaren ska då väcka talan inom fyra 
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månader efter det att han eller hon fått kännedom om den omständighet vartill 
yrkandet hänför sig och senast inom två år efter det att omständigheten har 
inträffat. 

Väcks talan inte inom föreskriven tid, förlorar parten enligt 68 § medbestäm- 
mandelagen rätten till talan, dvs. anspråket är preskriberat. 

Bedömningen i detta fall 

Arbetsdomstolen godtar A.S:s uppgift om att han var medlem i en 
arbetstagarorganisation under hela sin anställning, dvs. även när han väckte 
talan mot regionen. Uppgiften har inte bestritts av regionen. Det är därmed 
regleringen i 66 § första stycket medbestämmandelagen som är tillämplig och 
därmed i sin tur det som för arbetstagarorganisationens del följer av 64 § 
medbestämmandelagen. 

Regionen har inte påstått att, eller när, arbetstagarorganisationen skulle ha fått 
kännedom om de omständigheter som A.S. grundar sin talan enligt 
diskrimineringslagen på. Fyramånadersfristen i 64 § medbestämmandelagen är 
därför inte tillämplig, utan bara tvåårsfristen som räknas från det att den 
omständighet vartill yrkandet hänför sig har inträffat. 

Enligt 66 § första stycket medbestämmandelagen och 6 kap. 4 § andra stycket 
diskrimineringslagen hade A.S. två månader efter det att arbetstagar- 
organisationens tvåårsfrist löpt ut, på sig att väcka talan. A.S. väckte talan vid 
tingsrätten den 14 oktober 2020. Det innebär att han på grund av preskription 
har förlorat rätten till talan enligt diskrimineringslagen på grund av 
omständigheter som har inträffat före den 14 augusti 2018. 

A.S:s talan enligt diskrimineringslagen grundas på omständigheter som
inträffat både före och efter den 14 augusti 2018. En del av hans talan enligt
diskrimineringslagen, men inte hela, är således preskriberad. Hans förstahands- 
yrkande i Arbetsdomstolen, som måste anses avse ett fastställande av att hela
hans talan enligt diskrimineringslagen inte är preskriberad, kan därför inte
bifallas. Däremot kan hans andrahandsyrkande i Arbetsdomstolen, vilket får
anses omfattas av den mellandomsfråga som tingsrätten prövat, bifallas. Det
innebär att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, punkten 3 i
domslutet, ska fastställa att A.S. på grund av preskription har förlorat rätten till
talan enligt diskrimineringslagen på grund av omständigheter som har inträffat
före den 22 september 2018.

Rättegångskostnader i Arbetsdomstolen 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen. 
Frågan om rättegångskostnader ska bedömas i samband med att tingsrätten 
upptar målet i dess helhet till behandling. Parternas yrkanden om rättegångs- 
kostnader i Arbetsdomstolen föranleder därför inte något ställningstagande. 
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Domslut 
 

Arbetsdomstolen fastställer, med ändring av tingsrättens domslut, punkten 3, 
att A.S. på grund av preskription har förlorat rätten till talan enligt 
diskrimineringslagen på grund av omständigheter som har inträffat före den 
22 september 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledamöter: Sören Öman, Ulrika Stenbeck Gustavson, Per-Anders Edin, 
Johanna Torstensson och Anders Johansson. Enhälligt. 

 
Rättssekreterare: Martina Diab 
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Bilaga 
 

Tingsrättens mellandom (ledamöter: Mattias Nordell, Caroline Isaksson och 
Andreas Forssén 

 
BAKGRUND 

 
A.S. anställdes under 2016 av Region Västerbotten (Regionen) som ST-läkare 
vid Norrlands universitetssjukhus (NUS). A.S. har varit sjukskriven under 2020 
samt senare tjänstledig till den 1 november 2020. A.S. har efter att 
tjänstledigheten löpt ut inte återgått i arbete. 

 
YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

 
A.S. har yrkat att tingsrätten ska fastställa att han och Regionen har träffat ett 
anställningsavtal, från det att han erhöll sitt specialistbevis, innebärande en 
anställning som specialistläkare på operation- och tumörmottagningen på NUS. 

 
A.S. har vidare yrkat att tingsrätten ska förklara att avskedandet av honom från 
hans anställning på operation- och tumörmottagningen på NUS är ogiltigt. 
Yrkandet har framställts jämväl intermistiskt, det vill säga att tingsrätten 
genom interimistiskt beslut ska förordna att A.S:s anställning på operation- och 
tumörmottagningen på NUS ska bestå utan hinder av avskedandet till dess att 
tvisten slutligt avgjorts. För det fall att domstolen skulle finna att A.S. inte 
blivit avskedad har han i andra hand yrkat att tingsrätten ska förklara att 
uppsägningen av honom från hans anställning på operation- och 
tumörmottagningen är ogiltig. 

