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LEDARE

vister i personalfrågor är den vanli-
gaste orsaken att anlita en arbetsrättslig
konsult, enligt vår undersökning Arbets-
rättsbarometern. Orsakerna till tvisten
kan naturligtvis variera, uppsägningar,
diskriminering, arbetsmiljö med mera. 

Något som snabbt blivit allt vanli-
gare är stölder kring företagshemligheter.
Från att ha varit sällsynt dyker proble-
matiken nu upp flera gånger i veckan,
enligt arbetsrättsexperten Erik Danhard.
Han ser strukturella orsaker till föränd-
ringen:
Tjänstesektorn har blivit viktigare och vikti-

gare i Sverige, konstaterar han.
I takt med den utvecklingen har mjuka, im-

materiella värden blivit mer betydelsefulla, 
i en del fall kan de vara lika avgörande som
patent och upphovsrätter.

Den tekniska utvecklingen har gjort det
enkelt att stjäla kundlistor och liknande doku-

mentation. Advokaten Charlotte Forssander
konstaterar torrt att om företagsspionerna förr
tvingades stå med pärmar vid kopiatorn nät-
terna igenom – för att lägga vantarna på infor-
mationen – så räcker det nu med ”ett ögonblicks
verk, in och ut med en usb-sticka, och så är det

klart”.

Under året har Charlotte Forssander
företrätt ett bolag som anklagade en
konkurrenten för att ha stulit affärskäns-
lig information. Klienten vann – och kam-

made hem över 10 miljoner i
skadestånds-målet. 

Hon konstaterar att det finns ”en tendens till
skärpning” kring skadeståndsbeloppen.

Problemen med företagshemligheter tar vi
upp längre fram i den här tidningen.

Dessutom skriver vi om Diskrimineringsom-
budsmannens nya strategi, om debatten kring
visselblåsarsystem och mycket annat.

Trevlig läsning!

När spionen inte längre 
måste smyga

PETER JOHANSSON,
chefredaktör
Telefon 070–620 39 39
E–post
peter.johansson@blendow.se
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UNDERSÖKNING 

4 | Klienterna: 
De här tjänsterna behöver vi

Var tredje köpare av juridiska tjänster tror att
de kommer att behöva juridisk hjälp med ar-
betsrättsliga tvister under de kommande tolv
månaderna, enligt deltagarna i undersök-
ningen arbetsrättsbarometern 2015.

12 | Större fokus på ohälsa
Nya regler – och ökad uppmärksamhet – gör att kundernas 
intresse för arbetsmiljöfrågor blivit större.
– det är ett ökat tryck – och ett högre tempo - i hela arbetslivet,
säger sten bauer på baker & mcKenzie.

14 | Inkörsporten
advokaten Åsa erlandsson om arbetsrättens strategiska 
betydelse för storbyråerna.

20 | Höga skadestånd för 
stulna kundlistor

Företagshemligheter har vuxit fram som en allt mer utsatt fråga
inom  näringslivet.

- det var inte aktuellt på samma sätt för 25 år sedan men nu 
dyker frågorna upp flera gånger i veckan, konstaterar advokaten
erik danhard. 

28 | Så vill riksdagspartierna 
forma framtidens arbetsrätt

dataiNsPeKtioNeN:

42 | Inte fritt fram att 
övervaka personalen

eu-domstoleN:

44 | Fetma är 
diskrimineringsgrundande

48 | Nära döden – blev arbetsskadad
48 | Så väljer DO vilka fall 

som ska drivas
– det finns en missuppfattning om att do är en form av allmänt
ombud för enskilda, säger processchefen martin mörck.

PORTRÄTT 

64 | ”Frågorna hanteras på ett mer
strategiskt plan”

hR-ärenden hanteras högre upp i företagens organisationer. då
ökar också arbetsrättens betydelse, menar advokaten Pia attoff.

80 | Skandalerna som 
kunnat stoppas –

ifall det hade funnits visselblåsarsystem.  

90 | Nya trender vid rekrytering

KOMMENTAR 

Sören Öman skriver om tvåmånadersregeln vid avskedande och
uppsägning, med utgångspunkt i en färsk dom. arbetsdom-
stolen har för första gången kommit fram till att arbetsgivarens
utredning av händelserna har bedrivits så långsamt att fristen
börjat löpa innan utredningen redovisats. 

Erik Danhard frågar sig om domstolarna och Riksåklagaren -
som överklagat den friande hovrättsdomen i det så kallade 
Krokommålet - kan ha blivit vilseledda av att det i bestämmelsen
om arbetsmiljöbrott i 3 kap. 10 § brottsbalken talas om förplik-
telser ”i enlighet med arbetsmiljölagen”.

bild omslag: Ruethai PRamta /123RF
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’’
Förr var den som ville plocka med sig företags-
hemligheter tvungen att stå med hjärtat i 
halsgropen och kopiera pärmar i mörka natten.
Nu är det ett ögonblicks verk. CHARLOTTE FORSSANDER

Sidan 20

64
804

14

48

28

20

FOTO: JONTE WENTZEL  //  123.RF.COM  //  UNN TIBA // HENRIK MONTGOMERY / TT
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RÄKNAR    
Var tredje

Var tredje köpare av juridiska tjänster tror att de
kommer att behöva juridisk hjälp med arbetsrättsliga
tvister under de kommande tolv månaderna.

Omorganisationer och uppsägningar är andra 
situationer där arbetsgivarna förväntar sig ett 
växande behov.

Det framgår av Legally yours stora undersökning
Arbetsrättsbarometern.. AV PETER JOHANSSON
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’’
Vi ser en ökning av tvister gällande 
arbetstagarens arbetsprestation och 
arbetsresultat. Det gäller särskilt arbets-
tagare som arbetar med försäljning. MATS BORGSTRÖM

undersökningen Arbetsrättsbarometern 2015
har köpare av juridiska tjänster fått svara på frå-
gan om vilka behov de ser under de kommande
tolv månaderna.  
Var tredje svarande ser ett ökat behov inom ”ar-

betsrättsliga tvister”.
”Vi ser att arbetstagarparterna inte drar sig för

att ta strid” kommenterar en av de svarade. 
Legally yours har talat med en rad specialister

på arbetsrätt för att få en ännu tydligare bild av
hur marknaden ser ut.
Arbetsrättslig rådgivning innehåller i princip

alltid någon form av tvistehantering, konstaterar
Erik Danhard, delägare på advokatbyrån Hamilton. 
– Den stora delen av tvistehanteringen löser

man i förhandlingar och sammanträden, det går
inte till domstol. Man hittar en lösning på fråge-
ställningen.
– Men det är bra att klientföretagen uppfattat

att tvistelösning är en viktig del av det hela. 
– Las-hantering är fortfarande den vanligaste

frågeställningen. Vad betyder reglerna om an-
ställningsskydd? Vilka är företagets möjligheter
att göra någonting?  De frågorna är alltid aktu-
ella, i goda tider, i dåliga tider. Men själva fråge-
ställningen kan variera, säger Erik Danhard.

Utveckla.
– I många branscher krävs ett snabbt fotarbete.
Man måste anpassa sig efter marknaden.
– För att vara kvar i företaget så kanske man be-

höver kunna göra andra saker än tidigare.
Tjänsteinnehållet förändras. Företaget kan be-
höva ändra saker och ting. Sådana frågeställ-
ningar kan dyka upp i både goda och dåliga tider.
Vad betyder då anställningsskyddsreglerna i det
sammanhanget?

Mats Borgström, DLA Nordic, konstaterar
att tvister kring företagshemligheter har blivit
vanligare:

– Och eftersom arbetstagaren dessutom ofta
tar anställning hos en konkurrent, eller startar
egen konkurrerande verksamhet, så har även
tvister angående brott mot konkurrensklausuler
ökat. 
– Dessutom ser vi en ökning av tvister gällande

arbetstagarens arbetsprestation och arbetsresul-
tat. Det gäller särskilt arbetstagare som arbetar

I

Erik Danhard, delägare på advokatbyrån Hamilton. 

4_19_Arbetsrätt start  2015-09-12  10.59  Sida 6
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↳

I många branscher
krävs ett snabbt 
fotarbete. Man måste
anpassa sig efter
marknaden. ERIK DANHARD

’’
med försäljning. Där ställer många arbetsgivare
högre krav på prestation. 

– Dessutom önskar många arbetsgivare nyan-
ställa arbetstagare med färskare  kunskap och
kompetens inom IT, sociala medier, sökoptimer-
ing med mera.  Samtidigt vill de göra sig av med
anställda som inte har sådan kunskap. 

– Frågeställningar kring anställdas perso-
nuppgifter och integritetsfrågor i allmänhet har
också blivit vanligare. 

Upplever du att klienterna har blivit mer eller
mindre tvisteinriktade? 

– Jag ser ingen större skillnad, säger Mats
Borgström.

– Vid neddragningar vill arbetstagare fortfa-
rande betala sig fria från potentiella tvister om
turordningsfrågor för att slippa en rättslig pröv-
ning rörande ”tillräckliga kvalifikationer”. 

Har klienterna blivit mer eller mindre
priskänsliga? 
– Ja, fler och fler klienter kräver i större utsträck-
ning estimat eller fast pris.

Fredrik Nordlöf på Delphi upplever att interna-
tionella klienter ofta vill resonera om priset.

– I utlandet är det närmast standard att de vill
ha fasta priser vilket vi av naturliga skäl inte kan
ge i tvister. I Sverige ser jag däremot ingen större
förändring mot tidigare.

– Generellt sett har klienterna blivit mindre
benägna att tvista.

– De tvister vi ser öka är utan tvekan sådana där
arbetsgivare drabbas av olika former av illojali-
tet. Det kan vara brott mot konkurrens- eller
sekretessklausuler men framförallt obehöriga
angrepp på företagshemligheter. Sådana tvister
är oerhört resurskrävande i ett initialt skede då
det dels är fråga om att få till interimistiska sä-
kerhetsåtgärder, dels att samordna dessa med
kronofogdemyndigheten. Ofta är det stora vär-
den som står på spel om företagshemligheter
hamnar i orätta händer. Ett annat område som

Mats Borgström, DLA Nordic. 

Fredrik Nordlöf, Delphi.
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ARBETSRÄTT

BAROMETERN

växer är påstådda brott mot diskrimineringsla-
gen.

– Men tvister om turordning eller företrädes-
rätt har blivit mycket ovanliga, säger Fredrik
Nordlöf.

– Min gissning är att arbetsgivare har lärt sig
förebyggande åtgärder innan man skrider till
verket. Dessutom verkar arbetsgivare i gemen
vara obenägna att tvista varför man hellre träffar
snabba uppgörelser. 

En annan anledning till att arbetsgivare, som
inte har stöd av en arbetsgivarorganisation , drar
sig för denna typ av tvister är att den anställde
ofta har ett fackförbund i ryggen. 

– Det gör att den anställde inte har något inci-
tament att begränsa processkostnaderna medan
arbetsgivaren, som inte har rättsskydd i sin före-
tagsförsäkring, tvingas betala med egna medel.
Möjligheten för den anställde att i vissa fall ogil-
tigförklara en uppsägning gör också arbetsgi-
varna mer förlikningsbenägna, säger han.  

Fredrik Nordlöf säger att kunderna förväntar
sig allt kortare svarstider.

– Om en e-post inte har besvarats inom några få

timmar – vare sig det är kväll eller helg – brukar
det komma en försynt påminnelse.

Jenny Hellberg på advokatbyrån Elmzell säger
att  klienterna i högre grad vill ha konkret hjälp av
sina juridiska konsulter:

– De vill få praktiska råd med till exempel kort-
fattade bullet points och exempel på vilka åtgär-
der och olika steg som måste vidtas.

– Klienterna är definitivt mer priskänsliga
Framför allt vill de ha ett fast pris eller en upp-
skattning innan man startar uppdraget. 

– Klienterna undersöker också marknaden och
tittar runt bland olika alternativa rådgivare.

Sten Bauer, Baker McKenzie:
– Jag upplever inte att klienterna har blivit mer
priskänsliga, ”prismedvetna” är ett bättre ord. De
vill ha mer värde i rådgivningen. 

– Vi bemannar ofta våra uppdrag med en delä-
gare eller en senior jurist som är ansvarig för de
mer komplicerade affärskritiska frågorna och en

  
   
    
   
  
 
   
     
    
  
  
   
    
   

TJÄNSTER  KLIENTERNA  BEHÖVER
HJÄLP  MED  UNDER  NÄSTA  ÅRARBETSRÄTTSLIGA TVISTER

OMORGANISATION

UPPSÄGNINGAR

PERSONALFRÅGOR

ARBETSMILJÖFRÅGOR

FÖRHANDLINGSSTÖD 
KRING KOLLEKTIVAVTAL  

  
  

   

 

   

  

33,3 %            29,6 %           25,2 %              23 %               14,8 %             13,3 %                                              11,1 %               8                 6,7 %              5                  5,2 %               3                  

    

’’
Men tvister om turordning eller 
företrädesrätt har blivit mycket ovanliga.

FREDRIK NORDLÖF
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junior för de enklare frågorna. På så vis blir vår le-
verans till klienten alltid på den nivån klienten
önskar. 

– Vi ser en stor ökning av frågor rörande perso-
nuppgiftshantering. Det är en tydlig trend att
compliance inom det här området har fått större
fokus, säkerligen mot bakgrund av de nya EU-
reglerna som ju gör att det kommer bli dyrt att
inte följa personuppgiftslagen framöver.

Har klienterna blivit mer tvistbenägna?
– Nej. De tvister som drivs rör ofta symbolfrågor.
I det enskilda faller lönar det sig sällan för arbets-
givaren att tvista. Det är också sällan som det gör
det för den anställde. 

– Måhända har tonen mellan arbetsgivare och
arbetstagare blivit lite tuffare. Men det är få tvis-
ter som går hela vägen. I inledningen så blir det en
styrkemätning, men sedan når parterna i de flesta
fall en överenskommelse. 

– Finns det lite mindre pengar att spendera så
blir styrkemätningen naturligtvis lite tuffare än
annars.

– Vi har också sett att arbetsgivare är beredda att
betala ganska höga summor för att avveckla per-
soner som man inte ser har en framtid i organisa-
tionen. 

– På senare tid har vi noterat en ökad vilja att få
ner kostnaderna för uppgörelsen. Det verkar som
att många anställda har för höga förväntningar
på den uppgörelse de hoppas kunna nå med ar-
betsgivaren. De flesta känner till någon vän eller
granne som har fått lämna ett företag med en ge-
nerös överenskommelse, säger han.

– Man hör inte talas om någon som få gå med
bara en enda månadslön eller två för den perso-
nen berättar ofta inte om uppgörelsen. Man hör
bara talas om de som fått med sig en riktig golden
parachute med en årslön eller liknande. Då tror
man att det är de nivåerna som gäller. 

– Kanske möts dessa arbetstagare nu av lite
mer försiktighet från arbetsgivarna. Det finns
mindre pengar, helt enkelt.

Vad blir resultatet?
– Lite tuffare diskussioner

  
   
    
   
  
 
   
     
    
  
  
   
    
   

    
         

 
  

ANSTÄLLNINGAR
ANSVARSFRÅGOR 
KOPPLADE TILL 
DELEGATION OCH 
ARBETSMILJÖ

BONUS OCH ANDRA 
INCITAMENTSPROGRAM

OUTSOURCING 

PENSIONER FRÅGOR KRING 
FÖRETAGS-
HEMLIGHETER

JÄMSTÄLLD-
HETSPLANER  

3              2             25,2 %              2                               1                                                11,1 %               8,1 %               6,7 %              5,2 %                5,2 %               3,7 %               0,7 %

Flera alternativ har kunnat anges.

RÖSTER: 
Här finns behoven

Facket tar strid för sina medlemmar 
oavsett möjligheten att få rätt.

Fler pensionsavgångar. 

Ökad psykosocial ohälsa.

Tydligare lagstiftning inom arbetsmiljö.

Vi kommer behöva omförhandla många anställ-
ningsavtal med avseende på incitament. Vi riskerar
också att behöva säga upp en del personal i samband

med omorganisation och effektivisering.

Inom arbetsrätten ser vi att arbetstagar-
parterna inte drar sig för att ta strid.

Torbjörn Lindmark, Maqs:
– Vi ser att många klienter vill ha tätare åter-
koppling.  De vill ha närmare, mer löpande, kon-
takt med sina rådgivare. Med våra större kunder
har vi ett väldigt nära samarbete. Vi har kontakt
med dem i stort sett varje vecka, i stort som smått.

– Det spelar inte så stor roll för oss vilken kon-
junktur som råder. I uppgång ska det anställas,
förvärvas och struktureras. I nedgång behöver
man anpassa verksamheten.  Det finns alltid upp-
gifter.

Har de blivit mer priskänsliga?
– Kunderna tittar mer på kompetens och känne-
dom om rådgivaren än vad de tittar på prislappen.
Sedan vill alla ha rabatter, men det är inte tydligare
nu än för 5 år sedan. I den löpande verksamheten
vill de ha en rådgivare som de trivs och litar på. l

4_19_Arbetsrätt start  2015-09-12  11.01  Sida 9
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’’
Det har blivit lättare för 
Arbetsmiljöverket att få 
sanktioner bakom sina regler.

ERIK DANHARD
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ARBETSMILJÖ
FRÅGORNA
BLIR  ALLT VIKTIGARE
Arbetsmiljöfrågorna blir allt viktigare. 
Nya regler – och ökad uppmärksamhet – gör att kundernas 

efterfrågan ökar.
– Det är ett ökat tryck – och ett högre tempo – i hela 

arbetslivet, säger Sten Bauer på Baker & McKenzie.

-

4_19_Arbetsrätt start  2015-09-12  11.08  Sida 11



Övertidsreglerna aktualiserar flera
frågeställningar, till exempel hur
hårda krav en chef får ställa. STEN BAUER ’’

KROKOMMÅLET
En socialsekreterare i Krokoms kommun tog sitt liv samma dag som den förhandling där varslet om hans 
avskedande skulle tas upp.

Tingsrätten menade att det måste ha varit uppenbart för hans chefer att det fanns en beaktansvärd 
risk för att socialsekreteraren skulle ta sitt liv med anledning av varslet.  Arbetsledarna skulle på så sätt 
ha vållat hans död.

Hovrätten menade i likhet med tingsrätten att cheferna hade varit oaktsamma, men oaktsamheten är
inte så allvarlig att cheferna kan anses ha vållat dödsfallet.

I somras meddelade Högsta domstolen att de inte tar upp målet.
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e experter som Legally yours har varit i
kontakt med konstaterar att allt fler klienter
upplever ett växande behov av juridisk kon-
sultation vad gäller arbetsmiljöfrågor. De
identifierar en rad orsaker.

– Dels har reglerna ändrats, konstaterar
Erik Danhard på Hamilton.
– Det finns en medveten strävan att gripa tag i

arbetsmiljöproblemen.  Det har blivit lättare för
Arbetsmiljöverket att få sanktioner bakom sina
regler. Sedan ser vi en ökad aktivitet både från
dem och från polisen när det har inträffat någon
olycka. 

– Det betyder att allt fler händelser på en ar-
betsplats hanteras av polis och åklagare. 

På senare tid har påföljden företagsbot blivit
vanligare.

– Numer är huvudregeln företagsbot ifall det
händer någonting. Det är lättare att få igenom en
sådan sanktion mot företaget. Man behöver inte
peka ut någon individ   

– Och eftersom det blivit lättare att utreda så
blir det samtidigt fler ärenden.

Risken för arbetsplatsolyckor har fått relativt stor
uppmärksamhet i media under de senaste åren.

– Det har inneburit större fokus, både från
bolag och fackföreningar, konstaterar Torbjörn
Lindmark på Maqs.

Det så kallade Krokommålet har också bidragit
till att arbetsmiljöfrågorna fått ökad uppmärk-
samhet. 

– Eftersom det rörde sig om ett mål om ett brott
enligt brottsbalken så har det givit ökad upp-
märksamhet åt arbetsmiljö som en viktig fråga att
ha koll på, säger Sten Bauer på Baker McKenzie.

– Det är frågor kring både den fysiska och den
psykiska arbetsmiljön som har fått ökad relevans.
Vi har själva arrangerat flera seminarier om den
psykosociala arbetsmiljön, och de har varit över-
tecknade. Vi märker att det finns en nyfikenhet
och ett ökat fokus från arbetsgivare och HR-per-
sonal. De vill få bättre kunskap om vilka skyldig-
heter de har. 

– Vi ser ett ökat tryck från cheferna, på de an-
ställda. Övertidsreglerna aktualiserar flera fråge-
ställningar, till exempel hur hårda krav en chef
får ställa.

– En ökad konkurrens på arbetsplatsen gör att
det blir en något mer krävande arbetsmarknad.
Styrelsen ska leverera värde till aktieägarna och
vd:n ska leverera till styrelsen genom att se till att
linjechefer presterar. Linjecheferna ska i sin tur
se till att mellanchefer levererar Det är ett ökat
tryck – och ett högre tempo – i alla led.

D
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Sten Bauer,  Baker McKenzie.
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Setterwalls är den byrå som köpare av juridiska tjänster 
helst skulle anlita i samband med ett arbetsrättsligt ärende.
Det framgår av Legally yours undersökning Arbetsrätts-
barometern 2015.
– Jättekul! Det här är ett kvitto på att det vi gör uppskattas,

säger byråns vd Åsa Erlandsson.

INKÖRSPORT”

”ARBETS-
RÄTTEN

är  en
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etterwalls hamnar på första plats i
undersökningen. 7,2 procent av de svarande
uppger att de helst skulle anlita den byrån i
samband med ett arbetsrättsligt ärende. Vinge,
Delphi och Mannheimer Swartling delar på
andraplatsen med fem procents stöd var.

Åsa Erlandsson är specialist på arbets-
rätt och vd för Setterwalls:
– Det här är ett kvitto på att det vi gör upp-

skattas, säger hon. 
– Vi uppfattar också att allt fler klienter söker

upp oss för att de hört talas om oss och det vi gör.
Vi känner absolut att vi har fått ett starkare varu-
märke på området.  

Hur viktigt är det arbetsrättsliga området för er? 
– Som fullservicebyrå måste vi alltid ha de allra
bästa specialisterna inom alla områden. Så på det
sättet är arbetsrätten såklart ett jätteviktigt om-
råde för oss. Och en stark grupp, det har vi haft
länge. Men de senaste åren har vår ambition varit

att också ligga steget före. Att med en god portion
framåtblick, kanske redan innan våra klienter
själva insett det, identifiera frågor som kommer
att vara viktiga framåt. 

– Medvetenheten om att arbetsrätt är ett vik-
tigt område som måste hanteras bra och omdö-
mesgillt har stigit. Det gäller både på byrån och
bland våra klienter.

Vilka nya tendenser upplever du tydligast på
marknaden?
– Förväntningarna har höjts. Specialiseringen i
samhället märks på alla områden, även hos oss.
Näringslivet nöjer sig inte med en generalist
som också kan lite arbetsrätt. Man vill ha den
som kan arbetsrätten på sina fem fingrar. Man
vill ha den bästa. Och det är inte så konstigt. I det
moderna näringslivet är arbetstagarna och det
humana kapitalet ofta en av de allra viktigaste
tillgångarna. Ett litet feltramp kan få rejäla kon-
sekvenser. Både ekonomiska och mänskliga.

7,2 %                 5,8 %                   5 %                     5 %                    4,3 %                                               2                  2,9 %                  2                  2,2 %                  2                    2,2 %

VILKEN BYRÅ 
SKULLE DU HELST 
ANLITA I ETT 
ARBETSRÄTTSLIGT 
ÄRENDE?

SETTERWALLS 

VINGE 

DELPHI 
MANNHEIMER 

SWARTLING

LINDAHL

D   

     

Näringslivet nöjer sig inte med en 
generalist som också kan lite arbetsrätt.
Man vill ha den som kan arbetsrätten på
sina fem fingrar.’’
S

↳
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DLA NORDIC WISTRAND

ELMZELL HAMILTON MAQS LAW FIRM MOLL WENDÉN
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Åsa Erlandsson, specialist på arbetsrätt och vd för Setterwalls.
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Hur stor är omsättningen på arbetsrätt?  Hur
stor är personalstyrkan?
– Varken omsättningsmässigt eller vad gäller
personalstyrkan är arbetsrätten ett av våra stora
områden. 
– Men byrån växer hela tiden och det gör ar-

betsrätten också. Vi samverkar ju med byråns
andra områden. Det gäller allt från transaktioner
till skatterätt, arbetsrätten kommer in i allting. 
– Många gånger så är arbetsrätt en inkörsport
till spännande och intressanta klienter.

Kanske är det den första kontakten
man har med en advokatbyrå. På så
sätt är vår arbetsrättsliga verk-
samhet också mycket strategiskt
viktig för byrån.

Vilka andra tendenser ser du
på marknaden?
– Om det för några år sedan var

diskriminering så är det just nu ar-
betsmiljö som gäller. De ökande sjuk-

skrivningstalen är en av de allra största
utmaningarna för företagen. Hur ska regelsyste-
met tillämpas i det arbetsliv som vi har idag där
det är arbetstagarnas tjänster och kunskap som är
grunden för många företag. Och turerna i Kro-
kommålet har verkligen fått företagen att fundera
över hur man hanterar frågor som rehabilitering
och arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Varför specialiserade du dig på arbetsrätt?
– Uppriktigt sagt så var det en slump. Det fanns en
lucka inom det området när jag började. Och jag
hade läst arbetsrätt på universitetet. Men gillar
man samhällsfrågor och gillar man politik och
människor – då är arbetsrätt världens bästa
rättsområde. Tråkigt har man inte när man jobbar
med arbetsrätt. Och det är skälet till att jag hängt
kvar med det så länge. Och tänker göra ett bra tag till!

Vi känner absolut att vi har fått ett 
starkare varumärke på området.  

I det moderna näringslivet är arbetstagarna
en av de allra viktigaste tillgångarna.

’’

’’
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9.37 Utredaren kontaktar åklagaren Lisa och berättar att polisen har fått 
in en ny hand ling i kortbedrägerifallet. Det verkar vara ett starkt bevis. Lisa, 
som leder förunder sökningen, ger direktiv om att den misstänkte återigen 
ska höras – och hon diskuterar med utredaren hur förhöret rent taktiskt 
bör läggas upp. 10.15 Åklagaren Miguel har dagjouren. Han vill lyfta en 
fråga om misshandel och stannar därför till vid Lisas rum. 13.10 Ett förhör 
pågår och filmkameran rullar. Barnet som talar har, enligt vittnen, blivit 
slaget i hemmet och Lisa är en av dem som lyssnar i rummet intill. När 
hon senare framträder i rätten, ska den här förhörsvideon användas. 15.18 
Polisen som utreder kort bedrägeriet meddelar att den misstänkte fort- 
farande nekar till brott. Lisa ber henne att kalla den målsägande till förhör. 
Frågetecknen måste redas ut. 

Vill du att varje dag ska vara den viktigaste – och vill du veta  
hur det är att vara åklagare? Läs mer på www.aklagare.se

Hos oss är
varje dag den
viktigaste!
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HEMLIG-
HETERNA
HOTAS

”Vanlig typ
av ärende”

Företagshemligheter har blivit ett
vanligt tvisteområde.

– Förr var den som ville plocka med
sig företagshemligheter tvungen att
stå med hjärtat i halsgropen och 
kopiera pärmar i mörka natten. Nu 
är det ett ögonblicks verk: in och ut
med en usb-sticka, och så är det klart,
säger advokat Charlotte Forssander.

AV PETER JOHANSSON
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Konsulter är idag mer benägna
att starta eget och då kanske de
tar med sig kunder.              TORBJÖRN LINDMARK

nder de senaste åren har företagshemlig-
heter vuxit fram som en allt mer utsatt fråga
inom  näringslivet.

– Det har blivit ett relativt vanligt typ av
ärende. Det var inte aktuellt på samma sätt för 25
år sedan men nu dyker frågorna upp flera gånger
i veckan, konstaterar Erik Danhard, arbetsrättslig
expert på advokatbyrån Hamilton. 

– Den typ av företagshemligheter som det
handlar om är oftast mjukare information, som
kundlistor. 

Erik Danhard ser strukturella orsaker till för-
ändringen. 

– Tjänstesektorn har blivit viktigare och vikti-
gare i Sverige. Många branscher är beroende av de
här mjuka immateriella värdena i stället
för de hårda – traditionellt betydelse-
fulla -  som patent och upphovsrät-
ter, och hela affärsideer.  

Torbjörn Lindmark, arbets-
rättslig expert på advokatby-
rån Maqs:

– Exempelvis konsulter är
idag mer benägna att starta
eget och då kanske de tar med
sig kunder. I vissa branscher
ser vi också en större rörlighet
mellan olika verksamheter. Då
finns det också ett större behov
av att skydda sin verksamhet på
ett annat sätt än vad man gjorde
förr. 

Charlotte Forssander, ansva-
rig för advokatbyrån Vinges
verksamhet i Göteborg: 

– Min uppfattning är att detta

har blivit mycket vanligare. Jag tror det har att
göra med den moderna tekniken. 

– Förr var den som ville plocka med sig före-
tagshemligheter tvungen att stå med hjärtat i
halsgropen och kopiera pärmar i mörka natten.
Nu är det ett ögonblicks verk: in och ut med en
usb-sticka, och så är det klart, säger hon.

I ett aktuellt ärende har Charlotte Forssander
företrätt ett marknadsundersökningsbolag som
fått affärskänslig information stulen. Konkurren-
ten dömdes att betala skadestånd på över tio mil-
joner kronor.  

Charlotte Forssander menar att det finns ”en
tendens till skärpning” kring skadeståndsbelop-
pen.

– Lagstiftaren har redan från början
varit tydlig med att skadeståndet

ska sättas så högt att det aldrig
lönar sig att kalkylera med att
utnyttja någon annans före-
tagshemligheter, men jag
tycker historiskt sett inte
att detta har slagit ige-
nom i domarna. 

– Med några få undan-
tag har det handlat om
allmänna skadestånd på
några hundratusen, alltså
belopp som man ganska
enkelt kan räkna hem.

– Jag hoppas att förra
höstens dom från Hovrät-
ten för Västra Sverige står
sig, motparten har ansökt
om prövningstillstånd.
Där utdömde hovrätten↳
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Det som är svårt i dessa mål är att
bevisa vilken ekonomisk skada man
har drabbats av.                              CHARLOTTE FORSSANDER’’

 



ARBETSRÄTT

FÖRETAGSHEMLIGHETER

FO
TO

: M
AR

KU
S 

M
AI

N
KA

 //
 12

3.
CO

M

ett rekordhögt allmänt skadestånd om 2 miljoner
kronor till vår klient. Även det ekonomiska ska-
deståndet var historiskt högt, 8,5 miljoner kro-
nor. 
– I det här fallet hände det som inte fick hända:

gigantiska databaser som byggts upp under fem-
ton års tid kopierades och började användas i en
konkurrerande verksamhet. Då blir de ekono-
miska konsekvenserna förödande, och det är vik-
tigt att skadeståndsnivåerna återspeglar detta. 

Är det lätt att smita undan från att betala?
– Det som är svårt i dessa mål är att bevisa vilken
ekonomisk skada man har drabbats av. Här är det
klokt att ta hjälp av en revisor eller liknande som

kan bidra med sitt tänk, statistik och annat som är
till stöd när man ska formulera skadeståndsyr-
kandet. 

Drar sig klienter för att inleda liknande proces-
ser? 
– Ja, det tror jag. Man ser framför sig år av tvis-
tande som kostar pengar och tar fokus från verk-
samheten. Men om man har ett riktigt bra case
och ett gott bevisläge behöver det inte vara så, då
kan man nå en relativt snabb förlikning. 
– Ibland kan det också vara viktigt för framti-

den att man agerar, det skickar en signal till me-
darbetare och marknaden att man inte accepterar
denna typ av övertramp.  

Den typ av företags-
hemligheter som det 
handlar om är oftast 
mjukare information, 
som kundlistor.

ERIK DANHARD

’’

FOTO: INSPIRESTOCK INTERNATIONAL/123RF
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re kvinnor tog med sig två
värdefulla databaser från sin ti-
digare arbetsgivare.
Sedan startade de konkurre-

rande verksamhet.  I ett avgörande
från Hovrätten för västra Sverige hös-
ten 2014 så dömdes de och deras bolag
att betala över tio miljoner kronor i ska-
destånd. Dessutom ska de betala

över två och en halv miljon kronor i rättegångs-
kostnader.
– Vår klient har varit bedrövad över att den da-

tabas som är hela grunden för deras verksamhet
har stulits och använts av en konkurrent. Därför är
de förstås nöjda med att ha vunnit tvisten, samti-
digt inser de också att de i realiteten förmodligen
inte kommer att se röken av alla dessa miljoner

eftersom motparten har flyttat sin verksamhet
till ett annat bolag, sade ombudet Charlotte Fors-
sander till Dagens Juridik i samband med domen.
Båda bolagen genomför marknadsundersök-

ningar. Databaserna innehöll stora mängder kon-
taktuppgifter till personer som på internationell
basis kunde användas i marknadsundersökning-
arna.
Hovrätten för Västra Sverige ändrade tingsrät-

tens dom så att det ekonomiska skadeståndet sänk-
tes med en miljon kronor. Samtidigt höjdes det
allmänna skadeståndet med motsvarande belopp. 
Eftersom databaserna utgör grunden för bola-

gets verksamhet och svarandenas angrepp på
detta ”vitala intresse” har varit uppsåtligt, försla-
get och systematiskt ska det ideella skadeståndet
bestämmas till två miljoner kronor.

EFTER  ANGREPP  PÅ ”VITALT INTRESSE” 

REKORDSTORT
SKADESTÅND
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december 2009 bytte mannen arbetsplats
från revisionsbyrån KPMG till konkurrenten
Grant Thornton.

Med honom följde 80 kunder.  
Enligt en konkurrensklausul skulle revisorn

betala 35 procent av det belopp som fakturerats
dessa kunder. Pengarna skulle under en tvåårspe-
riod utgöra ersättning till KPMG. Beloppet mot-
svarade tio månadslöner med ränta.  

Sundsvalls tingsrätt menade att klausulen var
giltig. Däremot ansåg de att den behövde jämkas.

Ersättningsskyldigheten sattes till 240 000
kronor vilket motsvarade knappt sex månadslö-
ner.

Arbetsdomstolen tog sedan fasta på att konkur-
rensklausulen inte bara omfattar kunder som bo-
laget hade när revisorn anställdes utan även
kunder som tillkommit därefter – bland dessa så-
dana som valt KPMG just på grund av revisorn.
De flesta hade utsett honom personligen som re-

visor och inte KPMG som revisionsbolag.
Med beaktande av klausulens omfattning och

ersättningens storlek inskränker den inte endast
marginellt hans möjligheter att verka som revisor,
menar AD. Enligt KPMG har Grant Thornton för-
bundit sig att svara för revisorns ersättningsskyl-
dighet, men AD anser att den omständigheten inte
ska påverka skälighetsbedömningen.

AD konstaterar att revisorn kan antas ha för-
stått beydelsen av konkurrensklausuler men att
den har tagits fram av KPMG och att den inte har
diskuterats mellan parterna trots att den i flera
avseenden var oklart formulerad.

Vid en helhetsbedömning ansåg därmed en
majoritet i AD att konkurrensklausulen är oskälig
och inte ska tillämpas.

Två ledamöter var skiljaktiga. De menade att klau-
sulen inte ska ogiltigförklaras och att det ersätt-
ningsbelopp som tingsrätten fastställt är skäligt.

I

En revisor hade en oskälig konkurrensklausul i sitt anställ-
ningsavtal med KPMG. Därför ska klausulen inte tillämpas.
Det slår Arbetsdomstolen fast i ett avgörande.

BYTTE   TILL  RIVAL
MEN  KONKURRENS
KLAUSULEN
VAR  OSKÄLIG

-
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kunder följde med! 

80

BILD: MACROVECTOR//123RF
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tt år efter förlusten i riksdagsvalet utvecklar
de borgerliga partierna sin politik. Centerpartiet,
Folkpartiet och Kristdemokraterna börjar höja
rösten för förändringar i Lagen om anställ-
ningsskydd. Moderaterna säger fortfarande nej –
men den interna debatten är hård.

Efter valförlusten har tidigare finansministern
Anders Borg (M) svängt i frågan:

– Sverige har en väldigt stram arbetsrätt för de
med fasta anställningar, sa han i december i Ekots
lördagsintervju.

Som regeringsparti var Moderaterna negativt
inställda till att förändra LAS, till skillnad från de öv-
riga allianspartierna. Sedan dess har åtminstone
en av partiets ledande företrädare, tidigare finans-
ministern Anders Borg, ändrat uppfattning.

I julas deltog han i SR Ekots lördagsintervju.
Där sa han att arbetslösheten bland unga och in-
vandrare kräver ändringar i turordningsreglerna.

– Jag tror att det är turordningsregler, turord-
ningskretsar och hela flexibiliteten runt arbets-
rätten man behöver titta på. Sverige har en
väldigt stram arbetsrätt för de med fasta anställ-
ningar, säger Borg i Ekots lördagsintervju.

Inom partiet har debatten om LAS blossat upp.
Bland annat vill Moderata ungdomsförbundet se
förändringar av turordningsreglerna vid uppsäg-
ning. Dessutom vill 80,1 procent av partiets le-
dande kommunpolitiker förändra lagen. Det fram-
gick av en enkät som SVT Nyheter redovisade i
vintras.

– Hela den här problematiken måste vi ta tag i
och våga lyfta upp på bordet. Det är en av de vik-
tigare frågorna för Moderaterna i framtiden, sa
Björn Hoflund, 1:e vice ordförande i kommunsty-
relsen i Kinda, till SVT.

Partiets ekonomisk-politiske talesperson Ulf
Kristersson har även han öppnat för förändringar
inom arbetsrätten. Till SVT:s program ”Rakt på”
sa han i februari:

– Vi har höga trösklar in på arbetsmarknaden,
framför allt för unga människor och människor
som kommer till Sverige. Vi måste se vilka trösk-
lar vi kan sänka, om det handlar om kostnader,
men även arbetsrätten är en sådan fråga som
måste diskuteras.

E

Här står partierna i arbetsmarknadsfrågor

MILJÖPARTIET
På sin hemsida meddelar partiet
att vill sänka arbetsgivaravgiften
med 10 procent och att företagen
ska slippa ha ansvar för sjuklön.
dessutom vill de att företag med
11-49 anställda får en ersättning
som motsvarar vad företag med
10 anställda får, ”så att ingen 
företagare ska behöva tveka på
att anställa medarbetare num-
mer 11”.

VÄNSTERPARTIET
i samband med sitt förstamajtal
förklarade partiledaren Jonas
sjöstedt att partiet vill:
avskaffa anställningsformen

allmän visstid.
 förbjuda inhyrning av arbetskraft

för att tillgodose permanenta
behov. 

Lagstifta om rätt till heltid.

SVERIGE-
DEMOKRATERNA
På sin hemsida meddelar partiet
bland annat att de vill ha
sänkta arbetsgivaravgifter för

mindre företag.
Lärlingsanställningar för unga
att fler ska kunna få ut 80 pro-

cent i a-kassa samt och för-
längd tid för deltidsanställda.

SOCIAL-
DEMOKRATERNA
På sin hemsida konstateras att
socialdemokraterna vill:
Ändra lagstiftningen så att viss-

tidsanställningar inte kan staplas
på varandra under lång tid

riva upp Lex Laval
se över lagstiftningen när det

gäller möjligheten att anlita 
bemanningsföretag

se till att företrädesrätten vid
återanställning inte får sättas ur
spel när arbetsgivare hyr in per-
sonal från bemanningsföretag.