 
A.S. har även yrkat att Regionen ska förpliktas att till honom utge: 

 
- allmänt skadestånd med 150 000 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen från 
dagen for delgivning av stämningsansökan (den 27 oktober 2020) till dess 
betalning sker, 

 
- ekonomiskt skadestånd för lön med i första hand 85 000 kronor per månad 
och i andra hand 58 000 kr per månad samt på lönen belöpande 
semesterersättning med i första hand 10 220 kr per månad samt i andra hand 
6 900 kr per månad samt pensionspremier med i första hand 3 825 kr per 
månad och i andra hand med 2 610 la per månad från och med den 1 november 
2020 till dagen för huvudförhandling i målet jämte ränta enligt 6 § räntelagen 
på lönebeloppen från den 25 :e respektive månad, allt tills dess betalning sker, 

 
- diskrimineringsersättning om 75 000 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen 
från dagen for delgivning av stämningsansökan (den 27 oktober 2020) till dess 
betalning sker, 

 
- ersättning enligt diskrimineringslagen om 310 000 kronor avseende ersättning 
om 10 000 kronor per månad för resor och logi från den 1 september 2016 med 
avdrag för tid under sjukskrivning, tjänstledighet och utbildning på annan ort. 
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Regionen har yrkat att käromålet ska avvisas såvitt avser yrkandet om att 
tingsrätten ska fastställa att A.S. och Regionen har träffat ett anställningsavtal, 
från det att A.S. erhöll sitt specialistbevis, innebärande en anställning som 
specialistläkare på operation- och tumörmottagningen på NUS. 

Regionen har även yrkat att käromålet ska avvisas såvitt avser yrkandena om 
diskrimineringsersättning samt ersättning enligt diskrimineringslagen för resor 
och logi. Regionen har bestritt A.S:s övriga yrkanden samt, för det fall A.S:s 
yrkanden inte avvisas, samtliga yrkanden. Ränta från dagen för delgivning av 
stämningsansökan för allmänt skadestånd och diskrimineringsersättning har 
vitsordats som skäligt i och för sig. 

A.S. har bestritt Regionens avvisningsyrkanden. 

MELLANDOMSFRÅGA 

I denna mellandom prövar tingsrätten frågan om A.S:s talan om 
diskrimineringsersättning har gått förlorad till följd av preskription. Tingsrätten 
prövar i denna dom även Regionens yrkande om avvisning av A.S:s 
fastställelsetalan samt A.S:s interimistiska yrkande. 

GRUNDER M.M. 

Parterna har, såvitt är av intresse för de frågor som ska prövas i denna dom, 
anfört i huvudsak följande. 

A.S. 

Frågan om avvisning av fastställelsetalan 

Han har utlovats en anställning som specialistläkare vid operation- och 
tumörmottagningen i samband med att han anställdes av regionen 2016. 
Utlovandet skedde i samband med anställningsintervjun. Även i tiden därefter 
har han utlovats tjänsten såväl muntligen som skriftligen. Han skulle tillträda 
anställningen i samband med att han erhöll sitt specialistbevis vilket han gjorde 
den 6 mars 2020. Han har inte sökt någon tjänst vid operation- och 
tumörmottagningen utan tanken var att samma anställningsavtal skulle fortsatta 
och omfatta tjänsten som specialistläkare vid nämnda avdelning. Hans 
anställning blev den 6 mars 2020 en specialistläkartjänst men placering av 
honom är tvistig. De förändrade arbetsuppgifterna att få tjänstgöra vid 
operation- och tumörmottagningen skulle vara avgörande för hans forskning 
vid Umeå universitet. Då det är fråga om sådan stor skillnad i arbetsuppgifter 
som specialistläkare vid öron-, näsa- och halssektionen (ÖNH) jämfört vid 
operation- och tumörmottagningen är det att uppfatta som en annan anställning. 
Om tingsrätten, trots avskedandet av honom från ÖNH, fastställer att han har 
utlovats en tjänst på operation- och tumörmottagningen blir det de facto en ny 
anställning. 

Talan om det ingångna anställningsavtalet rör ett rättsförhållande och inte 
endast ett sakförhållande. Hans talan anknyter till minst en rättsföljd, dvs. att 
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han, för det fall att anställning utlovats och därigenom ingåtts, avskedats eller 
olovligen uppsagts från denna anställning. Då en rättsföljd följer av talan är 
talan inte att anses som fört avseende endast ett sakförhållande. 