Jag tror att det är turordningsregler, 
turordningskretsar och hela flexibiliteten
runt arbetsrätten man behöver titta på.
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MODERATERNA
i somras presenterade Anna Kin-
berg Batra partiets nya arbets-
marknadspolitiska förslag
”första-jobbet-avdraget”. Med
det avses en skattelättnad för
den som tjänar mellan 13 000–
19 000. Dessutom vill Modera-
terna se bättre möjlighet till ut-
bildning, samt öka den så kallade
jobbstimulansen hur mycket för-
sörjningsstöd man får behålla
när man börjar jobba.

FOLKPARTIET
På sin hemsida meddelar folk-
partiet att de ”vill modernisera
anställningsskyddet, ändra 
turordningsreglerna i lAs och
förlänga provanställningstiden
för unga.”

KRIST-
DEMOKRATERNA
Partiet vill utöka undantaget från
turordningsreglerna i lAs så 
att två personer kan undantas
oavsett hur stort företaget är.

CENTERPARTIET
Centerpartiets arbetsmark-
nadspolitiska politik, enligt den
egna hemsidan:
Det ska bli billigare att anställa

så att fler jobb kan skapas
las ska utgå från vilken kom-

petens de anställda har istället
för hur länge man jobbat

fackförbunden bör driva frågor
som rör jobben, inte politik.

Den 13 augusti publicerade Mode-
raternas partiledare Anna Kinberg
Batra och partisekreterare Tomas
Tobé en debattartikel i Dagens Ny-
heter. Där redogjorde de för detal-
jerna i partiets nya arbetsmarknads-
politiska förslag första jobbet-av-
draget, en skattelättnad för den
som tjänar mellan 13 000–19 000. 

Lars Thörn, chef på LO:s arbets-
livsenhet ,kommenterade förslaget
så här: 

– De beskriver något som redan
finns, nämligen yrkesintroduktion.
Bortsett från att de också vill släppa
in områden som inte har kollekti-
vavtal, sa han till Expressen.
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Hennes nya förslag:

FÖRSTA
JOBBET
AVDRAGET
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I våras tog regeringen fram ett lag-
förslag om att allmän visstidsanställning
efter två år automatiskt ska omvandlas
till fast jobb. 
Syftet är att hindra att tillfälliga jobb

ska staplas på varandra.
EU-kommissionen har tidigare öppnat

för att väcka talan mot Sverige eftersom
kommissionen anser att anställnings-
skyddslagens regler om tidsbegränsade
anställningar inte uppfyller EU:s viss-
tidsdirektiv – som kräver att det ska finnas
åtgärder som begränsar missbruk av viss-
tidsanställningar.
Omvandling till tillsvidareanställning

ska enligt förslaget ske om anställningen
sker inom en period av fem kalenderår.
Jobbet ska också övergå till tillsvidarean-
ställning om de tidsbegränsade anställ-
ningarna enligt anställningsskyddslagen
följt på varandra utan uppehåll eller med
högst 180 dagars mellanrum.

VISSTIDS
ANSTÄLLNINGAR
SKA  BLI  FASTA

Deras förslag:
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”Att säga nej till i princip
samtliga arbetsgivare 
är rena rama vansinnet” 

En utredning som tillsattes
av den förra regeringen fö-
reslår att det ska vara för-
bjudet för arbetsgivare att
utan författningsstöd begära
att en arbetssökande ska
visa upp eller överlämna ett
utdrag ur belastningsregist-
ret.

I praktiken innebär försla-
get att förutsättningarna för
kontrollen återförs till vad
som gällde före år 1989.

Säkerhetsbranschen har
reagerat negativt på utred-
nings slutsatser. I en debat-
tartikel i Svenska Dagbladet
menar  branschföreningen
Swesecs vd Henrik Kolga att
det ”inom säkerhetsbran-
schen inte finns utrymme
för misstro mellan kund och
företag”:

”Vi kräver därför att våra
medlemsföretag skall ges
författningsstöd eller lik-
nande för att få utföra kon-

troll mot belastningsregist-
ret. Det är grundläggande
för oss att medlemmarnas
kunder, såväl företag som
individer skall kunna känna
optimal trygghet när de
släpper in oss” skriver han i
debattartikeln. Enligt betän-
kandet ”Registerutdrag i ar-
betslivet” ska undantag
kunna göras för att hindra
pedofili inom barn och ung-
domsvårdsverksamhet. 

Bakgrunden är konflikten
mellan det ökade antalet be-
lastningskontroller och tan-
ken att en person efter avtjä-
nat straff ska kunna verka på
samma premisser som
andra.

”Att säga nej till i princip
samtliga arbetsgivare är
rena rama vansinnet” skri-
ver Henrik Kolga. Swesec
har 270 säkerhetsföretag
som medlemmar.

Säkerhetsbolag
protesterar mot ny lag
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ARBETSRÄTT

NOTERAT

Chefen attesterade sin
egen övertid. Hon me-
nar själv att hon hade
tillstånd till detta. Bo-
laget säger däremot
att hon inte hade så-
dan behörighet. Hon
avskedades när det hela
upptäcktes. Arbetsdomsto-
len var djupt oenig – men
gick på arbetsgivarens linje.

Det rapporterar Dagens
Juridik.
Kvinnan anställdes 2012

som personalchef. I januari
2014 blev hon platschef.
Samtidigt fick företaget en
ny VD.
VD:n ersattes i maj

samma år. Då gick kvinnan
tillbaka till att vara perso-
nalchef.
I juni avskedades hon se-

dan det avslöjats att hon
hade attesterat sina egna
tidrapporter och gjort efter

registreringar av övertid – i
strid med bolagets instruk-
tioner.
Kvinnans fackförbund

Unionen stämde arbetsgi-
varen i Arbetsdomstolen
och begärde att avskedan-
det skulle ogiltigförklaras.
Attesteringarna ska enligt
facket ha skett med bola-
gets tillåtelse efter särskild
överenskommelse – eller i
vart fall efter tyst accept
med hänvisning till VD:ns
passivitet.

Det är ostridigt att bola
gets VD har godkänt kvin-
nans tidrapporter för janu-
ari och februari på papper –
men inte för mars och april,
rapporterar Dagens Juridik.
AD menar att det vore na-

turligt för kvinnan att ta upp
frågan om attest av tidrap-
porterna för mars och april
med den nya VD:n. Men hon
nämnde  ingenting om den
saken eller om sin omfat-
tande registrerade övertid för
maj –mer än dubbelt så

mycket som hon fått god-
känt för någon månad tidi-
gare.

AD:s  bedömning var
att kvinnan medvetet har
attesterat sina egna
tidrapporter i strid med

bolagets instruktioner och
på så sätt åsidosatt sina
åligganden mot bolaget.
Det har därför funnits
grund för avskedande obe-
roende av om hennes regi-
streringar av övertid i sig
varit riktiga eller inte, me-
nar AD.
Ordföranden och två leda-

möter i AD är dock skiljak-
tiga. De menar att det inte
föreligger grund för vare
sig avsked eller uppsäg-
ning. De anser bland annat
att det är visat att det har
funnits en överenskom-
melse om alternativ attest-
ordning.

Attesterade
sin egen
övertid
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ARBETSRÄTT

NOTERAT

En kvinna och hennes fackför-
bund fick rätt mot ett företag
som flyttade hennes tjänst
från Långsele till Örebro,
skriver Dagens Juridik.

När företaget genomförde
en omorganisation centrali-
serades kundtjänstverksam-
heten till Örebro.  
Eftersom arbetsbrist upp-

stod vid kundtjänsten i
Långsele erbjöds en av arbet-
stagarna omplacering till
Örebro – mer än 50 mil
därifrån. Den anställde av-
böjde med hänvisning till sin
starka anknytning till
Långsele.
Några månader senare

blev en annan tjänst ledig i
Långsele. Kvinnans fackför-
bund ansåg att borde er-
bjudas omplacering till den

tjänsten.  Arbetsgivaren me-
nade att hon inte var tillräck-
ligt kvalificerad.
Parterna hamnade i tvist

när det gällde frågan om bo-
laget hade uppfyllt sin om-
placeringsskyldighet.
Arbetsdomstolen går  i hu-

vudsak på arbetstagarsidans
linje och ogiltigförklarar
uppsägningen. Bolaget ska
betala 75 000 kronor i skade-
stånd.
AD menar att det har varit

oskäligt att begära att arbets-
tagaren – 56 år och med stor
familj i Långsele – skulle bo-
sätta sig i Örebro och vecko-
pendla mellan orterna. Hon
har därför haft en godtagbar
anledning att avböja ompla-
ceringserbjudandet.

Arbetsgivaren kan inte kräva att en anställd byter
tjänstgöringsort och då måste veckopendla mer än
50 mil. Det slår Arbetsdomstolen fast.

Fel av 
arbetsgivare
att kräva flytt
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storstadsregionerna har antalet till-
stånd för kameraövervakning mer än för-
dubblats under det senaste decenniet. 
En granskning som genomförts av Sveri-

ges Radio visade att arbetsgivare använder
kamerorna för att övervaka den egna perso-
nalen – trots att det är olagligt. 
Sveriges Radio rapporterade att ett 30-tal

personer som arbetar i butiker och affärer
berättat att deras chefer använder kame-
rorna för att övervaka personalen.
En av de intervjuade berättade hur che-

fen brukar övervaka butiken live hemifrån
med hjälp av sin mobil och att han ringt upp
den anställde när denne pratat för länge
med en kund.
– Det låter som att den arbetsgivaren ka-

meraövervakar sin personal för att mäta ar-
betsprestationer och kontrollera hur arbe-
tet utförs och det är inte okej enligt
kameraövervakningslagen, säger Nicklas
Hjertonsson, enhetschef på Datainspektio-
nen, till Sveriges Radio.
Varken Datainspektionen eller länssty-

relserna, som båda har tillsynsansvar, har
någon tydlig bild av hur vanlig den här ty-
pen av kontroller är. 
Men under våren har Datainspektionen

genomfört en bred granskning 
Enligt kameraövervakningslagen är det

tillåtet att sätta upp övervakningskameror i
butiker, på platser där kunder uppehåller
sig. Men bara om syftet är att förebygga, av-
slöja och utreda brott. Kamerorna måste
också anmälas till länsstyrelsen.
För personalutrymmen och andra ställen

som kunderna inte har tillträde behöver
man däremot inte ansöka om tillstånd. 
– Men att företag inte behöver tillstånd

för kameraövervakning av personalutrym-
men innebär inte att det är fritt fram att
sätta upp övervakningskameror på sådana
platser. Tvärtom måste företaget kunna visa
att det finns ett konkret problem, till exem-
pel stölder, i utrymmet som ska övervakas,
som inte gått att lösa på ett mindre ingri-
pande sätt, säger Katarina Högquist på Da-
tainspektionen.

ARBETSGIVARE
ÖVERVAKAR
PERSONALEN

I
”Det är inte fritt fram”
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WHO:S DEFINITION AV FETMA 
BMI 18,5 – 24,9 Normalvikt 

BMI 25,0 – 29,9 Övervikt 

BMI 30,0 – 34,9 Fetma, grad I 

BMI 35,0 – 39,9 Fetma, grad II 

BMI 40,0 + Fetma, grad III

Ta kvadraten på din längd, om du exempelvis 
väger 70 kg och är 1,70 m lån): 1,70 × 1,70 = 2,89. 

Dividera din vikt med kvadraten på din längd. 
I exemplet blir svaret 24 kg/m2= BMI 24

1
2

Så räknar du ut ditt BMI
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etma kan vara ett handikapp –
och samtidigt en grund för diskri-
minering.

Det konstaterade EU-domstolen
i ett avgörande i vintras. Något som kan
få stora konsekvenser i hela EU.

Det aktuella målet kretsar kring en
dansk barnskötare som fick sparken från
jobbet på Billunds kommun 2010. Då hade
han varit anställd i 15 år. 

Arbetsgivaren menade att uppsägningen
berodde på att det fanns färre barn på för-
skolan.  Men barnskötaren hävdade genom-
gående att hans vikt togs upp som orsak till
att han fick gå.  

Under sina 15 år som anställd vägde man-
nen 160 kilo. Han var 172 centimeter lång.
Enlihgt WHO:s definition klassades han där-
för som fet.

Efter uppsägningen stämde barnskötaren
kommunen för diskriminering. Efter att det
drivits i Danmark skickade dansk domstol
målet vidare till EU-domstolen i Luxem-
burg.

– Domen slår fast att begreppet funktions-
hinder kan inkludera sjuklig fetma som där-
för kan omfattas av skyddet mot diskrimi-
nering, säger barnskötarens advokat Jacob
Sand till the Guardian.

FETMA
ÄR DISKRIMINERINGS-
GRUNDANDE”

EU-domstolen

F     

”
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Byggnads och IF Metall:
Lagstiftning hade stoppat

nder 2014 dog 50 personer i arbets-
platsolyckor. 
Antalet olyckor stiger, något som hade

kunnat stoppas med moderniserad arbets-
miljölagstiftning. Den linjen har Byggnads
Johan Lindholm och IF Metalls Anders
Ferbe fört fram i en debattartikel i Svenska
Dagbladet.
Fackledarna tar upp flera orsaker till det

höga antalet: 
Arbetstempot är högre
Många anställda har tillfälliga jobb
Många entreprenörer i flera led, som även
kommer från andra länder

Anställda som inte förstår svenska.
De är även kritiska till den förra regeringens

nedskärning av Arbetslivsinstitutet, som bland
annat innebar färre inspektörer.  
Byggnads och IF Metall vill se en allmän mo-

dernisering av arbetsmiljölagstiftningen. 
”Arbetsmiljölagen skrevs utifrån de förhållan-

den som rådde på 60-talet och tidigt 70-tal. Då
fanns inga bemanningsföretag, ingen fri rörlig-
het inom EU och det var inte alls lika vanligt med
utländska entreprenörer på svenska arbetsplat-
ser. Kraven på människorna i arbetet och arbetets
organisation var helt annorlunda än de är i dag,
skriver Johan Lindholm och Anders Ferbe.

U
ARBETS  
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Färre än ett av tio dödsfall på arbetsplatser leder till
åtal. Arbetsmiljöverket vill nu se hårdare tag mot 
arbetsgivare. Samtidigt menar åklagare att det är
polisen som måste bli bättre på att klara upp arbets-
miljöbrott, enligt SR Ekot. 
Perioden 2006 till 2012 anmäldes 363 dödolyckor

på arbetsplatser till Arbetmiljöverket under åren. 33
gick till åtal, visar en sammanställning som tid-
ningen Arbetarskydd har genomfört. 
I dessa fall fälls arbetsgivaren i drygt 60 procent

av fallen.

– Om man jämför med många andra brott, till 
exempel en stöld eller en misshandel är de många
gånger begränsade i tid och rum. Men när det gäller
arbetsmiljöbrott kan det vara brister som har pågått
under många år. Då måste man ofta titta ganska
långt tillbaka i tiden för att göra en bedömning av 
om det här är en straffbar oaktsamhet, säger Lotten
Loberg, åklagare med specialinriktning arbetsmiljö-
brott, till Ekot.

EN AV TIO OLYCKOR LEDER TILL ÅTAL
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FICK  ARBETSSKADA  EFTER
NÄRA-DÖDEN-UPPLEVELSE

”Han rusar fram
drar och sliter
i praktikanten,
tåget närmar
sig, vilt tutande”

Isista minuten lyckades mannen rädda sin
praktikant från döden. I kammarrätten fick han
ersättning för den arbetsskade han fick under
nära-döden-upplevelsen.

Mannen och praktikanten jobbade ute på
tågspåren när den dramatiska händelsen inträf-
fade.

Så här skildras den av LO-TCO rättsskydd:
"Plötsligt ljuder en skarp signal och ut ur kur-

van några hundra meter bort kommer ett fram-
rusande X2000-tåg. X (mannens namn) ropar 'Ur
spår!' till praktikanten och tar själv snabbt ett
par kliv mot sidan av banvallen, när han ser att
den andre har fastnat med foten under rälsen
och inte kommer loss. X tänker inte, han rusar
fram och drar och sliter i praktikanten, tåget
närmar sig, vilt tutande och i absolut sista se-
kunden lyckas de båda komma loss och kastar
sig åt sidan undan tåget som med skrikande och
rykande bromsar dånar förbi tätt intill dem."

Mannen slet upp en gammal arbetsskada i
armbågarna och blev därför sjukskriven från
jobbet.  Han mådde även psykiskt dåligt och

kunde inte komma tillbaka till jobbet när arm-
bågen blivit bättre. När han flera månader se-
nare kollapsat fick han diagnosen posttrauma-
tiskt stressyndrom. Ingen behandling hjälpte,
han blev förtidspensionär.

Försäkringskassan nekade honom ersättning.
Motiveringen var att besvären inte kunde anses
ha något samband med en händelse som inträf-
fat nästan ett år innan han sökt vård.

Förvaltningsrätten ansåg att mannens berät-
telse var trovärdig men krävde medicinsk bevis-
ning om att besvären hade funnits där hela ti-
den sedan olyckan. Därför avslog även de.

i det här skedet mindes mannen att han efter
olyckan gått till akupunktör för sina arm-
bågsproblem. Då hade han nämnt olyckan. I
journalanteckningarna stod mycket riktigt att
mannen råkat ut för en händelse i arbetet som
gjorde honom nedstämd och att han hade be-
handlats mot oro och sömnbesvär.

Med denna nya bevisning i kammarrätten
lyckades mannen bevisa sambandet mellan
olyckan och den posttraumatiska stressen.
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Arbetsdomstolen har underkänt
14 av de 19 avskedanden och 
uppsägningar som avgjorts fram
till i våras. 
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ackförbunden har medvind.
Åtminstone i Arbetsdomstolen. För

första gången på tio år vinner facket of-
tare än arbetsgivarsidan, Det framgår av

en undersökning som genomfördes av Lag &
Avtal i våras.
Tidningen har undersökt utgången i AD:s

tvister om avskedande och uppsägningar. I Ar-
betsdomstolen vinner nu facket oftare än arbets-
givarsidan. 
Arbetsdomstolen har underkänt 14 av de 19 av-

skedanden och uppsägningar som avgjorts fram
till i våras. Det innebär att fackförbunden fått mer

gehör än vad som brukar vara det vanliga. 
Under de senaste tio åren har totalt 71 av 174

uppsägningar och avskedande underkänts i dom-
stolen.
– Jag har ingen förklaring, kommenterar  LO-

TCO Rättsskydds chef Dan Holke när Lag & Av-
tal frågar honom.
Jonas Stenmo, Almegas chefsjurist, förvånas av

undersökningens utfall: 
– På arbetsgivarsidan brukar vi försöka hitta en

lösning på tvister som vi inte är övertygade om
att vinna.

FACKET  TAR  HEM
SEGERN  I  TVISTERNA

Ny trend i AD
Dan Holke chef, LO-TCO Rättsskydd.

F
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flera års tid har det rapporterats om personer
som kommer till Sverige för att arbeta och sedan
utnyttjas av sin arbetsgivare. Det är oacceptabelt,
säger justitie- och migrationsminister Morgan
Johansson i ett pressmeddelande.
– Goda villkor och ordning och reda ska gälla

för alla som arbetar i Sverige. Det är dags att se
över och förbättra skyddet för arbetskraftsin-
vandrare.
Regeringen skriver att arbetskraftsinvandringen

inte får användas för att utnyttja människor eller
undergräva den svenska arbetskraftsmodellen.

Ur uppdragsbeskrivningen:
Ett syfte är att kartlägga i vilken omfattning
arbetskraftsinvandrare utnyttjas på arbets-
marknaden och föreslå lämpliga åtgärder. 

Utredningen ska också se över krav på bin-
dande anställningsavtal.

Föreslå åtgärder i samband med tillstånd-
sprocessen hos Migrationsverket.

Identifiera åtgärder som stärker arbetstaga-
rens rättigheter när personen är på plats i
Sverige.

Se över i vilken utsträckning utökade kon-
troller av arbetsgivare kan motverka att ar-
betskraftsinvandrare utnyttjas.

I

GODA VILLKOR
SKA GÄLLA FÖR
ALLA  SOM  JOBBAR  I  SVERIGE

FO
TO

: J
O

H
AN

N
ES

 C
LE

RI
S 

/ T
T

Regeringen har tillsatt en utredning om hur arbetskrafts-
invandrares ställning på arbetsmarknaden kan stärkas. 
Syftet är att förhindra att utländsk arbetskraft utnyttjas.

Morgan Johansson, justitie-
och migrationsminister .

”

”
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ARBETSRÄTT

DISKRIMINERING

LAGEN   HAR 
INTE  FÅTT  DET
GENOMSLAG
VI  HOPPATS  PÅ”
Antalet diskrimineringsanmälningar
blir färre – och samtidigt har DO
blivit mer restriktiv med att starta
processer. 

– Vi driver ärenden som vi bedömer
har betydelse för flera, säger process-
chefen Martin Mörk.  AV PETER JOHANSSON
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ARBETSRÄTT

DISKRIMINERING

’’Vi får in många 
anmälningar om 
diskriminering, men
alla anmälningar 
syftar inte till att 
folk vill driva frågan
rättsligt.
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009 trädde den nya diskrimineringslagstift-
ningen i kraft. Syftet var att motverka diskri-
minering och främja lika rättigheter oavsett
kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell upp-
fattning med mera.
Statistik som Diskrimineringsombudsman-

nen, DO, presenterade hösten 2014 visade att
allt fler utnyttjar möjligheten att anmäla när de
upplever sig diskriminerade.
Under första halvåret 2014 inkom cirka 1 000 an-

mälningar till myndigheten, vilket är en ökning på
nära 25 procent jämfört med samma period året
innan. 
Martin Mörk är processchef på DO:
– Vi får in många anmälningar om diskriminer-

ing, men alla anmälningar syftar inte till att folk vill
driva frågan rättsligt.
– Det finns en missuppfattning om att DO är en

form av allmänt ombud för enskilda. Så är det inte.
Vi driver ärenden som vi bedömer har betydelse för
flera. Vi studerar de anmälningar vi får in och vad de
omfattar. På så sätt kan vi identifiera upplevda pro-
blem och angripa dem på ett strategiskt sätt. Det är
bland annat så de amerikanska och brittiska likabe-
handlingsmyndigheterna arbetar.  
De senaste åren har DO fått in omkring 2000 an-

mälningar om året. 
– I ett internationellt perspektiv är frågan vad

lagstiftningen inte täcker. Många anmälningar gäl-
ler offentlig verksamhet. Många drabbade tror att
DO har tillsyn över offentlig maktutövning utanför
arbetslivet och utbildningsområdet, men i de
delarna är tillsynen väldigt kringskuren.
Bortsett från vården, socialtjänsten och
försvaret – där det finns särregleringar –
så finns det i princip ingen tillsyn över
statlig verksamhet.  Det enda som finns är
offentliganställda tjänstemäns bemö-
tande enligt 2:17 diskrimineringslagen.
– Det är svårt  att förklara för den som
drabbas att det som är diskriminering
enligt europakonventionen – vanligt-
vis inte är diskriminering enligt dis-
krimineringslagen.
Jämfört med internationella dis-
krimineringslagar så skiljer sig den
svenska lagstiftningen även på
andra sätt, menar Martin Mörk: 
– Därför anmäler de Skatte-

verket och andra myndigheter till oss.  
– Vi har väldigt korta preskriptionstider för dis-

kriminering i arbetslivet, och en begränsning vad
gäller möjligheten att få ersättning för ekonomisk
skada i arbetslivet i samband med rekrytering eller
befordran. Där har den svenske lagstiftaren helt
uteslutit möjligheten att få ersättning för inkomst-
förlust, något som mig veterligen är unikt. Det
finns frågetecken om vår ordning i den delen är för-
enlig med EU-rätten. 

Det låter som om du nått slutsatsen att det inte
gör det.
– Det är tveklöst en ganska stor begränsning. Om
man tänker sig att det är ganska klart att någon
borde ha fått ett arbete, och om den personen istäl-
let står utan arbete så lider den personen stor skada. 
Den nya lagstiftningen har inte inneburit någon

ökning av mängden mål.
– Det här är inte bara ett svenskt fenomen, vi ser

tendensen i hela Europa. Väldigt få fall drivs. Man
förlitar sig på enskilda skadeståndsprocesser för att
tillgodose och säkerställa att lagen efterlevs. Lagen
har inte fått det genomslag som man har hoppats
på. En lösning skulle kunna vara att ha andra typer
av sanktioner än de skadeståndsrättsliga.    
På senare tid har flera andra aktörer tagit initiativ

till diskrimineringsprocesser.
– På senare år har antidiskrimineringsbyråer

börjar driva egna fall i domstolarna. Det här är
något som vi ser positivt på.  Men än så länge har det
inte varit något massivt genomslag.
– På den svenska horisonten gör väl facken en del.

Men då handlar det främst om förlikningsdiskus-
sioner och liknande.
– Beloppen är förhållandevis låga.  Av förklarliga

skäl vill arbetstagare inte gärna anmäla sina ar-
betsgivare för till exempel lönediskriminering
eller sexuella trakasserier.  
Flera av de diskrimineringsfall som väcks grundar

sig i bemötanden vid anställningsintervjuer eller
liknande situationer.
– Det är väldigt svårt att driva sådana ärenden ef-

tersom det i den enskilda situationen – vem man
väljer att anställa - nästan alltid finns argument för
varför någon annan skulle kunna vara bättre. I de
fall vi har haft framgång har det varit tydligt att de
argumenten inte har hållit. 
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Lagen har inte fått det genomslag som man
har hoppats på. En lösning skulle kunna
vara att ha andra typer av sanktioner än de
skadeståndsrättsliga.    
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ANMÄLNINGAR  PER  DISKRIMINERINGSGRUND

En anmälan kan beröra �era diskrimineringsgrunder, till exempel kön och ålder. 
Därför anger si�rorna ovan inte det totala antalet ärenden utan det totala antalet anmälda diskrimineringsgrunder.

—  Totalt    

—  Etnisk tillhörighet
—  Funktionsnedsättning
—  Kön                                                         
—  Könsidentitet eller könsuttryck eller könsuttryck          
—  Missgynnande i samband med föräldraledighet         
—  Religion eller annan trosuppfattning                         
—  Sexuell läggning                                                     
—  Ålder

2012                                                                                                                                         2013                                                                                                                                           2014 
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I juni överlämnade DO en skrivelse till reger-
ingen om ”bristen av ett barnperspektiv i diskri-
mineringslagen”.
– Barnkonventionen kräver att vi i frågor som

rör barn har ett barnperspektiv. I fall där barn ut-
sätts för sexuella trakasserier av andra barn är det
därför olyckligt att lagen bara utgår från vuxnas
sexualitet. För att kunna hjälpa de barn som ut-
sätts för kränkningar behöver lagen ändras, skrev
DO Agneta Broberg på DN Debatt.
Därför föreslår DO att regeringen tillsätter en ut-

redning med uppdrag att se över diskriminerings-
lagens (2008:567) reglering rörande trakasserier
och sexuella trakasserier ur ett barnperspektiv. En
sådan utredning bör enligt DO också undersöka om
den nuvarande ordningen framstår som ändamåls-

enlig i ljuset av intresset att tillförsäkra barn en
snabb och effektiv hjälp såvitt avser pågående
kränkningar samt särskilt överväga om lokala
barn- och elevombud ska inrättas.
”Utredningen bör slutligen få i uppdrag att

överväga konsekvenserna i tillsynshänseende
om diskrimineringslagen inte bedöms lämplig
som verktyg för att komma till rätta med kränk-
ningar mellan barn. I den delen bör även beaktas
de problem i tillämpning och tillsyn som nuva-
rande ordning medför där kränkningar mellan
barn regleras både i diskrimineringslagen och
skollagen (2010:800) och där tillsynen såvitt
avser skolornas och förskolornas utrednings- och
åtgärdsskyldighet därför delas mellan DO och
Skolinspektionen” framför DO i skrivelsen.

Bristen av ett barnperspektiv
i diskrimineringslagen

Advokatfirman Attoff & Dahlgren AB
Riddargatan 18, SE-114 51 Stockholm, Sweden  

Tel. +46 8 651 60 70, www.attofflaw.se

Specialist på
 arbetsrätt & pension

Attoff  Dahlgren
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Jenny Hellberg, 
delägare, Elmzell:

– Do har blivit betydligt mer ak-
tiv, vilket ju var en del av uppdra-
get när lagstiftningen ändrades.
tanken var just att de skulle
sätta mer fokus på diskriminer-
ingsfrågorna.  

– Bland anställda och arbets-
sökande finns en större medve-
tenhet om diskriminering. Det
kan innebära att de bli mer ange-
lägna att driva frågorna. De dis-
krimineringstvister som vi ser
handlar oftast om de som söker
jobb medan tvister med an-
ställda inte förekommer i lika
stor utsträckning. Det kan san-
nolikt förklaras i att agera mot
sin arbetsgivare innebär ett
större hinder jämfört med om
man sökt ett jobb och inte fått
det. 

– i  Sverige är arbetsrättsliga
diskrimineringstvister inte lika
vanliga som i många andra län-
der på grund av vårt starka an-
ställningsskydd. i till exempel
Danmark är det inte alls lika
starkt eller i uSA där anställ-
ningstrygghet i princip inte finns.
Då blir diskrimineringsfrågorna
viktigare eftersom de kan ge mer
ersättning.

– ett annat exempel är i eng-
land där man visserligen har ett
anställningsskydd. men den
maximala ersättningen vid en
felaktig uppsägning är cirka 
78 000 pund. men om även dis-
kriminering är aktuell så finns
det inget tak för hur hög ersätt-
ning som kan dömas ut. Att
koppla diskriminering till en upp-
sägningstvist är därför vanligt
för att  kunna få högre ersättning.  

– i Sverige är det tvärtom – i en

eventuell  diskriminering kopplad
till en felaktig uppsägning så
handlar det om ersättningsnivåer
kring 25–75 000 kronor extra.  

– Vi vet inte om de internatio-
nella influenserna kommer hit,
men vi har ju en mer diverserad
befolkning idag. Av den anled-
ningen kan det bli mer aktuellt.

Det är inte så att alla uppsäg-
ningar leder till diskrimine-
ringscase - det i sig kan inte ge
en anställningstrygghet. 

Erik Danhard,
delägare Hamilton:

– Jag trodde att det skulle bli fler ärenden
när lagstiftningen gjordes om. i dag är det
normala diskrimineringsärendet kopplat
även till något annat, till exempel en felak-
tig uppsägning som dessutom utgör dis-
kriminering. 

– framöver tror jag att mängden mål

kommer att öka. Det har inte riktigt slagit
igenom. 

– tidigare hade Do som princip att driva
väldigt många ärenden vidare till domstol
för att på så sätt få en stabil praxis. nu
kommer det inte så många ärenden
därifrån, eftersom de koncentrerar sig på
principärenden.   

Praktiker
om diskri-
minering
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Bland anställda och 
arbetssökande finns 
en större medvetenhet
om diskriminering. ’’
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Bristande tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning infördes den 1 januari som
en ny form av diskriminering i diskriminerings-
lagen. Det nya diskrimineringsförbudet gäller
inom alla samhällsområden där diskriminer-
ingslagens övriga regler, med undantag
för tillhandahållande av bostäder. 

I ett antal lagar byttes samtidigt
termen ”funktionshinder” ut
mot ”funktions-nedsättning”.

Tidigare fanns ett diskrimi-
neringsförbud mot bristande
tillgänglighet som endast
gällde inom delar av arbetsli-
vet och utbildningsområdet.

Bristande tillgänglighet in-
nebär att en person med funk-
tionsnedsättning missgynnas
därför att man inte gjort skäliga till-
gänglighetsåtgärder för att personen
ska komma i en jämförbar situation med perso-
ner utan funktionsnedsättning. 

Vad som är skäliga åtgärder bedöms bland
annat utifrån lagens krav på tillgänglighet samt
på de praktiska och ekonomiska förutsättning-
arna.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag med ett
undantag. Företag inom hälso- och sjukvården

som har färre än tio anställda också ska omfattas
av det nya diskrimineringsförbudet. Enligt reger-
ingens förslag skulle dessa företag få undantag
från reglerna.

DO:s processchef Martin Mörk: 
– På det här området så finns det en bety-

dande osäkerhet var gränserna går. Här
finns det behov av klargörande

rättspraxis. 
– Ett exempel på ett ärende som

berör mångas situation är det mål
som ligger för dom nu i AD som
gäller de busschaufförer vars
tidsbegränsade anställningar av-
slutades med hänvisning till att
de fyllt 70. Huvudfrågan där är om

diskrimineringsskyddet gäller för
tidsbegränsade anställningar efter

67. En fråga som rör betydligt fler än
busschaufförer och som har ganska stor be-

tydelse för arbetsmarknaden.
– Vi har också drivit fall mot försäkringsbolag

som gäller barn med funktionshinder och deras
möjlighet till försäkringsskydd.

Sten Bauer, Baker & McKenzie:

– diskriminering är ett av de få verktyg
en arbetssökande har när denne sökt ett
jobb och inte fått det. vi ser allt fler dis-
krimineringsmål både i anställning och
inför anställning. Bland jobbsökande
finns det en hög medvetenhet om de här
reglerna. det tvingar arbetsgivare och rekryteringsfirmor att
fundera på hur de ska kunna hantera problematiken framöver.

Torbjörn Lindmark, Maqs

– Många resonerar dessvärre i termer av
ingen rök utan eld. det innebär att före-
tag som anmäls för diskriminering
ogärna vill ha den processen i en dom-
stol, även om de har rätt. det finns en
omvänd bevisbörda som är lite proble-
matisk för arbetsgivaren.

– det innebär att de flesta av de här frågorna de facto görs
upp redan under förhandlingsstadiet. 

Se även artikel på Sidan  62

              MEDVETENHET
Finns en betydande osäkerhet
om var gränsen går

NY  DISKRIMINERINGSGRUND
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50-årig 
jobbsökare

stämmer
företaget
En kvinna i 50-årsåldern sökte arbete som
konsultchef. Företaget hörde snabbt av sig med
motiveringen att de sökte personer ”i början av
karriären”. med detta avsågs en ålder på 25–30 år,
rapporterar Dagens Juridik.
Diskrimineringsombudsmannen, DO, menar att

kvinnan har utsatts för diskriminering kopplad
till hennes ålder. Nu förbereds en stämning mot
företaget.
Det rekryteringsföretaget som ansvarade för

processen har i DO:s utredning menat att svaret
var ett ”olyckligt misstag”, resultatet av ett miss-
förstånd mellan rekryteringsföretaget och arbets-
givaren.
– Arbetsgivaren säger också att ålderskravet inte

stämmer.  
– Det är viktigt här att peka på det stränga ansvar

som en arbetsgivare har att tillse att en arbetssö-
kande inte diskrimineras. Även om arbetsgivaren
på något sätt har delegerat sitt ansvar, till exempel
till ett rekryteringsföretag, så ska det företagets
handlande likställas med arbetsgivarens, säger
diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.
Enligt diskrimineringslagen får en arbetsgi-

vare inte diskriminera den som söker arbete hos
arbetsgivaren. Den som i arbetsgivarens ställe har
rätt att besluta i frågor som rör en arbetssökande
ska likställas med arbetsgivaren. 
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Alla sökande över 36 år

När Migrationsverket sökte handläggare
sållades alla arbetssökande som var äldre än 36 år
bort. Det menar DO. Nu stämmer de myndighe-
ten för åldersdiskriminering av en 52-årig jurist.

Det var hösten 2013 som Migrationsverket i
Malmö utlyste flera tjänster som asylhandläg-
gare. Bland de kvalifikationer som önskades
fanns högskoleutbildning med juridisk eller
statsvetenskaplig inriktning samt kvalificerad
erfarenhet av förvaltningsrätt.

Ingen sökande som var äldre än 36 år kallades
till intervju. Av de 18 personer som anställdes var

två födda 1978 och övriga på 1980-talet.
Flera av dem var nyutexaminerade och  saknade

erfarenhet av förvaltningsrättsligt arbete.
Migrationsverket medger nu att mannen har

utsatts för diskriminering varför parterna har
valt att ingå en förlikning. I samband med detta får
mannen 75 000 kronor i ersättning.

Migrationsverket har även till DO uppgett att
man kommer att se över sina rekryteringsrutiner
framöver. Bland annat för att säkerställa att det
inte förekommer någon diskriminering i sam-
band med rekrytering.
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…risken 
att  utsättas 
störst i
restaurang-
branschen

En delägare på ett café ha utsatt en kvinnlig
timanställd för sexuella trakasserier. Enligt kvin-
nan ska han ha ha bett henne sätta sig i hans knä.
Därefter ska han ha pussat henne på nacke och
kind. Kvinnan kände sig obehaglig till mods men
vågade enligt anmälan inte säga ifrån.
– Enligt vår bedömning har den här arbetsgiva-

ren genom sitt närmande klart överskridit förbudet
mot sexuella trakasserier, säger Anna Rosenmül-
ler Nordlander på Diskrimineringsombudsman-
nens processenhet. 
DO beslutade att inleda en stämning i ärendet.
– Unga kvinnor med osäker anställning är i en

särskilt utsatt position. Rädslan att förlora sitt
jobb gör att det kan vara svårt att säga ifrån, säger
Anna Rosenmüller Nordlander. Inom restaurangbranschen är risken att utsättas för

sexuella trakasserier extra stor, enligt statistik från
SCB och Arbetsmiljöverket. två procent av kvin-
norna i arbetaryrken och tre procent av dem i tjäns-
temannayrken har utsatts för sexuella trakasserier.
Inom hotell- och restaurangbranschen är andelen
sex procent, enligt statistiken.

Enligt rapporterna från SCB och Arbetsmiljö-
verket är tidsbegränsat anställda i högre grad 
utsatta än den fast anställda personalen.

Men problematiken kan vara betydligt mer 
utbredd än så. Enligt en enkät bland kvinnor i 
restaurangbranschen som 2013 genomfördes 
av Svenska Dagbladet så svarade 66 procent att 
någon betett sig obehagligt på ett sexuellt sätt 
när de arbetat inom branschen.
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Bussföretaget Keolis införde en åldersgräns
för sina chaufförer. Ingen över 70 år ska få ratta bo-
lagets bussar. 
En sådan övre åldersgräns är diskriminering,

enligt Diskrimineringsombudsmannen. Ärendet
ska avgöras i Arbetsdomstolen.
Det är första gången som frågan om en generell

övre åldersgräns prövas i domstol.
Keolis motiverar åldersgränsen med trafiksä-

kerhet.
Sverige är det land där andelen personer som

fortsätter att arbeta efter 65 år ökar snabbast jämfört
med andra EU och EFTA-länder enligt statistik från
Skattebetalarna, som i sin tur har hämtat informa-
tionen från den europeiska statistikmyndigheten
Eurostat.
Antalet sysselsatta svenskar mellan 65 och 74 år

har under perioden 2006 till 2014  ökat från 78 000
till 177 000.

DISKRIMINERING
Övre åldersgräns är

Ingen över 70 ska få
ratta bolagets bussar!
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En butikskedja i Stockholm har ingått förlik-
ning med en kvinnlig arbetssökande. Företaget
medger att det rörde sig om diskriminering när
hon valdes bort i samband med att en ny expedit
skulle rekryteras. Motiveringar var att hon var av
”fel kön” samt att ”det blir så mycket kackel om
det är mycket tjejer”.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, utredde
händelsen och konstaterade att kvinnan hade sål-
lats bort i rekryteringen då företaget hade utgått
från stereotypa föreställningar om olika egen-
skaper kopplade till kön och att det därför rörde sig
om diskriminering.
Kvinnan får 75 000 kronor i skadestånd.