Talan om fastställelse får tas upp till prövning om ovisshet råder om 
rättsförhållandet och detta är till förfång för käranden. I förevarande fall råder 
oenighet om ett anställningsavtal såsom gjorts gällande har utlovats av 
arbetsgivaren och därigenom ingåtts. Ovisshet i denna fråga är till förfång för 
honom av flera anledningar. Han har sedan 2016 genomgått en 
utbildningstjänstgöring som ST-läkare vid sjukhuset. Under denna tid har han 
själv bekostat ett antal utbildningar med syftet att erhålla en 
specialistkompetens inom ÖNH med vidareutbildning med syftet att erhålla en 
specialisering inom subspecialitet hals- och tumörkirurgi. Skälet därtill har 
även varit att han under den aktuella tidsperioden verkat som doktorand vid 
Umeå universitet där han bedrivit forskning hänförlig till diagnostik baserad på 
artificiell intelligens avseende tumörbildning i halsregionen. Det vore till 
förfång för honom att inte få fastställelsetalan prövad då det skulle råda 
oklarhet om han kommer att kunna vidareutbilda sig inom den önskade 
specialiteten samt möjligheterna att även framgent kunna bedriva den angivna 
forskningen vid Umeå universitet. Vidare skulle det vara till förfång för honom 
att inte få saken prövad med anledning av att han i tiden efter 
stämningsansökan avskedats från sin anställning vid ÖNH och såldes, för det 
fall att avtal om anställning ingåtts, har rätt att tillträda den yrkade 
anställningen. 

Frågan om interimistiskt beslut 

Det föreligger inte grund för giltig uppsägning varför det interimistiska 
yrkandet ska bifallas. Hans anställning ska bestå tills tvisten slutligt avgjorts 
varför han har rätt till lön och andra förmåner så länge som anställningen 
består. 

Frågan om preskription av diskrimineringsersättning 

Regionen är på grund av följande skyldig att utge diskrimineringsersättning: 

- Att han felaktigt 2016 fått ett besked om att han erhållit annan tjänst (som
underläkare) än avtalad ST-tjänst. Han fick gå på ett underläkarschema medan
andra svenska personer, bl.a. A.H., som fick ST-tjänst fick ST-scheman. Detta
har således varit fråga om direkt diskriminering p.g.a. att hans etniska
tillhörighet (iranier).

- Att han baktalats inför andra kliniker och läkare för att sabotera arbetet med
TORS. Det har varit fråga om en underlåtenhet från regionen att ta itu med
situationen kopplat till hans etniska tillhörighet. Regionen hade inte agerat på
samma sätt om det varit frågan om en person av svensk härkomst.

- Felaktig behandling av honom i samband med specialistkollegium den
14 februari 2018 då ogrundade anklagelser framfördes mot honom att han
skulle ha felbehandlat en patient. Det har varit fråga om en underlåtenhet från

Januari 2023 s. 42

AD 2023 nr 5



 
 

Regionen. Regionen skulle ha agerat på ogrundade anklagelser om det var 
frågan om en anställd med svensk härkomst. 

 
- Regionens passivitet avseende de trakasserier han utsatts för av andra läkare, 
bl. a. K.O. och M.S., bestående i anklagelser om att han utsatt K.O. för sexuella 
trakasserier under våren 2018 samt att M.S. efter ett möte den 3 september 
2018 började trakassera honom och framförde att han borde sluta äta fläskkött 
och dricka alkohol trots att han inte är muslim. Han har påtalat trakasserierna 
för regionen men Regionen har inte gjort något. Han gjorde vid ett möte med 
H.L. i augusti 2018 en muntlig motanmälan mot K.O. om trakasserier, 
bestående i att hon felaktigt påstått att han felbehandlat en patient, men detta 
togs inte upp. När däremot K.O. gjorde en anmälan mot honom togs det upp. 
Detta är kopplat till hans etniska tillhörighet. K.O. är svensk. 

 
- Den negativa särbehandlingen i oktober 2018 samt våren 2019 varigenom han 
nekades att ta del av den utredning om sexuella trakasserier som utvisat att det 
inte kunde styrkas att han trakasserat någon sexuellt. K.O. som är svensk fick 
ta del av den medan han inte fick det på grund av sin etniska tillhörighet. 

 
- Den negativa särbehandlingen i slutet av 2019 genom att H.L. vägrade att 
underteckna hans specialistbevis. Andra, som är svenskar, har fått 
specialistbeviset undertecknat så snart det varit aktuellt. Detta är fråga om 
direkt diskriminering. 