  

VAR  AV  ”FEL  KÖN”
5 000 i skadestånd
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STATUSEN
ÄR  BETYDLIGT
HÖGRE  NU

Pia Attoff:

Sedan Pia Attoff 2004 startade sin boutiquebyrå
nischad på arbetsrätt så har klienternas inställ-
ning till hennes specialområde förändrats.

– På byråerna har rättsområdet fått en aktualitet
som den inte hade förut. Arbetsrätten har blivit
viktigare ur ett strategiskt perspektiv, säger hon.

AV PETER JOHANSSON |  FOTO JONTE WENTZEL
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nder senare år har hårt nischade bou-
tiquebyråer blivit allt vanligare i Sverige.

Pia Attoff är pionjär på det området. Efter
notarietjänstgöring vid Stockholms tings-
rätt började hon på Vinge. Snabbt blev hon
specialiserad på arbetsrätt.

– Jag fick jobba mycket med arbetsgi-
varfrågor, ofta med stora företag som kun-

der, säger hon.
2004 hoppade hon av från Vinge för att starta

eget.
– Det här mindre formatet passar mig bättre.

Jag kan påverka mer, både hur jag själv utvecklas
och hur vi skapar och driver verksamheten, säger
hon.

Några år senare tog hon nästa steg. Då startade
hon den nya byrån Attoff & Dahlgren tillsam-
mans med pensionsrättsspecialisten  Magnus
Dahlgren.

– Kombinationen arbetsrätt och pensionsrätt
är ovanligt, vilket naturligtvis är en konkurrens-
fördel. 

Under tiden på Vinge insåg hon möjligheterna
med att driva en mindre byrå. 

– Många klienter reagerade på att det var väl-
digt många jurister inblandade i varje ärende.
Ofta var det svårt att få prata med just den person
som de ville ha kontakt med. 

Byrån sitter i ett 1800-talshus på Munkbron i
Gamla stan i Stockholm. Ett gammalt bankhus
som ägs av Allmänna änke- och pupillkassan,
världens äldsta existerande livförsäkringsbolag.

– Vi jobbar med allt från små till mycket stora
företag, säger Pia Attoff.

– Det är ingen skillnad mot ifall jag hade jobbat
på en större byrå. Det viktiga är spetskompeten-
sen. Som specialist på arbetsrätt kan jag jobba
med de största klienterna och de mest krävande
uppdragen fast jag själv inte sitter på en storbyrå.
Skillnaden är att jag har större frihet här. 

– När jag började fanns ofta spetskunskaperna
hos arbetsmarknadens parter. Nu vill jag påstå
att de lika ofta finns hos oss advokater. Vi arbetar
med frågorna hela tiden och vår roll i förhand-
lingarna har blivit viktigare. ↳

NAMN Pia Attoff 
ÅLDER 50 
FAMILJ Ja 
SENASTE BOK Tango för vilsna själar 
av Lucy Dillon
SENASTE FILM Prästen från Paradiset 
ALLVARLIGASTE BROTT DU BEGÅTT  Inget 

’’

U

När jag började fanns ofta spets-
kunskaperna hos arbetsmarknadens
parter. Nu vill jag påstå att de lika
ofta finns hos oss advokater.
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Varför specialiserade du dig på arbetsrätt?
– Jag�tyckte�att�det�var�en�viktig�fråga.�Från�bör-

jan� ville� jag� jobba� med� mänskliga� rättigheter.
Sedan�kom�jag�in�mer�på�arbetsrätten.�
– Jag� tyckte�att�det�passade�min�personlighet

ganska�bra.�Självklart�måste�man�vara�kunnig�på
området.�Men�man�måste� också� kunna� bemöta
människor,�och�bemöta�dem�på�olika�sätt�bero-
ende�på�om�de�är�arbetsgivare�eller�arbetstagare.
Det�handlar�inte�bara�om�juridik,�utan�om�männi-
skor,�det�är�ett�intressant�rättsområde�på�så�vis.��
– De�juridiska�frågeställningarna�kan�vara�kne-

piga�och�väldigt�krävande.�Det�är� stimulerande
och�intressant.�Samtidigt�handlar�det�om�mänsk-
liga�relationer,�om�psykologin�i�förhandlingssitu-
ationen.� Långa� utredningar� och� kopplingen� till
processrätten.�Den�kombinationen�tilltalar�mig.��

Hur är arbetsrättens status bland jurister?
– Det�har�blivit�en�förändring.�Statusen�är�betyd-
ligt�högre�nu.��På�byråerna�har�rättsområdet�fått�en
aktualitet�som�den�inte�hade�förut.�Arbetsrätten
har�strategiskt�blivit�viktigare.�M&A�har�väl�fort-
farande�högre�status,�men�fler�verkar�få�upp�ögonen
för�att�det�kan�vara�spännande�att�sitta�i�förhand-
lingar�även�i�de�här�frågorna.�

Varför har arbetsrättens betydelse ökat?
– I�dag�är�bolagen�mer�medvetna�om�att�arbetsrät-
ten�är�en�kostnadsfaktor.�Det�innebär�att�vi�kom-
mer�in�tidigare�i�skedet,�strategiskt�sett,�säger�hon.

Vad beror det på?
– Tidigare�har�personalfrågorna�oftast�legat�på�en
hr-chef,�som�ofta�är�en�kvinna.�Traditionellt�har
inte� alltid� hr-chefen� suttit� i� ledningsgruppen.
Men�nu�har�det�börjat�ändras,�eftersom�det�i�allt
högre�grad�blivit�en�fråga�om�pengar.�HR-frågorna
hanteras�högre�och�högre�upp� i�organisationen
och�frågorna�hanteras�på�ett�mer�strategiskt�plan.
–�Förr�kopplades�arbetsrättsadvokaten�in�först�vid
en�tvist�eller�uppsägningar.�Eftersom�medveten-

’’I dag är bolagen
mer medvetna om
att arbetsrätten är
en kostnadsfaktor.

FLEXICURITY
flexicurity är en arbetsmarknadsmodell som introducera-
des i Danmark på 1990-talet. Den innebär att det ska vara
lätt att anställa och säga upp arbetstagare, vilket ska öka
flexibiliteten för arbetsgivarna. Samtidigt ska arbetssö-
kande/arbetslösa få höga ersättningar. 

termen anspelar på de engelska orden flexibility och
security.  

ENRON
Enron var ett amerikanskt energi-, råvaru- och tjänste-
bolag som gick i konkurs 2001. Bolaget hade då fallit från
en mycket hög piedestal.  under 2000 var de påstådda 
intäkterna 101 miljarder dollar. Sex år i rad klassades det 
av fortune som ”uSa:s mest innovativa företag. Men när
institutionaliserade och systematiska bokföringsbrott 
avslöjats så rasade allting. 

Skandalen satte fokus på redovisningspraxisen i uSa
och innebar att the Sarbanes-oxley act togs fram.  

foto: Pat Sullivan/tt

↳
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Jag har sett många ärenden som
fått ligga väldigt, väldigt länge
utan att någon har tagit tag i dem.
Ibland i åratal.’’
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heten nu finns i ett tidigare skede så finns det nu
bättre förutsättningar att förhindra de tvisterna. 
En rad alternativ tas upp till diskussion.

Outsourcing, försäljning, lönesänkningar.
– I vissa stora företag har vi sett att man kanske

tom outsourcar utomlands som ett sätt att få ner
kostnaderna men som påverkar arbetstillfällen i
Sverige.

För Pia Attoff har de internationella klien-
terna blivit fler – och mer betydelsefulla.
– Där kommer vi ofta in på ett annat sätt än vad

vi gör med svenska klienter. Samarbetet blir mer
långtgående. 

För utländska bolag kan den svenska lagstift-
ningen ibland vara svår att hantera.
– De är vana vid en annan typ av arbetsrätt. Det

är inte samma anställningstrygghet. I Danmark
har de en annan flexibilitet, till exempel. 
– Många internationella ägare har inte förstå-

else för de regler vi har i Sverige. Man känner inte
till dem helt enkelt. 
– Ju mer dynamisk världen blir, ju mer påverkas

arbetsrätten.  De internationella inslagen blir fler,
men jag tror samtidigt att vi i Sverige kommer att
ha kvar vår särart även i framtiden.
En bidragande orsak är passivitet hos lagstif-

tarna.
– Politiker gör inte så mycket åt arbetsrätten.

Ämnet är svårhanterbart.

Vad resulterar det i?
– Rättsutvecklingen skapas genom rättsfall istäl-
let. Arbetsdomstolen och EU-domstolen, dom-
stolarna och arbetsmarknadens parter kan idag
ha större inflytande än lagstiftarna.  
– Outsourcing är ett tydligt exempel på det.

Där har arbetsmarknadens parter själva lyft frå-
gorna och velat ha in dem, genom till exempel regle-
ring i kollektivavtal.

Rehabfrågorna är ett annat område där före-
tagen ställer nya typer av frågor.
– Försäkringskassan har stramat åt sina regel-

verk. Det påverkar möjligheterna för den en-
skilde att kunna vara sjukskriven i perioder.
– Det i sin tur slår tillbaka på att arbetsgivaren

alltid haft ett rehabiliteringsansvar. Samtidigt
tror jag att många klienter inte vet hur de ska
göra i en rehabiliteringssituation. Man är rädda
för att göra fel, för när man gör fel- då blir det dyrt.  

Vilka är de vanligaste felen?
– Många arbetsgivare är alltför passiva. Jag har
sett många ärenden som fått ligga väldigt, väldigt
länge utan att någon har tagit tag i dem. Ibland i
åratal.
– Det kan handla om att någon varit sjukskri-

ven väldigt länge och företaget inte vet hur man
ska ta tag i situationen. Den anställde kanske vill
komma tillbaka, men inte orkar. Det kan handla
om oklarheter kring den medicinska bedöm-
ningen. När försäkringskassans läkare säger en
sak och den anställdes säger en annan så hamnar
företaget i kläm däremellan. Det kan vara svårt. 

Domstolarna och arbetsmarknadens
parter kan idag ha större inflytande
än lagstiftarna.  ’’





L E G A L L Y  Y O U R S  |  4  |  2 0 1 5  |  73

MUTHÄRVAN PÅ SYSTEMBOLAGET |    2003
2003 avslöjades att butikschefer inom Systembolaget misstänktes för att ha tagit emot pengar, resor och andra gåvor.
Leverantörer misstänktes ha mutat butikscheferna, för att deras varor skulle främjas. 
Totalt åtalades 92 personer för att ha mottagit eller givit mutor. 77 var butikschefer i Systembolaget. De misstänktes ha

tagit emot mutor för sammanlagt 1,2 miljoner kronor. 

FOTO: JESSICA GOW/TT
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SKANDIA |    1997–2002
Runt millennieskiftet inträffade en rad händelser där försäkringsbolaget Skandias ledning blev starkt kritiserade. Bolagets
redovisning stod i centrum för uppmärksamheten, liksom storleken på bonusutbetalningar till höga chefer i ledningen.
Mellan åren 1997 och 2002 betalade Skandia ut över fyra miljarder kronor i ersättningar utöver lön till toppchefer i Sverige,
England och USA. 
En av cheferna dömdes till ett 18 månader långt fängelsestraff. 18 000 pensionssparare gick samman i en grupptalan

och stämde Skandia på två miljarder kronor. 

FOTO: OLA TORKELSSON/TT
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SCA-HÄRVAN |    2015
det senaste åren har svenska dagbladet och analyssajten n360 avslöjat hur skogs- och hygienbolaget sCa:s ledning tagit
med familjemedlemmar på privata resor med bolagets jetplan. Hittills har sCa:s vd Jan Johansson och styrelseordförande
sverker Martin-löf fått avgå, liksom ägaren Industrivärdens vd anders nyrén.

HALLANDSÅSEN |    1997
Byggbolaget skanskas hantering av gift i samband med bygget av en tunnel genom Hallandsåsen har lett till flera rätts-
processer. En polisutredning har kommit fram till att skanska bär ansvaret för att gift spridits i området runt åsen. 
den 5 oktober 1997 blev skanska och Banverket polisanmälda av kommunen. Chefer vid skanska åtalades för arbetsmiljö-
brott under sent 1990-tal. de fälldes 2002. skanska dömdes att betala företagsbot. 

Enligt de senaste beräkningarna ska tunneln stå klar i december 2015. 

foto: JanERIK HEnRIKsson / tt

foto: Mats Roslund / Hd-nst / tt

SCA:s vd Jan Johansson och styrelse-
ordförande Sverker Martin-Löf 
har fått avgå.
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SÅ  SKULLE 
NÄRINGSLIVSSKANDALERNA
HA  FÖRHINDRATS

ag hade många amerikanska bolag med
verksamhet i Sverige. Där fanns lagstiftning kring
detta. Alla dotterbolag, även de i Sverige, påverka-
des. Efter Enronkraschen uppkom en diskussion
om hur vi gör här.
I USA blev resultatet The Sarbanes Oxley Act –

även kallat Sox – redovisningsprinciper för att
minimera ekonomisk brottslighet. Bland annat
innebär de att företag ska inrätta särskilda in-
terna larmsystem där whistleblowers kan an-
mäla oegentligheter. Amerikanska bolag – och
utländska bolag som är noterade på börserna i
USA – omfattades.
Reglerna väckte debatt även internationellt . I

flera andra länder höjdes krav om att medarbe-
tare på företag skulle få ökade möjligheter att an-
mäla misstankar om brott.
– Det är en god sak. Det hjälper företagen att

upptäcka om något i organisationen inte står rätt
till. Men i vissa länder finns en stor tveksamhet till
whistleblowingsystem, så det finns missuppfatt-
ningar, säger Pia Attoff.
– Men jag är övertygad om att vi kunnat för-

hindra flera stora näringslivsskandaler om vi i
Sverige hade något lika långtgående som Sox-
reglerna.

Vilka tänker du på?
– Till exempel muthärvan på Systembolaget,
Skandiaskandalen, Skanskas agerande i Halland-
såsen och SCA-affären.
– Vi vet att man visste om de här oegentlighe-

terna internt, och att man ville gå vidare men inte
fick tillräckligt gehör.
Andra länder har tagit fram egna system för

whistleblowing, till exempel Storbritannien och
Norge.
– Tillsammans med kollegor i Norge har jag

tittat på hur de jobbar med detta. Vi har tagit fram
liknande system som vi tillhandahåller till bolag
i Sverige. 

Vad måste företagen tänka på?
– Det är viktigt att se till att det inte blir en digi-
taliserad skvallerlåda. Att de som ringer in inte
gör det för att trakassera andra. 
Det räcker inte med att skapa en struktur för at

kunna anmäla.  
– Det är en sak att en sak att sätta upp telefon-

linjer och anmälningsformulär. Men det måste
också finnas någon som är professionell. En juri-
disk kunnig person som kan värdera uppgifterna
och identifiera vilka anmälningar som uppnår så

Sedan många år har Pia Attoff specialiserat sig att hjälpa
svenska bolag med att implementera whistleblowingsystem. 

J
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Det är viktigt att 
se till att det inte
blir en digitaliserad
skvallerlåda.

’’

att säga är riktiga, som uppnår de krav som ställs.
– Sedan måste det finnas ett särskilt system för

att avrapportera. Man ska inte kunna   rapportera
till någon som det berör eller som sitter i beroen-
deställning till den personen. Det måste fungera
internt.   
Företag som vill ta fram egna system måste

först ta ställning till en rad frågor:
– Är det en arbetsrättslig åtgärd eller inte? Och

hur tar man hand om den som har anmält, får per-
sonen ett skydd? Det finns förslag på sådan lagstift-
ning i Sverige – men det har inte hänt något.
– Frågan är komplex och hittills har man valt att

se för ensidigt på den. Whistleblowingsystem är
till fördel både för arbetsgivaren och arbetstaga-
ren. Den arbetstagare som gör en anmälan ska ju bli
skyddad från eventuella trakasserier. Men  arbets-
givaren ska få möjlighet att veta hur de kan göra för
att lösa problemen på bästa sätt, säger Pia Attoff. 
– Men det är svår materia. Det är oklart var den

whistleblowerfuktionen ska ligga någonstans
rent juridiskt. Det handlar både om yttrandefrihet,
lojalitetsplikt och olika former av arbetsrättsliga
åtaganden.
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ociala medier har inneburit en helt ny situ-
ation för arbetsgivare. 
– Vi har en mer internationaliserad och mer

teknisk värld. Nu kan vi använda yttrandefri-
heten på bloggar och Facebook. Det skapar
ett genomslag som den enskilde individen
inte kunde få tidigare, säger Pia Attoff
– Det kan påverka omgivningen – och i sin

tur arbetsgivaren. Man kan hänga ut en annan
anställd, eller så kan det leda till trakasserier.
Kanske trakasserar man sin chef för att man är
sur på henne eller honom. 
– Eller så kan det få positiva följder, man kan

föra ut något som man lagt fram internt men inte
fått gehör för. 
– De problem som kan uppstå är om en enskild

anställd kanske kritiserar verksamheten eller
andra enskilda anställda- Det kan leda till negativ
publicitet som bolag i regel tycker att de först
själva bör ta hand om.  
– Det här är ingen ny företeelse, man har ju

skvallrat i alla tider. Men det är skillnad när det
bara sker muntligt. När det så att säga sker i
tryckt form så försvinner det ju inte heller och
genom sociala medier blir spridningen väldigt
stor.
Pia Attoff beskriver det som ”en genera-

tionsfråga”.
– Många unga tycker att de har en rätt att

skriva och tycka vad de vill. Men man har också en
lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare. Man får inte
skriva och säga exakt vad man vill
– Lojalitetsplikten kan ibland vara problema-

tisk att förhålla sig till. Man måste förstå att man
faktiskt har den även kl 24.00  på krogen

Vilka råd ger du till klienterna vad gäller soci-
ala medier?
– Det är stor skillnad på statliga och privata ar-
betsgivare.  Inom det statliga har man en grund-
lagsskyddad yttrandefrihet – men till en viss
gräns.   
– Privat så har vi en större lojalitetsplikt gente-

mot arbetsgivaren. Där kan man inte kritisera hur
som helst, man måste ta upp frågorna internt
först. Man får inte agera på något sätt som kan
skada arbetsgivaren, varken genom sitt eget age-
rande eller hur man uttalar sig.

SKAPAR  UNIKT
GENOMSLAG
FÖR  INDIVIDEN

Sociala medier
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Lojalitetsplikten
kan ibland vara 
problematisk att
förhålla sig till. Man
måste förstå att man
faktiskt har den
även kl 24.00  på
krogen.
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Under året lämnades slutbetänkandet ”Stärkt
skydd för arbetstagare som slår larm”. Under de
kommande månaderna väntas lagförslaget bli
hanterat av riksdagen.
I slutbetänkandet lämnades tre huvudförslag:
En ny arbetsrättslig lag om stärkt skydd för

arbetstagare som slår larm om allvarliga miss-
förhållanden i arbetsgivarens verk-
samhet.

En ny regel i arbetsmiljölagen
som innebär en skyldighet för alla
arbetsgivare att – i den utsträckning
verksamheten kräver det – antingen se till
att det finns rutiner för interna larm om allvar-
liga missförhållanden eller vidta andra åtgärder
som underlättar sådana larm.

Regler till skydd för identiteten på
de arbetstagare som slår larm om
allvarliga missförhållanden.

Arbetsgivare som utsätter så
kallade whistleblowers för sanktio-
ner ska kunna bli skadeståndsskyldiga. 

Bakgrunden till utredningen var att det fram-
kommit att arbetstagare avstått från att slå larm
om missförhållanden på arbetsplatsen på grund
av risken för repressalier från arbetsgivaren.  
Under hösten väntas regeringen skicka ut en

lagrådsremiss för att stärka skyddet för visselblå-
sare.

NY  LAG  SKA
SKYDDA  DEN
SOM  SLÅR  LARM
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Fackförbundet ST:s ordförande Britta
Lejon anser att visslarsystemen är en ”mode-
fluga.”
I en undersökning ansåg knappt var tredje

av ST:s ombud att det har blivit lägre i tak på
deras arbetsplats sedan 2012.
– I korthet kan man säga att det faktiskt har

blivit tystare på arbetsplatserna sedan 2012.
Det är helt fel utveckling, säger Britta Lejon
till SvD Näringsliv. 
Hon anser att det inte spelar någon roll

vilka interna rutiner som finns är så länge de
anställda är medvetna om meddelarfriheten
och utnyttjar den.
– Utredningens förslag är bra för de verk-

samheter som inte har något grundlagsskydd,
alltså den privata sektorn. Men vi befarar att
det blir komplicerat att kombinera detta med
regelverket som redan finns i offentlig sektor,
säger Britta  Lejon till SvD Näringsliv.

BLIVIT   TYSTARE
PÅ  ARBETSPLATSERNA
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Nyhetsbyrån Blendow Lexnova ger dig de senaste juridiknyheterna när du 

behöver dem. Vi bevakar alla instanser, förarbeten och lagsti�ning och skickar 

sammanfattningar av aktuella rättsfall direkt till dig. Du bestämmer själv vilka 

områden du vill ska bevakas och hur o�a sammanfattningarna ska komma.

   Vi ger dig även fördjupningar och kommentarer av ledande juridikexperter. 

Dessutom har vi serier via webb-tv där du får analyser av nyheter och rättsfall 

tio gånger om året.

  

Prova utan kostnad i 30 dagar - ska�a ett provkonto på lexnova.se

 

Juridiknyheterna
du vill ha.
När du vill ha dem. 

Nyhetsbyrån Blendow Lexnova, Humlegårdsgatan 14, 114 46 Stockholm, 08-579 366 00  
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Riksdagen har röstat igenom
att den sjukpenninggrun-
dande inkomsten (SGI) ska
kunna vara fortsatt skyddad
för personer som deltar i ar-
betsmarknadspolitiska pro-
gram.

Detta ska gälla även om en
person stängs av från aktivi-
tetsstöd eller utvecklingser-
sättning.

Den som deltar i ett arbet-
smarknadspolitiskt program
genom Arbetsförmedlingen

har i regel rätt till aktivi-
tetsstöd eller utvecklingser-
sättning. Pengarna betalas ut
av Försäkringskassan. 

Den 1 mars 2015 infördes
ett nytt åtgärdssystem för
aktivitetsstöd och utveck-
lingsersättning. Det innebär
att en programdeltagare kan
varnas eller stängas av från
denna ersättning.

Åtgärdssystemet motsva-
rar vad som gäller inom ar-
betslöshetsförsäkringen.

– Att stängas av från akti-
vitetsstöd eller utveckling-
sersättning kan få till följd
att den arbetslöse förlorar
sitt eventuella SGI-skydd, så
kan vi inte ha det. Ett förlorat
SGI-skydd kan bli en alltför
långtgående och oproportio-
nerlig konsekvens, säger so-
cialförsäkringsminister An-
nika Strandhäll.

– Genom förslaget förhind-
rar vi att SGI:n, rätten till
sjukpenning i särskilda fall,

rehabiliteringspenning i
särskilda fall och boende-
tillägg går förlorat, säger
Strandhäll.

I februari sa Riksdagen ja
till regeringens förslag att
regeringen eller den myn-
dighet regeringen bestäm-
mer ska få meddela regler för
undantag från kravet på akti-
vitetsstöd eller utveckling-
sersättning för rätten till
SGI-skydd.

NY LAG STÄRKER 

Skydd för arbetslösa
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Riksdagsledamoten Linus
Bylund (SD) var motstån-
dare till att den sjukpen-
ninggrundande inkomsten
ska kunna vara fortsatt
skyddad för personer i 
arbetsmarknadspolitiska
program. Han tvingades 
avbryta anförandet under

spektakulära former. Efter
två minuter började han
nämligen andas tungt och
pusta:

– Jag måste avbryta för
jag håller på...jag ser...jag
svimmar, sade Bylund och
lämnade talarstolen.

– Jag hade inte ätit,

druckit eller sovit ordent-
ligt. Jag fick blodsockerfall,
förlorade synen och var
tvungen att avbryta, sa han
senare till SVT Nyheter.

Bylund behövde inte upp-
söka läkarvård. Händelsen
fick stor medial uppmärk-
samhet. Linus Bylund (SD).

Dramatik under omröstningen
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Rätt att säga upp 
aggressiv chaufför
– MEN INTE ATT AVSKEDA HONOM

Ett bussbolag som avskedat
en aggressiv chaufför
gjorde fel, enligt Arbets-
domstolen. 

Det fanns sakliga skäl
att säga upp mannen, men
inte att avskeda honom en-
ligt domstolen.

Därför tvingas bolaget
nu betala 50 000 kronor.

I juli 2013 ska buss-
chauffören ha kört in i en
rondell där det pågick 
vägarbete. Enligt arbets-
givarparterna ska han då 
låtit bli att  följa de så kal-

lade flaggvakternas in-
struktioner. Samtidigt ska-
dade han bussens under-
rede genom att köra över
en refug. Mitt i detta för-
lopp skrek han könsord åt
en flaggvakt.

AD konstaterar att föra-
ren visserligen kontaktat
trafikledningen men un-
derlåtit att berätta att bus-
sen råkat ut för en olycka.
Beteendet mot flaggvak-
ten beskrivs av AD som
”helt oacceptabelt, även
om det i viss mån är för-

ståeligt att mannen inte
kunde besinna sig”.

Föraren förtjänar allvar-
lig kritik, enligt AD. Däre-
mot rör det sig inte om ett
sådant avsiktligt eller
grovt vårdslöst beteende
som utgör grund för av-
skedande.

AD menar att mannen
genom att vid fyra tillfäl-
len ha uppträtt aggressivt
och omdömeslöst därmed
visat sig klart olämplig för
sitt arbete.

Därmed har det förele-

gat saklig grund för upp-
sägning. Men bussbolaget
måste betala 50 000 kro-
nor för det felaktiga avske-
dandet, samt knappa 4 500
kronor i semesterersätt-
ning till mannen.
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”Helt oacceptabelt, även
om det i viss mån är 
förståeligt att mannen
inte kunde besinna sig”.

AD
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EU-domstolen har kommit
fram till att personer som
vistas illegalt i EU kan om-
fattas av arbetsrättsliga 
regler om lönegaranti.
Avgörandet gäller en tur-

kisk medborgare som bott i
Nederländerna i nitton år när
han 2007 nekades förlängt
uppehållstillstånd. 
Trots detta fortsatte man-

nen att arbeta i landet. 
När arbetsgivaren senare

gick i konkurs så blev han
uppsagd.  
Då ansökte mannen om

statlig lönegaranti. Mannen
omfattades inte av neder-
ländsk arbetslöshetslagstift-
ning, men samtidigt var han
arbetstagare med rätt till lön
för utfört arbete.
Den nederländska centrala

överklagandenämnden be-
gärde ett förhandsavgörande
från EU-domstolen. Nämn-

den ville få klarhet i huru-
vida en anställd som är med-
borgare i ett tredje land kan
nekas rätt till utestående lön
för att den uppehåller sig 
illegalt i landet.
Domstolen menade att

detta skulle strida mot löne-
garantidirektivets sociala
mål att inte inkludera perso-
ner som enligt nationell 
civilrätt är att betrakta som
arbetstagare.

Ord stod mot ord. 
Den anställde sa att han

inte hade fått någon lön.
Arbetsgivaren menade att

pengarna redan var utbe-
talda. 
Lunds tingsrätt konstate-

rade att ingen av parterna
framstod som mer trovärdig
än den andra.
Men eftersom bolaget inte

har kunnat bevisa att man 
redan betalat 41-åringen ger
därför Lunds tingsrätt den

anställde rätt till lönen. 
Rätten stödde sig bland 
annat på ett avgörande från
Arbetsdomstolen där det 
varit arbetsgivarens uppgift
att bevisa att lönen hade 
betalats ut.

KLAGADE 
PÅ AD
– VIA FN
En synskadad jurist som ne-
kats arbete på Försäkrings-
kassan testade en ny väg för
att klaga på en dom i Arbets-
domstolen: via en särskild
FN-kommitté.
Det rapporterar tidningen

Lag och Avtal.
Enligt FN-konventionen

om funktionshindrades rät-
tigheter ska staten se till att
det finns ett rättsligt skydd
mot diskriminering och möj-
ligheter till skälig anpass-
ning .
Unga synskadade och

Synskadades riksförbund
vände sig till den FN-kom-
mitté som ser till att konven-
tionen efterlevs.
En synskadad jurist neka-

des det jobb som hon sökt på
Försäkringskassan – trots att
hon var mest meriterad. 
Arbetsdomstolen menade att
det inte rörde sig om diskri-
minering. Motiveringen var
att det hade krävts för mycket
av myndigheten för att an-
passa arbetsmiljön efter 
hennes särskilda behov. 
Organisationerna ansåg att

dessa kostnader hade överdri-
vits. De menade också att det
var anmärkningsvärt att För-
säkringskassan infört ett
ärendehanteringssystem som
inte kunde anpassas för syns-
kadade.
De vände sig därför till FN-

kommittén. Utslag kom i slu-
tet av 2014. Lag & Avtal rap-
porterar att utslaget blev
detsamma som i AD. 

EU-DOMSTOLEN

Vistades illegalt i EU
– hade rätt till lönegaranti

AD: Inga bevis att lön betalats ut 
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Tar över
Medlings-
institutet
Arbetsdomstolens ordförande
Carina Gunnarsson blir ny
generaldirektör för Medling-
sinstitutet.
– Det här är ett helt annor-

lunda jobb men ändå med
välbekanta aktörer. Arbets-
rätten har gått som en röd
tråd i min yrkesbana, säger
hon.
Carina Gunnarsson har 

tidigare varit rättssakunnig
och kansliråd på justitiede-
partementet. Hon har haft
uppdrag som särskild utre-

dare och som vice ordförande
i Skiljenämnden för arbets-
marknadsförsäkringar. AD:s
ordförande blev hon 1998.
Carina Gunnarsson tillträ-

der uppdraget under hösten. 
Samtidigt ska Medling-

sinstitutet presentera det ut-
redningsuppdrag som speci-
ficerades i vintras: att kart-
lägga om de centrala avta-
lens konstruktion påverkat
löneskillnaderna mellan
kvinnor och män. 
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ARBETSRÄTTEN ÄR EN RÖD TRÅD

Carina Gunnarsson 
blir ny generaldirektör
för Medlingsinstitutet.
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I samband med offentlig upp-
handling har myndigheter
ingen laglig möjlighet att
kräva att företag har kollek-
tivavtal för sina anställda. 

Det visar en utredning från
Konkurrensverket.

Utredaren har gått igenom
vilka krav myndigheter kan
ställa när det gäller arbets-
villkor för anställda i syfte

att undvika oseriösa arbets-
givare och att skydda arbets-
tagare från orimliga löner
och osäkra anställnings- och
arbetsförhållanden.

Enligt rapporten är det inte
möjligt att kräva att anbuds-
givare har kollektivavtal. 
Däremot kan de kräva att
vissa villkor i kollektivav-
talen uppfylls.

B O L A G S R ÄT T  S U N D S VA L L  A B

Box 270  Tullgatan 18  851 04 Sundsvall  Tfn 060 -16 81 50  
E-post info@bolagsratt.se  www.bolagsratt.se  

Köp ett lagerbolag av oss idag. Under dagen kan 
du lämna ett startklart aktiebolag till din kund.

-sgard    ppu nid hco ud reppils ås sso va galobregal tte pöK
givare väntetiden hos Bolagsverket. Våra lagerbolag ligger
färdiga för start. Varför ska du köpa just av oss? Här får
du tre skäl:

Firmabesked direkt!
Vi bedömer firman utifrån vår erfarenhet.

Vi känner Bolagsverket
Du får ny firma utan onödig fördröjning tack vare bra
förhandsbedömningar och egen praxisbank. Alla våra
medarbetare har PRV-bakgrund (nu Bolagsverket).

Vi säljer inte till vem som helst
Vi vill endast sälja till seriösa förvärvare. Våra lagerbolag
kan därför bara köpas av advokatbyråer, revisionsbyråer
samt på rekommendationer. 

Ring oss redan idag. 060-16 81 50 

Lagerbolag
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Lagerbolagsjour
Om du vill beställa eller boka ett lagerbolag efter 
kontorstid ring 060-16 81 73.

Det ska inte längre vara möj-
ligt att utan stöd i lag kon-
trollera arbetssökande med
utdrag ur brottsregistret.

Det är innebörden av ett
lagförslag som utarbetas av
regeringen och som även
stöds av bland annat Mode-
raterna.

– Det sker en generell
bortsortering av personer på

grund av möjligheten att be-
gära utdrag ur belastningsre-
gistret. Jag har för avsikt att
komma tillbaka med förslag
som begränsar detta, kom-
menterar arbetsmarknads-
minister Ylva Johansson (S).

Begränsningen av brotts-
registerutdrag bygger på en
utredning som Alliansen till-
satte under regeringstiden. 

LAGFÖRSLAG

Stopp för utdrag
ur brottsregistret

RAPPORT

Inte rätt att kräva 
kollektivavtal 
vid upphandling
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HR-juridik är allt vi kan.

Ulrika Runelöv Anna Werner      Jenny Hellberg  Lars Hartzell      Petter Wenehult  

I upphandlingar så får myn-
digheter inte kräva att leve-
rantörer är bundna av kollek-
tivavtal.

Det konstaterar Konkur-
rensverket i en aktuell rap-
port.

Frågan har länge varit juri-
diskt omtvistad. 

Konkurrensverkets rapport
identifierar de rättsliga möj-
ligheter som finns att beakta
arbets- och anställningsvill-
kor i nivå med svenska kol-
lektivavtal vid offentlig upp-
handling och hur upphand-
lande myndigheter kan göra
praktiskt.

– Frågan om och hur upp-
handlande myndigheter kan
genomföra upphandlingar
med krav och villkor i nivå
med svenska kollektivavtal
är i dagsläget förenad med
både juridiska oklarheter och
praktiska svårigheter, säger
Konkurrensverkets general-
direktör Dan Sjöblom i Dagens
Juridik.

– Vi ser ett fortsatt behov
av stöd i dessa frågor till
upphandlande myndigheter,
även vad gäller uppföljning
och utvärdering av erfaren-
heterna inom detta område.

Dan Sjöblom, 
generaldirektör,
Konkurrensverkets 
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Juridiska
oklarheter kring
upphandling
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REKRYTERINGEN
AV JURISTER
HAR  FÖRÄNDRATS
I  GRUNDEN

På tio år har rekryteringskonsulterna etablerat sig på
juristmarknaden.
Under den perioden har kraven förändrats – både

från arbetsgivare och kandidater.
– Över huvud taget så har professionaliseringen i

branschen blivit större, säger rekryteringskonsulten
Susanne Falk. AV PETER JOHANSSON
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början av 2000-talet började rekryterings-
konsulter nischa sig mot juristmarknaden. Sedan
dess har branschens rekryteringsrutiner föränd-
rats i grunden. Susanne Falk har arbetat med re-
krytering av jurister sedan 2000.

– När jag började var det helt otänkbart för ad-
vokatbyråerna att låta någon extern hjälpa till vid
rekryteringarna. Nu har det ändrats helt och
hållet, säger hon.

– Bolagen var vana att anlita konsulter för att
rekrytera ekonomer och andra yrkesområden.
För dem var det självklart att göra det även när
det gällde jurister. Men advokatbyråerna hade
inte samma vana. Där fick jag tala om att jag
fanns och att de hade ett behov som de inte själva
kände till. 

– Byråerna har blivit modernare och i större ut-
sträckning förstått att man behöver anlita profes-
sionell hjälp för det som man inte kan själv.    

– Över huvud taget så har professionaliser-
ingen i branschen blivit större. De största byrå-
erna har marknadsförings-, it-, och hr-personal
anställda. Det hade man inte förut, säger hon.   

Rosita von Feilitzen är en annan pionjär på mark-
naden:

– Advokatbyråerna har absolut ändrat beteende,
säger hon.

– För tio år sedan funderade de, ”vad kan ni göra
för oss som inte vi kan göra själva”. Men idag
ringer ju samma personer. 

De tjänster som efterfrågas av kunderna har
också blivit mer sofistikerade.

– Ofta kommer de med researchuppdrag till
oss. De letar efter särskilda specialistkompeten-
ser, både för delägare och för biträdande jurister
på senior nivå.

Samtidigt har bolagens juristavdelningar
svällt och blivit större.

– Bolagsjuristavdelningarna har ju vuxit från
att man tidigare kanske inte haft någon jurist till
att man plötsligt har tre, säger Rosita von Feilitzen.

Men den ökade nischningen bland advokatbyråer

gör det svårare för en biträdande jurist att skaffa sig
all kunskap som kan behövas som bolagsjurist.

– Många advokatbyråer går mer och mer till att
bli specialister. De flesta bolag vill ha generalis-
ter. Om man bara kan konkurrensrätt så är man
inte så attraktiv på ett bolag, säger Susanne Falk.  

– Jag brukar prata med kandidaterna om det
och uppmana dem att försöka norpa åt sig de här
vanliga kommersiella avtalen som kommer in,
försöka få in en fot i en arbetsgrupp som jobbar
med mer allmän affärsjuridik. Men byråerna har
inte alltid så stort intresse av att de egna juris-
terna får generalistkunskaper.

Rosita von Feilitzen konstaterar att bolagen
gärna bygger på underifrån i organisationen::

– Nu i vår har jag haft ganska många klienter
som önskat förstärka med personer med specia-
listkompetens, ofta väldigt nischad kompetens. 

– Det är ju en ganska liten värld. Vill man hitta
någon som kommer underifrån är det för få tjäns-
ter anpassade till mer erfaren kompetens. Vi
skulle behöva en större rörlighet på arbetsmark-
naden för bolagsjurister.

Håller man sedan fast i de här kravprofilerna?
– Det är blandat. Ibland får man i så fall göra ett
nytt försök om man inte hittar den spetskompe-
tens man söker. Ofta löser bolagen sitt behov
genom att köpa kompetens från någon advokat-
byrå under tiden.

Var vill de arbetssökande helst jobba? 
– Högst på önskelistan står företag med starka
varumärken. Ska man bli chefsjurist så vill man
helst bli det på ett svenskt bolag, med säte i Sve-
rige så att man finns nära besluten. Det är det op-
timala, det tycker de flesta jurister. 

Susanne Falk har märkt nya beteenden även
hos de jobbsökande. 

– Många väljer noggrannare vart de vill gå. Det
är viktigt vem den blivande chefen är. Det är inte

I
’’

När jag började var det helt otänkbart för
advokatbyråerna att låta någon extern
hjälpa till vid rekryteringarna. Nu har det
ändrats helt och hållet. SUSANNE FALK

↳
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Susanne Falk har 
arbetat med rekrytering
av jurister sedan 2000.
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längre bara arbetsgivaren som väljer, utan kandi-
daterna är mer observanta på vilken plats de ska
gå till och vilka som jobbar där.

Håller du kontakt med gamla kandidater när
det dyker upp nya jobb?
– Ja, det är jätteviktigt. Det är bara en som får jobbet
i varje rekrytering, men ganska många som söker.
Ofta är de andra minst lika bra, och kan passa bättre
för något annat jobb. Jag håller kontakten. Ibland
träffas man för förutsättningslösa möten. 
– Sedan är det många som vill byta jobb som

hör av sig spontant. De vill finnas med i mitt kon-
taktnät för framtida uppdrag, det är nog någon
som hör av sig varje dag, säger Susanne Falk.
– Mycket av vårt jobb handlar om att hålla nät-

verket a jour, säger Rosita von Feilitzen.