 
- Förvägrandet att anställa honom på operation- och tumörmottagning i 
enlighet med tidigare utfästelser. Att han inte fick arbeta där han ville har 
samband med hans etniska tillhörighet då andra av svensk härkomst fått utföra 
den specialitet som de utlovats. Alla med svenskt efternamn men med lägre 
kompetens har fått platser inom rimlig tid. Personalförstärkning har skett inom 
tumörgruppen genom att M.M. och B.E. tillhör tumörgruppen. Dessa är 
européer och bördiga från Turkiet men även andra av svensk härkomst har 
anställts. 

 
- Att han löpande trakasserats på arbetsplatsen genom att bl.a. själv få bekosta 
randning i England samt andra kurser, inte få tillägg för resa och logi såsom 
andra pendlande läkare, förvägrats att köpa in kirurgiska luppar, tvinga honom 
att genomgå MRSA-provtagning efter återkomst från England samt att hans lön 
legat under vad som motsvarat hans erfarenhet och bakgrund. Detta är fråga 
om direkt diskriminering på grund av etnisk tillhörighet. Svenskar har inte 
behövt bekosta randningar, har fått resa och logi betalt, fått köpa luppar och 
inte behövt genomgå MRSA-provtagning. Svenskar med samma eller lägre 
erfarenhet än honom har fått samma eller högre lön än vad han fått. Han har 
muntligen framställt krav om ersättning för resa och logi i samband med 
lönesamtal. Andra pendlande anställda, som är svenskar, har fått detta tillägg. 

 
Regionen har inte uppfyllt sina skyldigheter att utreda och vidta åtgärder mot 
de trakasserier och repressalier som han har utsatts för med anledning av sin 
etniska tillhörighet varför diskrimineringsersättning ska utgå. Tidsfristen har 
iakttagits. Han har drabbats av en förlust för rese- och boendekostnader som ett 
led av de trakasserier som han utsatts för varför Regionen är skyldig att utge 
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ersättning för dessa. Han har muntligen framfört detta krav till arbetsgivaren 
men något formellt krav har inte tidigare framställts än i samband med ansökan 
om stämning. 

 
Diskrimineringen har varit perdurerande och därför har preskription inte skett. 
Han har alltid varit medlem i ett fackförbund. 

 
Regionen 

 
Frågan om avvisning av fastställelsetalan 

 
Fastställelseyrkandet ska avvisas. En fastställelsetalan får inte avse ett 
sakförhållande, t.ex. att ett visst avtal har ingåtts, och en sådan talan ska 
avvisas. Eftersom talan avser ett sakförhållande och inte ett rättsförhållande ska 
avvisning redan av detta skäl ske. 

 
A.S. har inte haft en anställning på operation- och tumörmottagningen eller en 
tjänst som endast omfattar tjänstgöring på operation- och tumörmottagningen 
utan en tillsvidareanställning inom öron-, näsa- och halssektionen på Neuro- 
Huvud- Halscentrum på NUS som han hade kvar när talan väcktes. 

 
Det föreligger inte heller något fastställelseintresse. A.S. menar att det ingåtts 
en överenskommelse om att han skulle anställas som specialistläkare vid 
operation- och tumörmottagningen och att han skulle ha erhållit den 
anställningen den 6 mars 2020. Detta bestrids och han har ostridigt inte utfört 
arbete på operations- och tumörmottagningen efter detta datum. Men om det 
träffats ett anställningsavtal med en arbetstagare och arbetstagaren inte får 
påbörja anställningen är utgångspunkten att arbetsgivarens agerande är att 
jämställa med ett avsked. A.S. hade således haft att angripa det inträffade med 
en talan om olovligt avskedande i mars 2020. Det har inte gjorts. Nu har 
tidsfristerna i 40 § LAS för yrkande om ogiltigförklaring av avsked och även 
allmänt och ekonomiskt skadestånd passerats. Redan av detta skäl har A.S. 
förlorat sin talan enligt 42 § LAS. Dessa regler är analogiskt tillämpliga i denna 
situation och ska också leda till att fastställelseyrkandet inte tas upp till 
prövning. Det är inte möjligt att genom en fastställelsetalan kringgå 
preskriptionsbestämmelser som annars skulle vara gällande. Eftersom den 
eventuella rätt att föra talan som förelegat gått förlorad så föreligger inte 
ovisshet om ett rättsförhållande som länder A.S. till förfång och yrkandet ska 
därför avvisas. 

 
A.S. har dessutom, i tid efter stämningsansökans ingivande, avskedats från sin 
tjänst (som underläkare med specialistkompetens vid ÖNH på Norrlands 
universitetssjukhus) hos Regionen på grund av att han varit olovligen 
frånvarande från denna. Avskedet har skett efter varningar och uppmaningar 
till A.S. att inställa sig för att utföra arbete. Hans anställningsförhållande med 
Regionen har upphört och det föreligger därför inte ovisshet som länder honom 
till förfång vad avser frågan om det ingåtts en överenskommelse om att han 
skulle utföra arbetsuppgifter som specialistläkare vid operation- och 
tumörmottagningen. 
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Vidare är frågan var A.S. skulle jobba inom ramen för sin anställning hos 
Regionen ett arbetsledningsbeslut hos Regionen och det saknas rättslig 
möjlighet att få prövat i domstol. Om utfallet av prövningen av avskedandet 
blir att avskedet är lagligen grundat kan inte A.S. tillskapa en ny anställning 
hos Regionen genom att föra en fastställelsetalan om att han innehaft en annan 
befattning eller placering hos Regionen. Det ska noteras att A.S. inte tidigare 
gjort gällande att han skulle haft två olika anställningar hos Regionen och detta 
är inte heller Regionens uppfattning. Det föreligger därför inte ovisshet som 
länder honom till förfång vad avser frågan om det ingåtts en överenskommelse 
om att han skulle anställas som specialistläkare vid operation- och 
tumörmottagningen i mars 2020. 

 
Frågan om interimistiskt beslut 

 
Något avsked har inte skett på sätt som A.S. påstår varför A.S:s yrkande ska 
ogillas. A.S. hade kvar sin anställning när talan väcktes men har sedan 
avskedats på grund av att han inte inställt sig för att utföra arbete efter hans 
tjänstledighets slut. Vidare ska yrkandet ogillas eftersom A.S. inte haft någon 
anställning på operation- och tumörmottagningen eller en tjänst som endast 
omfattar tjänstgöring på denna mottagning och det saknas därför möjlighet för 
domstolen att beslut om att en sådan anställning ska bestå. Regionens 
uppfattning är att A.S. haft en tillsvidareanställning inom ÖNH på Neuro- 
Huvud-Hals Centrum på NUS. Parterna har således olika uppfattning i fråga 
om vilket anställningsförhållande som föreligger. Eftersom parterna har olika 
uppfattning om ett anställningsförhållande på operation- och 
tumörmottagningen föreligger ska förhållandena jämställas med de som råder 
när en arbetstagare och arbetsgivare tvistar om huruvida det föreligger ett 
anställningsförhållande överhuvudtaget. I sådant fall anses inte interimistisk 
prövning kunna göras. 

 
Frågan om preskription av diskrimineringsersättning 

 
De omständigheter A.S. åberopar till grund för yrkandet om 
diskrimineringsersättning påstås ha inträffat mer än två år från talans väckande 
samt är sådana händelser som A.S. känt till mer än sex månader innan talan 
väcktes varför rätten att föra talan är preskriberad. Det saknas stöd i lag och 
praxis för att diskriminering kan anses vara perdurerande och att preskription 
inte inträtt av detta skäl. 

 
UTREDNINGEN 

 
Med parternas samtycke avgör tingsrätten mellandomsfrågan och frågan om 
avvisning av fastställelsetalan utan huvudförhandling. Parterna har skriftligen 
slutfört sin talan i dessa delar. Parterna har inte åberopat någon bevisning. 

 
DOMSKÄL 

 
Frågan om avvisning av fastställelsetalan 
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Enligt 13 kap. 2 § rättegångsbalken får talan om fastställelse huruvida ett visst 
rättsförhållande består eller inte består (positiv respektive negativ 
fastställelsetalan) tas upp till prövning, om ovisshet råder om rättsförhållandet 
och detta är till förfång för käranden. Kravet på att det ska vara fråga om ett 
rättsförhållande innebär att det ska röra ett konkret rättsligt förhållande (eller 
icke-förhållande) mellan parterna och att talan inte får avse rena 
sakförhållanden. Kravet innebär vidare att talan måste anknyta till minst en 
rättsföljd och att yrkandet om en viss rättsföljd måste ha en tillräckligt tydlig 
koppling till konkreta omständigheter som åberopas som grund. 
Rättsförhållandet som talan gäller måste således vara så preciserat att verkan av 
att det fastställs att förhållandet består eller inte består kan överblickas. 