– Vår styrka ligger i att vi kan se utveckling-
spotentialen hos våra kandidater. Många av dem
har vi följt från att vara en nyutexaminerad jurist
till att bli en erfaren jurist, vilket gör att vårt nät-
verk idag är enormt. 
Advokatbyråerna tar ofta extern hjälp när de

behöver rekrytera seniora personer, till exempel
delägare.
– Det är ganska svåra tjänster att rekrytera till,

säger Susanne Falk.
Ibland ställer advokatbyråerna specifika krav

på den nye delägaren, ibland inte. 
– En del byråer konstaterar att de behöver fler

delägare, fler som kan dela på kostnaderna. Ib-
land behöver de en specifik kompetens, men ofta
är rättsområdet underordnat, bara delägaren pas-
sar in socialt och kan försörja sig själv.  

’’
Vi skulle behöva en större rörlighet på 
arbetsmarknaden för bolagsjurister.

ROSITA VON FEILITZEN
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Rosita von Feilitzen,
rekryteringskonsult
nischad mot jurist-
marknaden. 
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Från och med nästa år måste
alla byggarbetsplatser ha en
personalliggare. Syftet är att
motverka svartarbete inom
branschen. 

För att komma åt svartar-
betet införs en rad nya be-
stämmelser. 

 Varje byggherre ska rap-
portera till Skatteverket när
byggverksamhet påbörjas
och avslutas.

 Varje byggarbetsplats ska
ha en personalliggare, en för-
teckning över vilka individer
som arbetar vid ett specifikt
bygge. 
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Nya regler
ska motverka
svartjobb
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För tredje året i rad ökar sjuk-
frånvaron bland statsan-
ställda. Det framgår av Stats-
kontorets sammanställning
av sjukfrånvarostatistik. Och
långtidsfrånvaron upptar en
allt större andel av den totala
sjukfrånvaron.
I ett pressmeddelande upp-

ger Statskontoret att sjuk-
frånvaron i de statliga myn-
digheterna uppgick till 3,4
procent av den tillgängliga
arbetstiden år 2014. Det var
en ökning med 0,2 procen-
tenheter jämfört med föregå-
ende år och 0,5 procentenhe-
ter jämfört med år 2011.
Sjukfrånvaro som varar i

mer än 60 dagar, så kallad

långtidsfrånvaro, har ökat
kraftigt. Nu utgör den drygt
hälften av den totala sjuk-
frånvaron – 50,7 procent.
2013 var andelen 43,2 pro-

cent. 
Sjukfrånvaron för kvinnor

ökade med 0,4 procentenhe-
ter – 4,6 procent.
Männens sjukfrånvaro

ökade med 0,2 procentenhe-
ter under samma period och
uppgick till 2,2 procent. 
Bland de anställda som är

30 till 49 år ökade sjukfrånva-
ron med 0,4 procentenheter.
För de som är yngre än 30 
respektive äldre än 50 ökade
sjukfrånvaron med 0,2 respek-
tive 0,3 procentenheter.

Vi är specialister på arbetsrätt

Erik Danhard
Fredrika Skoog

Tom Johansson
Johan Linder

Lisa Ericsson
Sara Ejdeskog

Låt oss bli din partner så att vi kan medverka även till din framgång.

Vårt arbetsrättsliga team är topprankat i Chambers Europe 2015.

“Outstanding practice that covers all aspects of employment and labour law, 
including collective agreements, terminations, pensions and incentive schemes. 

Particularly active in labour law issues relating to M&A, restructuring and 
insolvency, and a top choice for contentious cases.”
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NOTERAT

Utsattes för hot
– ARBETSGIVAREN  VAR  OAKTSAM
Behandlingsassistenten ut-
sattes för upprepat våld
och hot från vårdtagarna. 
Som en följd drabbades

hon av psykiska besvär. 
Kulmen nåddes när en

vårdtagare fick tag på
skjutvapen och ammuni-
tion. 
Kvinnan tvingades till

slut sjukskriva sig. Senare
tvingades hon gå ner i ar-
betstid och fick därmed
sämre inkomst.
För att få ut full ersätt-

ning vid skada som inte be-
ror på olycksfall krävs att
man kan visa att arbets-
givaren har vållat ska-
dan, att arbetstaga-
ren genom
försumlighet har
orsakat sjukdo-
men.
Både Försäk-

ringskassan och
AFA Försäkring

godkände skadan som ar-
betsskada.
Vållandenämnden kon-

staterade att arbetsgivaren
på flera sätt allvarligt har

brustit i sitt arbetsmiljöan-
svar – bland annat genom
brott mot Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter. 
Inte heller hade man in-

formerat och utbildat per-
sonalen om risker i arbetet
och hur farliga situationer
skulle kunna undvikas.  
Larm saknades, liksom

möjlighet att kalla på hjälp.
Skyddsombudet hade upp-
repade gånger påpekat ris-
kerna, men inget hade
hänt. 
Kvinnans ohälsa hade

kunnat undvikas om ar-
betsgivaren hade genom-
fört de åtgärder som be-
hövts och som föreskrivs i
regelverket, enligt Vållan-
denämnden som nådde
slutsatsen att arbetsgiva-
ren genom sin oaktsamhet
har vållat skadan.
Kvinnan får därför full

ersättning av AFA Försäk-
ring enligt skadestånds-
rättsliga regler – bland an-
nat för inkomstförlust
under sjukskrivningstiden.
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NOTERAT

Tingsrätten friar fyra perso-
ner som stått åtalade för 
arbetsmiljöbrott efter en
olycka då en man klämdes
till döds i en skylift.
Olyckan inträffade i novem-

ber 2010.
Mannen utförde servicear-

beten nära byggnadens tak
när olyckan inträffade. Mate-
rial som hade transporterats
på en så kallad conveyorbana
kolliderade med den skylift
som mannen befann sig i.
Skyliften drogs sedan med
conveyorbanan och mannen
blev klämd mellan skyliftens
korg och en takbalk, rappor-
terar Blendow Lexnova.
Olyckan inträffade i Sca-

nias lokaler. Mannen hade
anlitats av ett dotterbolag
till Scania. Fyra anställda på
de båda bolagen åtalades för

arbetsmiljöbrott. Åklagaren
väckte också talan om före-
tagsbot mot Scania och dot-
terbolaget. Mannens anhö-
riga begärde skadestånd av
både de åtalade och av bola-
gen. 
Södertälje tingsrätt friade

tidigare i år de åtalade. Två
av dem har vidtagit de säker-
hetsåtgärder som ingick i de-
ras ansvarsområde, de övriga
har enligt rätten inte haft det
arbetsmiljö- och säkerhets-
ansvar som åklagaren har
påstått. 
Dessutom ogillades talan

om företagsbot: enligt rätten
har bolaget  gjort vad som
skäligen kan krävas för att
förebygga skador i arbet-
smiljön.
Även de anhörigas skade-

ståndsanspråk ogillades.

Tingsrätten 
friar fyra för
arbetsmiljöbrott

V O N  F E I L I T Z E N  &  PA R T N E R S
NYBROGATAN 39, PLAN 6, STOCKHOLM 

TEL +46 735 40 57 07 & +46 705 23 22 11WWW.VONFEILITZEN.SE

SÖKER DU  

JURIDISK KOMPETENS?

VI HITTAR DEN 

SNABBT! 

Vi har över 20 års erfarenhet 

av att rekrytera jurister  

till företag, advokatbyråer  

och organisationer.

Välkommen till oss på  
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en så kallade tvåmånadersregeln gör att en
arbetsgivare inte kan grunda ett avskedande
eller en uppsägning av personliga skäl på allt-
för gamla händelser. 
En arbetsgivare kan dock få utreda vad som

verkligen hänt innan tvåmånadersfristen börjar
löpa.
Finns det synnerliga skäl, får arbetsgivaren all-

tid göra sig av med arbetstagaren med hänvisning
till gamla händelser. 
Arbetsdomstolen har i en färsk dom för första

gången kommit fram till att en arbetsgivare be-
drivit en utredning så långsamt att fristen börjat
löpa innan utredningen redovisats. Av domen ver-
kar också framgå att arbetsgivaren uttryckligen
måste åberopa att det finns synnerliga skäl för att
domstolen ska pröva frågan.
Tvåmånadersregeln finns i 7 § fjärde stycket och

18 § andra stycket lagen (1982:80) om anställ-
ningsskydd (anställningsskyddslagen). 
Regeln innebär att en arbetsgivares avskedande

eller uppsägning av personliga skäl inte får grun-
das enbart på omständigheter som arbetsgivaren
har känt till mer än två månader innan arbetsgi-
varen lämnade arbetstagaren en underrättelse om
den tilltänkta åtgärden enligt 30 § anställ-
ningsskyddslagen (eller, om underrättelse inte
lämnats, två månader före åtgärden). Tidsfristen
var ursprungligen en månad. Fristen förlängdes till
två månader år 1994. Samtidigt infördes ventiler
som innebär att enbart äldre omständigheter får
användas i ett par situationer. Den första situa-
tionen är när tidsöverdraget berott på att arbets-
givaren på arbetstagarens begäran eller med
dennes medgivande har dröjt med underrättelsen
eller uppsägningen. Den andra är när det finns

Tre månader – för 
lång tid för att utreda
mutbrott i Afrika
Sören Öman skriver här om tvåmånadersregeln vid 
avskedande och uppsägning, med utgångspunkt i en färsk dom.
Arbetsdomstolen har för första gången kommit fram till att 
arbetsgivarens utredning av händelserna har bedrivits så 
långsamt att fristen börjat löpa innan utredningen redovisats. 

TVÅMÅNADERSREGELN

D

KOMMENTAR
SÖREN ÖMAN Vice ordförande Arbetsdomstolen, föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid 
Stockholms universitet (www.sorenoman.se)

ARTIKELN HAR TIDIGARE PUBLICERATS I  BLENDOW LEXNOVA

www.lexnova.se
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OM ARBETSGIVAREN
FÅR KÄNNEDOM OM
ATT NÅGOT HAR
ELLER KAN HA HÄNT,
KAN DET BEHÖVAS
EN UTREDNING
INNAN HÄNDELSEN
KAN ÖVERBLICKAS.

’’

synnerliga skäl för att omständigheterna ska få
åberopas.

Bakgrunden till införandet av ventilerna var att
det i praxis hade förekommit några uppmärksam-
made fall där arbetsgivaren gjort något mindre for-
mellt misstag och därför inte kunnat göra sig av
med arbetstagare som hade misskött sig grovt
eller i vart fall fått betala arbetstagaren skadestånd
(SOU 1993:32 och prop. 1993/94:67 s. 39). 

I ett fall hade försvarsmakten inte fått avskeda
en spiondömd överstelöjtnant (AD 1986 nr 59). I
ett annat fall hade en kommun inte fått avskeda ett
vårdbiträde vid ett servicehus för äldre som upp-
repade gånger stulit från de boende (AD 1989 nr
77).

I ett tredje fall hade Saab-Scania fått betala ska-
destånd till en uppsagd arbetstagare som hade ↳
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dömts för sexuella övergrepp mot minderåriga
barn till bland annat arbetskamrater (AD 1992 nr
145). I propositionen talades det om fall där det kan
te sig stötande att arbetstagaren av formella skäl
får behålla sin anställning eller tilldöms höga ska-
destånd trots att han eller hon gjort sig skyldig till
grova brott mot anställningsavtalet.

Tvåmånadersfristen börjar löpa när någon
som representerar arbetsgivaren får kännedom om
de aktuella omständigheterna. Om arbetsgivaren får
kännedom om att något har eller kan ha hänt, kan
det behövas en utredning innan händelsen kan över-
blickas (men arbetsgivaren behöver inte vid bara
misstankar påbörja en utredning, AD 1998 nr 52).
I dessa svåröverblickbara fall börjar fristen i

regel inte löpa förrän de närmare omständighe-
terna kring händelsen blivit utredda så långt det
behövs för att arbetsgivaren ska kunna ta ställning
till händelsen.
Om händelsen anmälts till polis, börjar fristen i

regel inte löpa förrän arbetsgivaren får reda på 
slutresultatet av den straffrättsliga processen, till
exempel att en brottmålsdom vunnit laga kraft. 
När det är det allmänna som sköter brottsutred-

ningen, behöver arbetsgivaren inte vara aktiv för
att ta reda på utgången (AD 2008 nr 20), och en
brottsutredning av polis, åklagare och domstol kan
som bekant ta lång tid. När det däremot är arbets-
givaren som själv eller via någon anlitad utred-
ningsinstans sköter utredningen får arbetsgivaren
inte vara saktfärdig med utredandet utan måste
färdigställa utredningen inom rimlig tid. 
Arbetsdomstolen har talat om att utredningsåt-

gärderna i allt väsentligt måste te sig rimliga för
att utreda omständigheterna (AD 2005 nr 44, AD
2000 nr 116 och AD 1984 nr 109). Men Arbetsdom-
stolen har inte förrän nu funnit att en arbetsgivare
bedrivit en egen utredning på ett sådant sätt att
fristen börjat löpa innan utredningen redovisats.

I det aktuella fallet – AD 2015 nr 13 – hade ar-
betsgivaren, ett svenskt företag, grundat ett avske-
dande på att en utlandsstationerad arbetstagare
den 21 och 22 juni respektive den 5 juli 2013 i Af-
rika i strid mot arbetsgivarens riktlinjer hade an-
vänt arbetsgivarens pengar – tiotusentals USD –
för att betala mutor till afrikanska statstjänstemän.
Händelserna utreddes av en fristående enhet i
Schweiz inom den koncern arbetsgivaren tillhörde.

Under utredningen lämnade arbetstagaren utför-
liga uppgifter om betalningarna vid ett förhör den
23 juli 2013. Den fristående enheten redovisade sin
utredning till arbetsgivaren knappt tre månader
efter den senaste händelsen, den 4 oktober 2013.
Arbetstagaren underrättades om det tilltänkta av-
skedandet inom två månader därefter, den 2 de-
cember 2013.
Arbetsgivarparterna hade anfört att det varit

nödvändigt att utreda bland annat hur de betalda
beloppen hade bokförts i det aktuella bolaget i Af-
rika och om betalningarna var olagliga enligt
tillämplig afrikansk rätt, men hade inte lämnat in
den redovisade utredningen till domstolen.

Enligt Arbetsdomstolen hade det inte i målet

’’
ARBETSDOMSTOLEN HAR FÖR FÖRSTA
GÅNGEN KOMMIT FRAM TILL ATT EN ARBETS-
GIVARE BEDRIVIT EN UTREDNING SÅ 
LÅNGSAMT ATT FRISTEN BÖRJAT LÖPA INNAN
UTREDNINGEN REDOVISATS.
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kommit fram något som tydde på att utredningen
tillförts något nytt genom några åtgärder som den
fristående enheten vidtagit efter förhöret i juli
2013. Arbetsdomstolens bedömning blev därför att
det inte varit försvarbart för arbetsgivaren att av-
vakta rapporten utan att arbetsgivaren redan under
sommaren 2013 fick anses ha haft i lagens mening
kännedom om det som lades arbetstagaren till last.
Underrättelsen om det tilltänkta avskedandet hade
alltså lämnats för sent. 
Avskedandet ogiltigförklarades och arbetsgiva-

ren fick betala arbetstagaren 125 000 kr i allmänt
skadestånd och ersättning för utebliven lön.
Det är värt att notera att Arbetsdomstolen inte

resonerade kring om det kan ha funnits synnerliga
skäl för att mutorna skulle få åberopas, trots att det

kan tyckas vara fråga om allvarliga brott i tjänsten
samtidigt som utredningen ändå inte tagit särskilt
lång tid, ungefär tre månader. 
Arbetsgivarparterna hade förstås i målet redovi-

sat grunden för avskedandet och omständighe-
terna kring utredningen, men inte uttryckligen
sagt att det i vart fall funnits synnerliga skäl. Det
tyder på att arbetsgivaren uttryckligen måste åbe-
ropa att det finns synnerliga skäl för att domstolen
ska pröva den frågan.
För tydlighets skull bör framhållas att det inte

är klarlagt att arbetstagaren faktiskt hade mutat
eller brutit mot arbetsgivarens riktlinjer. Vad dom-
stolen prövade var bara om arbetsgivarens påstå-
enden om detta fick åberopas som grund för
avskedandet, vilket de alltså inte fick.

’’
OM HÄNDELSEN ANMÄLTS TILL POLIS, BÖRJAR
FRISTEN I REGEL INTE LÖPA FÖRRÄN ARBETS-
GIVAREN FÅR REDA PÅ SLUTRESULTATET AV
DEN STRAFFRÄTTSLIGA PROCESSEN.
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et så kallade Krokomålet är ett
intressant fenomen. Ärendet har
blivit mycket omdiskuterat redan
innan domen trätt  i kraft. 
Efter Riksåklagarens överkla-

gande av den friande hovrättsdomen
(ÅM 2015/1742) finns det anledning
att ytterligare kommentera ärendet.

Händelsen
LP, som var anställd som socialsekre-
terare inom Krokoms kommun, tog
sitt eget liv den 10 juni 2010. Det framgår som en
bakgrund att det förelegat samarbetsproblem
mellan LP och bland annat dennes närmsta chef.
Det förelåg synpunkter från kommunens sida på
hur LP utförde sina arbetsuppgifter. Kommunen
som arbetsgivare övervägde vilka åtgärder som

kunde och borde vidtas. Efter en ut-
redning, då kommunen för sin del
konstaterade att det inte förekommit
någon kränkande särbehandling av
LP, beslutades att underrätta LP om
ett eventuellt avskedande. I anslut-
ning till att frågan om ett eventuellt
avskedande skulle behandlas vid en
överläggning tog LP sitt eget liv.
Åklagaren menade att två högre che-
fer vid kommunen orsakat LP:s sjuk-
dom och död.

Ärendet rymmer ett antal principiellt viktiga
rättsfrågor som inte har fångats upp av vare sig
tingsrätt, hovrätt eller Riksåklagares överkla-
gande. Den intressantaste rättsfrågan ryms i en
passage i Riksåklagarens överklagande, där föl-
jande anges: ”Mot bakgrund härav och vad som i

Kan domstolarna
– och riksåklagaren 
– ha blivit vilseledda?
Advokat Erik Danhard frågar sig om domstolarna och Riks-
åklagaren – som överklagat den friande hovrättsdomen i det 
så kallade Krokommålet – kan ha blivit vilseledda av att det i
bestämmelsen om arbetsmiljöbrott i 3 kap. 10 § brottsbalken
talas om förpliktelser ”i enlighet med arbetsmiljölagen”.

KOMMENTAR
KROKOMMÅLET

ERIK DANHARD är advokat och delägare vid Hamilton. Expert inom  arbetsrätt, tvistelösning och riskhantering.
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ÄRENDET RYMMER ETT ANTAL PRINCIPIELLT 
VIKTIGA RÄTTSFRÅGOR SOM INTE HAR FÅNGATS
UPP AV VARE SIG TINGSRÄTT, HOVRÄTT ELLER 
RIKSÅKLAGARES ÖVERKLAGANDE. ’’

↳

övrigt förekommit framstår det därför som i hög
grad sannolikt att LP:s drastiska försämrade hälsa
och död skulle ha uteblivit om [de två högre che-
ferna] handlat i enlighet med regelverket (min kur-
sivering). Vad avses närmare bestämt med
”regelverket”?