A.S:s yrkande om att tingsrätten ska fastställa att han och Regionen har träffat
ett anställningsavtal, från det att han erhöll sitt specialistbevis, innebärande en
anställning som specialistläkare på operation- och tumörmottagningen på NUS
är ett yrkande om att få fastställt enbart ett visst sakförhållande. Yrkandet om
fastställelse ska därför avvisas. Tingsrätten uppmärksammar dock parterna på
att frågan om parterna träffat ett anställningsavtal innebärande att A.S. anställts
som specialistläkare på operation- och tumörmottagningen på NUS alltjämt är
en fråga som kommer prövas i målet eftersom A.S. för talan om att han blivit
avskedad alternativt uppsagd från denna anställning.

Frågan om interimistiskt förordnande 

I 35 § första stycket anställningsskyddslagen föreskrivs att ett avskedande ska 
förklaras ogiltigt på yrkande av arbetstagaren, om denne blivit avskedad under 
omständigheter som inte ens skulle ha räckt för en giltig uppsägning. Om 
arbetstagaren begär en sådan förklaring, kan domstolen enligt andra stycket 
samma paragraf besluta att anställningen trots avskedandet ska bestå till dess 
tvisten har blivit slutligen avgjord. I målet råder mellan parterna tvist om det 
överhuvudtaget rådde ett sådant anställningsförhållande dem emellan på sätt 
som A.S. påstår den dag ett avskedande påstås ha skett. Under sådana 
förhållanden kan ett intermistiskt beslut enligt 35 § anställningsskyddslagen 
inte bifallas (se t.ex. AD 1991 nr 75 och AD 1998 nr 34). 

Frågan om preskription av diskrimineringsersättning 

I 6 kap. 4 § diskrimineringslagen finns bestämmelser om preskription vid 
anspråk som grundas på diskrimineringslagen. Bestämmelsen innebär i korthet 
att om någon för talan med anledning av uppsägning eller avskedande av skäl 
som har samband med en diskrimineringsgrund tillämpas 40-42 §§ 
anställningsskyddslagen. Om någon för annan talan om diskriminering mot en 
arbetsgivare än en talan om diskriminering genom uppsägning eller 
avskedande, tillämpas i stället 64-66 och 68 §§ medbestämmandelagen. 

A.S:s talan om diskrimineringsersättning rör en annan talan om diskriminering
än en talan om diskriminering genom uppsägning eller avskedande varför
bestämmelserna i medbestämmandelagen är tillämpliga.
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Bestämmelserna om preskription i medbestämmandelagen gör åtskillnad 
mellan arbetstagare som är fackligt organiserade och arbetstagare som inte är 
det. Olika preskriptionsregler gäller således beroende på om arbetstagaren är 
facklig medlem eller inte. A.S. har uppgett att han under hela sin anställning 
hos Regionen varit facklig medlem. Tidpunkten för när tidsfristen för att väcka 
talan börja löpa är kopplad till förhandlingssystemet. 

 
Enligt 64 § medbestämmandelagen ska den som har förhandlingsrätt enligt 
10 § och som vill yrka skadestånd eller annan fullgörelse påkalla förhandling 
inom fyra månader efter det att han ”fått kännedom om den omständighet 
vartill yrkandet hänför sig och senast inom två år från det att omständigheten 
har inträffat”. Enligt 66 § första stycket medbestämmandelagen gäller, för det 
fall att en organisation inte iakttagit föreskriven tid för förhandling eller 
väckande av talan, att den som är eller varit medlem i organisationen och som 
berörs av tvisten får väcka talan inom en månad efter det att tiden löpt ut. 
Denna tidsfrist ska enligt 6 kap. 4 § diskrimineringslagen i mål enligt den lagen 
istället för en månad vara två månader. 

 
Såvitt framkommit har A.S. i frågan om diskriminering inte företrätts av sin 
fackliga organisation och några förhandlingar har inte skett. Det har inte i 
målet framkommit om A.S:s fackliga organisation fått kännedom om de 
omständigheter som A.S:s yrkande om diskrimineringsersättning grundar sig 
på. Det får anses helt klart att en talan som grundar sig på att diskriminering 
skett är preskriberad två år efter det att de påstått diskriminerande händelserna 
inträffat även om den fackliga organisationen inom den tiden inte fått 
kännedom om omständigheterna. Under alla förhållanden är således samtliga 
de händelser som A.S. gör gällande till grund för sitt yrkande om 
diskrimineringsersättning och som inträffat före den 14 oktober 2018, eftersom 
talan väcktes den 14 oktober 2020, preskriberade. Frågan är då när tidsfristen 
ska anses börja löpa för de omständigheter som A.S. åberopar och som påstås 
ha skett i tid från den 14 oktober 2018. I denna situation, när en facklig 
medlem inte vill företrädas av sin organisation, anser tingsrätten att 
fyramånadersfristen i 64 § medbestämmandelagen börjar löpa vid medlemmens 
egen kännedom om omständigheterna, i likhet med vad som gäller för en 
oorganiserad arbetstagare, eftersom regeln annars skulle innebära att en 
medlem som inte gör någon anmälan om diskriminering till sin organisation 
själv skulle kunna bestämma när fyramånadersfristen börjar löpa (jfr AD 2004 
nr 8). A.S. har således haft att väcka talan inom sex månader från att han fick 
kännedom om de omständigheter vartill yrkandet hänför sig. Såsom A.S. fört 
sin talan om diskrimineringsersättning får den i tid sista inträffade 
omständigheten som hans yrkanden hänför sig till anses ha skett den 6 mars 
2020 då han erhöll sitt specialistbevis. A.S. har visserligen anfört att han i tid 
därefter sökte anställning inom tumörteamet på NUS utan att få någon 
anställning, men han har inte preciserat när detta inträffade. Tingsrätten har 
därför inget annat datum att utgå från än den 6 mars 2020 vilket innebär att 
A.S. haft att väcka talan senast den 6 september 2020. Eftersom 
stämningsansökan inkom till tingsrätten den 14 oktober 2020 är A.S:s talan om 
diskriminering i sin helhet preskriberad. 
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Vid den prövning som ska göras enligt 49 kap. 1 § andra stycket 
rättegångsbalken finner tingsrätten att domen bör få överklagas särskilt. Målet i 
övrigt ska vila i avvaktan på att mellandomen vinner laga kraft. 

DOMSLUT 

1. Tingsrätten avvisar A.S:s yrkande om att tingsrätten ska fastställa att han och
Region Västerbotten har träffat ett anställningsavtal, från det att han erhöll sitt
specialistbevis, innebärande en anställning som specialistläkare på operation- 
och tumörmottagningen på Norrlands universitetssjukhus.

2. Tingsrätten avslår A.S:s yrkande om att anställningen som specialistläkare
på operation- och tumörmottagningen på Norrlands universitetssjukhus ska
bestå till dess tvisten slutligt har avgjorts.

3. Tingsrätten förklarar att A.S. förlorat rätten till talan om
diskrimineringsersättning på grund av preskription.

4. Målet ska vara vilande till dess denna dom vinner laga kraft.
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ARBETSDOMSTOLEN BESLUT Beslut nr 6/23 
2023-01-25 Mål nr B 147/22 
Stockholm 

KLAGANDE 
1. M. Handelsbolag
2. N.H.
3. M.S.K.
Ombud för 1–3: biträdande juristen Carl-Johan Dahlöf, Crusner
Advokatbyrå, Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg

MOTPART 
N.K. 
Ombud: advokaten Marcus Gillström, Gillström Advokatbyrå AB, 
Fabriksgatan 11, 503 38 Borås 

SAKEN 
fordran; nu fråga om överlämnande till behörig domstol 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Göteborgs tingsrätt dom den 24 november 2022 och beslut den 
27 september 2022 i mål nr T 10949-20 

N.K. yrkade vid tingsrätten att M. Handelsbolag samt N.H. och M.S.K., som är 
bolagsmän i handelsbolaget, (nedan benämnda M. Handelsbolag m.fl.) 
solidariskt skulle återbetala den köpeskilling som betalats för en 
rörelseöverlåtelse. Som grund för sin talan åberopade N.K. att avtalet om 
butiksöverlåtelse hade hävts. Därtill yrkade han att M. Handelsbolag m.fl. 
solidariskt skulle betala viss lön till honom för arbete som han utfört för M. 
Handelsbolag. 

M. Handelsbolag m.fl. bestred talan.

M. Handelsbolag väckte genom genkäromål talan mot N.K. och yrkade att han,
för det fall domstolen skulle finna att prestationerna rörande affärsöverlåtelsen
skulle gå åter, att N.K. skulle betala skadestånd till handelsbolaget bl.a. till
följd av försämringar i rörelsen.

Under målets handläggning i tingsrätten väcktes frågan av M. Handelsbolag 
m.fl. om N.K:s ombud, Marcus Gillberg, varit jävig att uppträda som
motpartsombud i tvisten, eftersom bolagsmannen N.H. vid ett tidigare skede
hade sökt konsultation hos den advokatbyrå som Marcus Gillberg då arbetade
på. M. Handelsbolag m.fl. begärde med anledning därav att en utsatt
huvudförhandling skulle ställas in. I beslut den 27 september 2022 avslog
tingsrätten begäran om att ställa in huvudförhandlingen.
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Genom dom den 24 november 2022 biföll tingsrätten N.K:s talan om att 
köpeskillingen från affärsöverlåtelsen skulle gå åter och att M. Handelsbolag 
m.fl. solidariskt skulle återbetala köpeskillingen till N.K. med ett visst avdrag
för bifall i en del av genkäromålet. N.K:s talan avseende lönefordran bifölls
inte.