Straffrättslig bakgrund
Målet rör en tillämpning av brotten vållande till
sjukdom och vållande till annans död (3 kap. 7 och
8 §§ brottsbalken; i det följande anges endast vål-
lande till annans död). För ansvar krävs att någon
genom en handling eller
underlåtenhet att handla or-
sakat en viss effekt. Därutö-
ver gäller att brottet får en
särskild rubricering om det
har ägt rum inom ramen för
de skyldigheter en arbetsgi-
vare har enligt arbetsmiljö-
lagen. Brottet kallas då
arbetsmiljöbrott (3 kap. 10 §
brottsbalken). Även om det
endast är en rubricerings-
fråga kan det inte uteslutas
att rubriceringen faktiskt
har vilselett domstolarna.

Ett typfall av brottet vål-
lande till annans död är att
någon kör bil på oaktsamt
sätt, vilket leder till den be-
skrivna effekten för någon
medtrafikant. Orsakandet
har i det fallet skett genom
en aktiv handling av bilföra-
ren. När det gäller förhål-
landen i arbetslivet och med koppling till
arbetsmiljölagen, rör det sig oftare om att någon
som företräder arbetsgivaren har underlåtit att
agera. Det kan gälla att maskiner inte har haft er-
forderliga skyddsanordningar, vilket har lett till en
arbetstagares död. Orsakandet har då skett genom
en arbetsgivarföreträdares underlåtenhet att hålla
maskinerna i föreskrifts-enligt skick.

Därtill krävs alltså att personen agerat oaktsamt.
En person är normalt oaktsam om denne bryter
mot lagar, föreskrifter eller allmänna aktsamhets-
normer.

I de flesta fall är den juridiska nöten om någon
har agerat oaktsamt och i så fall om oaktsamheten
som sådan verkligen har orsakat effekten. I Krokom-

ärendet är det en helt annan fråga som borde stå i
förgrunden.

Regler som arbetsgivaren ska följa
Arbetsmiljölagen är tydlig med vad som förväntas
av en arbetsgivare. Enligt 3 kap 2 § ska arbetsgiva-
ren vidta alla åtgärder som behövs för att före-
bygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller
olycksfall. Bestämmelsen tar sikte på såväl fysisk
som psykisk ohälsa. Arbetsgivaren har enligt be-
stämmelsen helt enkelt ett ansvar för arbetstaga-
rens allmänna välmående med koppling till

arbetslivet. Arbetsgivaren
ska systematiskt arbeta
med att undanröja riskfak-
torer i arbetet, även om
riskfaktorerna är av psyko-
social natur.

Det som är problemet är
att arbetsmiljölagen inte
uttrycker hela rättsläget.
Man kan av arbetsmiljöla-
gens reglering förledas tro
att arbetsgivarens huvud-
förpliktelse är att ta vård
om arbetstagaren på unge-
fär motsvarande sätt som
gäller för föräldrar i förhål-
lande till sina barn. Det
finns dock en grundläg-
gande olikhet. Arbetstaga-
ren har blivit arbetstagare
genom att ingå ett kontrakt
med arbetsgivaren, enligt
vilket arbetstagaren har
åtagit sig vissa plikter. Mot

ett visst vederlag ska arbetstagaren utföra arbete av
viss kvalitet, dvs. utföra vissa sysslor på en viss plats
och mellan vissa klockslag. Arbetstagaren är kon-
traktsenligt skyldig att utföra arbetsprestationen på
ett fullgott sätt.

Om arbetstagaren inte följer avtalet kan det för-
anleda olika former av kontraktuella påföljder, som
löneavdrag. Kontraktsbrottet kan också föranleda
arbetsgivaren att vidta disciplinära åtgärder eller
åtgärder i syfte att avsluta anställningen.

Det arbetsrättsliga regelverket är tydligt så till
vida att det är arbetsgivaren som avgör hur arbetet
ska utföras och som en utgångspunkt i händelse av
tvist har tolkningsföreträde i frågan om arbetsta-
garen är skyldig att utföra visst arbete. Arbetsrät-
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ten utgår helt enkelt från att arbetsgivaren har rätt
att besluta om verksamhetens närmare inriktning.
Arbetsgivaren har även rätt att anvisa de närmare
arbetsuppgifter arbetstagaren ska utföra och
lämna anvisningar för arbetets utförande.

Det nu sagda kan exemplifieras. AD 1999 nr 48
gällde en kommunal hälsovårdsinspektör. Frågan i
målet var om det fanns vägande skäl att omplacera
hälsovårdsinspektören. Arbetsdomstolen (AD) be-
dömde att kommunen hade haft en sådan rätt och
uttalade följande:

"Det råder heller ingen tvekan om att han haft ett
personligt engagemang för sina arbetsuppgifter.
Enligt stadens uppfattning har detta engagemang
lett till att han uppträtt mera som ombud för de bo-
ende än som företrädare för myndigheten.  […]

Dessa omständigheter talar för att det ställdes
stora krav inte bara på kunskaper utan också på
omdöme hos de tjänstemän som hade att medverka
i myndighetsutövningen på detta område. Det kan
inte råda något tvivel om att en tillsynsverksamhet
av detta slag allvarligt försvåras om utomstående
intressenter kan konstatera att handläggarna på
myndigheten inte kan hantera ärendena och upp-
träda på ett korrekt sätt."

AD 2003 nr 50 är ännu mer tydligt. En arbetsta-
gare hade erbjudits placering vid ett postkontor i
Sandviken. Hon ville dock inte inställa sig där utan
ville hellre arbeta i Gävle. När arbetstagaren inte
infann sig för tjänstgöring i Sandviken avskedades
hon av arbetsgivaren. AD uttalade följande:

"B.E. har således trots tillsägelser och var-
ningar från arbetsgivaren varit frånvarande från
arbetet från studieledighetens upphörande den 2
juni 2001 fram till avskedandet den 27 augusti
2001 och vägrat att komma till de möten arbetsgi-
varen kallade henne till under den tiden. Vad som
sålunda läggs B.E. till last utgör, sett för sig, ett så-
dant allvarligt åsidosättande av åliggandena mot
arbetsgivaren att det normalt kan motivera till och
med ett avskedande. […]

BE berättade: ”Hon blev deprimerad och mådde
så dåligt att hon inte orkade ta sig upp ur sängen.
Hon kände sig utbränd och hade inte någon riktig
kontroll på sitt handlande. Efter en ledighet bru-
kade arbetsgivaren ge besked om vilka tider man
skulle arbeta. Hon fick dock inget sådant besked
under våren 2001. Under sommaren 2001 var hon
därför osäker på om hon hade sin anställning kvar.
Det kändes skrämmande att gå tillbaka till arbetet

i Sandviken och hon hade inte kunnat tänka sig att
göra det. Hade hon fått förflyttning till Gävle hade
hon dock velat arbeta. Hon blev ledsen när hon blev
avskedad. […]”.

AD gjorde bedömningen […] ”att B.E:s hälsotill-
stånd inte bör tillmätas någon betydelse vid pröv-
ningen av avskedandefrågan i detta fall” och att det
därmed förelåg grund för avskedande.

De arbetsrättsliga utgångspunkterna är därmed
tydliga. Frågan är inte i första hand vad arbetsta-
garna vill – på vilket sätt arbetstagaren vill arbeta,
vilket arbete arbetstagaren vill utföra eller vilken
attityd arbetstagaren ska ha i sin yrkesroll – utan
istället arbetsgivarens bedömning av vad som är
lämpligt. Om en arbetstagare är deprimerad, för-
ändrar inte det förhållandet den rättsliga situa-
tionen i grunden.

Enligt den kontraktuella arbetsrätten är därmed
arbetsgivarens främsta omsorg inte att ta vård och
omsorg om arbetstagaren, utan istället att sörja för
en fungerande verksamhet och därmed att sörja även
för andra intressenter. Det kan gälla aktieägare, med-
borgare, kommuninnevånare, andra anställda eller
kunder. Arbetstagarens egna intressen är underord-
nade de överväganden arbetsgivaren gör.

En ytterligare regel inom arbetsrätten är ar-
betsgivarens skyldighet att kommunicera med ar-
betstagaren. En uppsägning ska inte kunna komma
som en blixt från en klar himmel. I AD 2002 nr 44
uttalade AD följande:

”Lagstiftarens tanke är att en uppsägning inte
skall komma att framstå som överraskande eller
omotiverad, och därför bör sådana tillsägelser och
varningar ingå som ett led i arbetsgivarens hand-
läggning av företeelser på arbetsplatsen som kan
leda till uppsägning (se prop. 1973:129 s. 125 och
1981/82:71 s. 125). […] som regel måste det emeller-
tid erfordras att arbetstagaren erhållit åtminstone
en otvetydig varning om att hans anställning är i
fara."

Ett viktigt förhållande är alltså att arbetsrätten
förutsätter att en arbetsgivare ska vara tydlig med
sin kritik av en arbetstagare. För att spetsa till det
kan sägas att arbetsrättens utgångspunkt – med ett
arbetsmiljörättsligt språkbruk – är att arbetsgiva-
ren är skyldig att vidta kränkande särbehandling i
särskilda situationer.

Slutligen ska läggas till att arbetsrätten självfal-
let inte tillåter att en arbetsgivare beter sig hur
som helst mot en arbetstagare. Arbetsledningen

’’
ARBETSRÄTTEN UTGÅR HELT ENKELT FRÅN
ATT ARBETSGIVAREN HAR RÄTT ATT BESLUTA
OM VERKSAMHETENS NÄRMARE INRIKTNING. 

104_108_Kommentar_Danhard  2015-09-13  16.32  Sida 106



L E G A L L Y  Y O U R S  |  4  |  2 0 1 5  |  107

måste utövas på ett rimligt sätt (se exempelvis Ds
2002:56 s 354 ff.).

Flera rättslägen
När det gäller den psykosociala arbetsmiljön är det
därmed tydligt att det inte finns ett rättsläge, utan
faktiskt två rakt motsatta rättslägen.

Detta är nu inget unikt. Som exempel kan näm-
nas AD 1997 nr 115 där frågan var om det förelåg
saklig grund för uppsägning av en arbetstagare
som en följd av arbetsnedsättning. Arbetsmiljö-
verket hade lagt ett föreläggande mot arbetsgiva-
ren och menande att det enligt arbetsmiljölagen
förelåg en skyldighet för arbetsgivaren att ytterli-
gare anpassa arbetet för arbetstagaren. Arbetsmil-
jöverkets föreläggande vann laga kraft. Efter att
arbetsgivaren sagt upp arbetstagaren, bedömde AD
att arbetsgivaren hade vidtagit tillräckliga åtgär-
der för att anpassa arbetet till arbetstagarens förut-
sättningar och att det därmed förelåg saklig grund
för uppsägning. Genom domen är det tydligt att en
arbetsgivares skyldigheter avseende en och samma
företeelse – arbetsanpassning – bedöms olika en-
ligt arbetsmiljörätten och arbetsrätten.

Det kan här skjutas in att denna motsägelse
mycket sällan aktualiseras när det gäller den fy-
siska arbetsmiljön. Reglerna om arbetsgivarens an-
svar för arbetstagarens fysiska hälsa harmonierar
väl med gränserna för en arbetstagares arbetsskyl-
dighet enligt den kontraktuella arbetsrätten. Om
ett arbete innefattar betydande hälsorisker är ar-
betstagaren helt enkelt inte förbehållslöst skyldig
att utföra arbetet (se AD 1986 nr 96).

… i enlighet med regelverket”
När det då finns två rättslägen – minst – är den
principiellt mest intressanta frågan i vilket ljus
rättsfrågan om vållande till annans död ska ses.
När man bedömer om arbetsgivarens agerande
varit rättsenligt, ska bedömningen då ta sin ut-
gångspunkt i arbetsmiljörätten eller arbetsrätten?

Denna mycket intrikata fråga har såväl domsto-
larna som Riksåklagaren undvikit att överhuvudta-
get beröra. Det är däremot tydligt att Riksåklagaren
i sitt överklagande enbart hänför sig till arbetsmil-
jölagens reglering. Med denna utgångspunkt sak-
nar det betydelse:

l�om arbetstagarens chefer önskat att denne
skulle utföra arbetet på annat sätt (Riksåklagaren
berör inte ens frågan)

l�om det funnits anledning till kritik mot arbet-

stagarens sätt att utföra arbetet (Riksåklagaren
berör inte ens frågan)

l� om den anställde motverkat andra lösningar
(Riksåklagaren: LP:s inställning måste ses och vär-
deras i ljuset av hans successivt och dramatiskt för-
sämrade psykiska status. Svårigheten att
åstadkomma tillfredställande lösningar har över-
betonats av hovrätten. Det är vidare uppenbart att
den så kallade mobbningsutredningen är under-
målig) samt

l�om arbetsgivaren bedömt att arbetstagaren
inte borde arbeta med vissa arbetsuppgifter (Rik-
såklagaren: ”Mest klandervärt är dock att de, trots
insikten om LP:s allt sämre psykiska mående, under-
lät att vidta åtgärder som kunde förhindra sjukdom
och dödsfall, såsom att anpassa arbetsförhållandena
eller vidta annan åtgärd såsom omplacering).

Krokomärendet aktualiseras i ett straffrättsligt
sammanhang. En av de straffrättsliga utgångs-
punkterna är att vid tveksamhet hellre fria än fälla.
Särskilt i ett sådant sammanhang framstår det som
naturligt att som utgångspunkt ta det regelverk
som är till den tilltalades fördel; dvs. i detta fall det
arbetsrättsliga regelverket.

Och som har framgått ovan skulle de nyss cite-
rade påståendena från Riksåklagaren bedömas
med helt andra ögon i ett arbetsrättsligt samman-
hang. Faktum är att så redan har skett genom
domen AD 2003 nr 16.

Målet gällde om en arbetsgivare – genom ett av-
skedande som saknade laga grund – hade orsakat
en personskada hos arbetstagaren på sådant sätt
att arbetsgivaren skulle vara skyldig att som ska-
destånd ersätta mellanskillnaden mellan erhållen
sjukpenning och lön. AD ställde upp ett strängt
krav på orsaksamband och uttalade att ett sådant
skadestånd kan ”endast undantagsvis åläggas ar-
betsgivaren”. Arbetsgivaren bedömdes inte vara
skadeståndsskyldig.

Man bör alltså observera att i AD 2003 nr 16 be-
dömde AD den situationen att arbetsgivaren hade
genomfört ett avskedande, som domstolen därtill
fann sakna rättslig grund. Trots detta har orsaks-
sambandet inte ansetts uppfyllt.

Kan domstolarna – och Riksåklagaren – ha blivit
vilseledda av att det i bestämmelsen om arbet-
smiljöbrott i 3 kap. 10 § brottsbalken talas om för-
pliktelser ”i enlighet med arbetsmiljölagen”? Som
redovisas ovan är detta tillägg dock ingen defini-
tion av den straffrättsliga gärningen, utan endast
en fråga om hur en gärning ska rubriceras.

OM EN ARBETSTAGARE ÄR DEPRIMERAD,
FÖRÄNDRAR INTE DET FÖRHÅLLANDET
DEN RÄTTSLIGA SITUATIONEN I GRUNDEN.’’

↳
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I förlängningen
En första slutnotering är att det, som följer av den
rättsliga beskrivningen ovan, är problematiskt att
ha en rättslig reglering kring den psykosociala ar-
betsmiljön. En sådan rättslig reglering kan uppfat-
tas som att det finns en rätt till individuellt
bestämd trivsel för en arbetstagare. Och med den
utgångspunkten skulle en arbetsgivare aldrig utan
risk för påföljder kunna ha synpunkter på en arbet-
stagares sätt att utföra arbetet, ha möjlighet att av-
böja en löneförhöjning eller vidta åtgärder för att
säga upp en arbetstagare. Det är den nu beskrivna
problematiken som gör att vissa former av ar-
betsskador är undantagna från ett socialförsäk-
ringsrättsligt skydd. Det gäller enligt 39 kap. 5 §
socialförsäkringsbalken en skada av psykisk eller
psykosomatisk natur som är en följd av bristande
uppskattning av den försäkrades arbetsinsatser,
vantrivsel med arbetsuppgifter eller arbetskamra-
ter eller därmed jämförliga förhållanden.

Det kan här skjutas in att man som en grov in-
delning skulle kunna åstadkomma en någotsånär
hanterbar rättslig situation om det klargörs att en
arbetsgivares rättshandlingar ska bedömas enligt
arbetsrätten. Det ska inte vara möjligt att arbet-
smiljömässigt så att säga överpröva en arbetsgi-
vares rättshandling i form av varning, uppsägning
eller avskedande. Däremot kan det ställas krav på
att arbetsgivaren även i en sådan situation vidtar
vissa omsorgshandlingar. Rättshandlingen ska
inte utövas på ett onödigt kränkande sätt och vi-
dare kan det ställas krav på stödjande åtgärder i an-
slutning till rättshandlingen; exempelvis i form av
stöd från företagshälsovården.

En andra slutnotering är att Krokomärendet
berör en ytterligare fråga. Nu vidtogs ju ingen ar-
betsrättslig rättshandling mot arbetstagaren – det
rörde sig endast om underrättelse om ett eventu-
ellt avskedande. I en tänkt situation kan man dock
ställa frågan om brottet vållande till annans död
kan begås genom ett avskedande för vilket det har
förelegat laga skäl.

De flesta verkar vara ense om att ett rättsstridigt
orsakande i ett straffrättsligt sammanhang inte kan
bestå av ett rättsligt korrekt agerande. Om arbets-
givaren haft laga skäl för avskedande (eller upp-
sägning) kan det inte komma ifråga att samtidigt
döma för vållande till annans död. Man kan ut-
trycka saken så att handlingen för att vara straff-
rättsligt relevant måste vara en orättshandling.

Man kan samtidigt undra varför det finns enighet
om denna slutsats. Arbetsmiljölagen sätter alltså
inte upp några sådana begränsningar utan arbets-
givarens enda omsorg enligt lagen är att motverka
bl.a. psykosocial ohälsa. Det är dessutom allmänt
känt att ett avskedande av arbetstagare allt som of-
tast leder till djupgående psykosociala effekter.
Detta gäller oavsett om avskedandet sedan vid en
rättslig bedömning skulle befinnas lagligt grundat
eller inte.

Den sista slutnoteringen är att denna kommen-
tar är skriven utan att jag har kännedom om de när-
mare faktiska förhållandena i ärendet. Det går inte
att av domarna eller av Riksåklagarens överkla-
gande få någon klarhet i omfattningen av felsteg
från arbetstagarens sida och om det ur ett arbets-
rättsligt perspektiv funnits skäl för någon åtgärd
från arbetsgivarens sida. Med de rättsliga ut-
gångspunkter som har valts är detta – och som re-
dovisats ovan – utan betydelse för Riksåklagaren.

På något sätt måste rättstillämpningen i ett
ärende vara felaktig, om Riksåklagaren i sitt över-
klagande inte finner skäl att:

l� överhuvudtaget beröra frågan om det finns
några gränser för en arbetsgivares ansvar för den
psykosociala arbetsmiljön och hur denna begräns-
ning i så fall tar sig uttryck

l��diskutera om ett rättsstridigt orsakande kan
bestå av ett rättsligt korrekt handlande i form av
synpunkter på en arbetstagares agerande eller om
orsakandet förutsätter att det handlar om en orätts-
handling

l� i ett ärende som har behandlats i en tings-
rättsdom och en hovrättsdom beskriva sakförhål-
landena på sådant sätt att en utomstående person
ska kunna granska och bedöma rimligheten i av-
görandet.

Det vore därmed angeläget att Högsta domsto-
len tar upp överklagandet. Det är dock högst tvek-
samt om så kommer att ske.   l

DET GÅR INTE ATT AV DOMARNA ELLER AV 
RIKSÅKLAGARENS ÖVERKLAGANDE FÅ NÅGON 
KLARHET I OMFATTNINGEN AV FELSTEG FRÅN 
ARBETSTAGARENS SIDA.

HD:S BESKED: 
INGET PT I MÅLET
Den friande domen i Krokommålet står fast. 
Högsta domstolen beslutade i juni 2015 att 
inte meddela prövningstillstånd.

’’
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