M. Handelsbolag m.fl. har överklagat tingsrättens dom och yrkat att
Arbetsdomstolen i första hand ska undanröja tingsrättens dom och återförvisa
målet till tingsrätten samt ändra tingsrättens dom i fråga om rättegångskostnader.
I andra hand har de yrkat att Arbetsdomstolen ska lämna N.K:s talan utan bifall.
Som grund för yrkandet om återförvisning har de i huvudsak anfört att det
förekommit ett allvarligt rättegångsfel i tingsrätten, eftersom det förelegat jäv för
Marcus Gillström att uppträda som motpartsombud i målet.

Fråga har uppkommit om Arbetsdomstolen är behörig att ta upp överklagandet. 

BESLUT (att meddelas 2023-01-25) 

Skäl 

För att Arbetsdomstolen ska vara behörig att ta upp ett överklagande till 
prövning krävs att det är fråga om en arbetstvist. Med arbetstvist avses, 
förutom tvister om kollektivavtal, andra tvister som rör förhållandet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare (1 kap. 1 § första stycket arbetstvistlagen). 
Frågorna om en tvist är en arbetstvist och om Arbetsdomstolen är behörig att ta 
upp ett överklagande ska domstolen pröva självmant. Finner Arbetsdomstolen 
att dit överklagat mål rätteligen skulle ha överklagats till en hovrätt, ska 
Arbetsdomstolen överlämna målet till vederbörande hovrätt (2 kap. 7 § andra 
stycket arbetstvistlagen). Gemensamt med en arbetstvist får under vissa 
förutsättningar handläggas även andra tvister som alltså inte är arbetstvister 
(1 kap. 1 § andra stycket arbetstvistlagen). 

Huvudkäromålet vid tingsrätten bestod av två tvister, en lönefordran och en 
fordran på återbetalning av köpeskilling för överlåtelse av en rörelse. Genkäro- 
målet avsåg ersättning för försämringar i den överlåtna rörelsen. Bara tvisten om 
lönefordran mellan N.K. och hans påstådda arbetsgivare M. Handelsbolag var en 
arbetstvist som ska handläggas enligt arbetstvistlagen. Tvisterna har handlagts 
och avgjorts gemensamt vid tingsrätten. Genom den överklagade domen bifölls 
bara sådana delar av huvudkäromålet som inte var en arbetstvist. Domen får 
anses innebära att den del av huvudkäromålet som var en arbetstvist ogillades. 

I enlighet med av tingsrätten lämnad fullföljdshänvisning har svarandena i 
huvudkäromålet vid tingsrätten till Arbetsdomstolen överklagat domen och ett 
beslut under rättegången, som inte fått överklagas särskilt. M. Handelsbolag har 
emellertid vunnit målet i den del det avser en arbetstvist. 

När ett slutligt avgörande av ett mål vid tingsrätt, som delvis avsett en arbets- 
tvist, överklagats bara i den del avgörandet inte avsett en arbetstvist och tvisten i 
Arbetsdomstolen således inte till någon del varit att anse som en arbetstvist, har 
Arbetsdomstolen enligt grunderna för 2 kap. 7 § andra stycket arbetstvistlagen 
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överlämnat målet till behörig hovrätt (AD 1979 nr 147). Detta bör, enligt Arbets- 
domstolens mening, gälla i alla de fall då bara den eller de som vunnit målet i 
den del som avser arbetstvisten angripit tingsrättens slutliga avgörande. Att M. 
Handelsbolag, som i sak inte fått överklaga domen i den del som avser 
arbetstvisten, i detta fall i första hand yrkat att Arbetsdomstolen, med undan- 
röjande av domen och ändring av ett beslut under rättegången, ska återförvisa 
målet till tingsrätten, på grund av rättegångsfel, ger således inte anledning till 
någon annan bedömning. Målet ska därför överlämnas till Hovrätten för Västra 
Sverige, som är behörig. 

Arbetsdomstolens ställningstagande 

Arbetsdomstolen överlämnar målet till Hovrätten för Västra Sverige. 

Ledamöter: Sören Öman, referent, Lars Dirke och Robin Henningson. 
Enhälligt. 

Rättssekreterare: Robin Henningson 
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