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Sammanfattning
Domstolsväsendet  är för mången svensk ett mysterium. Åsikterna hos gemene man är 
oftast större och fler än kunskaperna om de faktiska förhållanden som råder och regler 
som gäller. Denna uppsats representerar mitt försök att, åtminstone för mig själv, råda bot 
på detta när det  gäller arbetsrättsliga frågor. Metoden är primärt  rättsdogmatisk men den 
har tydliga inslag av rättssociologisk metod. Uppsatsen börjar med en historisk 
tillbakablick och ett  försök att reda ut  hur situationen såg och ser ut  och fortsätter med en 
kritisk reflektion av Arbetsdomstolens arbete. En systematisering och analys av samtliga 
rättsfall som överklagades till Arbetsdomstolen under åren 2006-2010 gjordes och några 
av de domar som ansågs ha mest relevans för uppsatsen sammanfattas. Därefter görs ett 
försök att  definiera tematiska skillnader i hur tingsrätten och Arbetsdomstolen resonerar, 
ett  närmare studie av framgångsrikt överklagade fall görs också, samt en diskussion kring 
existensberättigandet  av dubbla instanser med en specialdomstol som högsta instans. Det 
konstateras slutligen att tematiska skillnader finns, framförallt  beroende på den vana och 
förförståelse instanserna har. Det  konstateras också att  det  är betydligt mer förtjänstfullt 
för en arbetsgivare som inte är nöjd med utfallet i tingsrätten att överklaga än det  är för en 
enskild arbetstagare samt att åtminstone statistiken talar för att  fördelarna väger över vad 
det gäller dagens system med dubbla instanser för oorganiserade.

Nyckelord: Arbetsdomstolen, avsked, tingsrätten, uppsägning

3



Summary

The judiciary system is to many a Swede a mystery. The opinions of people in general are 
probably more both in size and frequency than the knowledge of the actual conditions and 
rules. This essay represents my try to, at  least for my own part, remove this anomaly 
when it  comes to labour law. The primary method is legal dogmatic but there are 
pronounced elements of law-sociological method. The essay starts with a historic 
perspective and an attempt so clarify how the system worked and works and it continues 
with a critical reflection of Arbetsdomstolens work. A systematisation and analysis of all 
rulings that where appealed to Arbetsdomstolen during the years 2006-2010 where made 
and some of the more relevant rulings are summarised. An attempt  to define any 
thematical differences in how tingsrätten and Arbetsdomstolen reasons are made as well 
as a study of successfully appealed cases and a discussion of whether Arbetsdomstolen 
has a reason to exist. Lastly it  is concluded that  there are thematical differences to how 
the two courts reason, mostly born in the habits and predispositions of the respective 
courts. It is also concluded that it is more gainful for an employer than an employee to 
appeal cases and that  the advantages outweigh the disadvantages when it comes to the 
existence of Arbetsdomstolen.
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1.  Inledning

1.1  Introduktion

Om en person känner sig orättvist behandlad och till exempel tycker att den blivit 
uppsagd på felaktiga grunder har i första hand att  vända sig till sin fackliga organisation. 
Om personen inte är fackligt ansluten eller facket i fråga inte vill driva medlemmens sak 
har den personen, om arbetsgivaren vägrar förhandla, att stämma i domstol. Aktuell 
domstol blir då den närmast liggande tingsrätten som prövar fallet och fäller avgörande. 
Om någon av parterna inte nöjd med utgången av tingsrättens dom kan denne överklaga 
domen till Arbetsdomstolen som är högsta instans i arbetsrättsliga frågor i Sverige. Detta 
stipuleras i Lagen om rättegången i arbetstvister1  (LRA). Det  faktum att arbetsrättsliga 
fall kan bedömas först i en allmän domstol och sedan i en specialdomstol är speciellt  och 
öppnar därför upp för frågan om det verkligen behövs dubbla instanser för att hantera 
dessa fall. Skall inte domstolar döma lika i fall med samma parter och samma bevis, 
oavsett vad den aktuella domstolen heter? Ändå anses det meningsfullt att  ha flera 
instanser för samma mål, detta också motiverat  av strävan efter rättssäkerhet  men nu med 
den mer realistiska inställningen att  människor felar och när de gör det skall den enskilda 
ha möjlighet att få upprättelse.

Mitt  egna intresse för detta väcktes primärt på grund av den motsatta upplevelsen under  
den första tiden av juridiska studier. Det föreföll vara så att  Arbetsdomstolen oftast dömde 
till arbetsgivarens fördel, ofta också efter att  arbetstagaren fått rätt i tingsrätten om 
processen startat där. Ambitionen att  kontrollera huruvida så var fallet eller om det  var 
någon slags slump som givit mig den föreställningen var det  som ledde in mig på detta 
ämne. 

För den som inte har studerat  arbetsrätt eller arbetat  mycket  med liknande frågor kan 
vissa termer och begrepp, som ter sig självklara för den insatte, vara förvirrande. För att 
undvika sådan förvirring och hjälpa läsaren på traven följer här några korta förklaringar.

Uppsägning är ett  av de sätt som en anställning kan upphöra. Reglerna för uppsägning 
definieras primärt av Lagen om Anställningsskydd (LAS). Uppsägning från 
arbetsgivarens sida begränsas primärt av 7 § LAS, där står att  uppsägningen skall vara 
sakligt grundad och därefter ges exempel på när uppsägning inte är sakligt  grundad. 
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Uppsägning från arbetstagarens sida har ingen begränsning förutom iakttagandet  av 
uppsägningstid. 

Avsked är det  snabbare och kraftfullare sättet  för en arbetsgivare att avsluta en 
anställning. Ett  avskedande kan vara aktuellt ”om arbetstagaren grovt  har åsidosatt sina 
åligganden mot  arbetsgivaren” Det  kan tillexempel handla om stöld från arbetsgivaren 
eller någon av arbetsgivarens kunder. Reglerna omkring detta finns också i LAS, primärt i 
18 §. 

1.2  Syfte

Det ursprungliga syftet med med denna uppsats var att undersöka eventuella tematiska 
skillnader mellan hur tingsrätten respektive Arbetsdomstolen resonerar. Detta föranledde 
en närmare studie av Arbetsdomstolen och hur den arbetar. De domar som föreföll 
intressantast och gav mest användbart  stoff i jämförandet av skillnader instanserna visade 
sig vara de som blivit  framgångsrikt  överklagade varför frekvensen av och innehållet i 
framgångsrika överklaganden  snart blev en viktig del av uppsatsen. Även 
Arbetsdomstolens existensberättigande syntes snart  vara en relevant  att  diskutera, detta 
eftersom de båda instanserna verkade vara överens i den absoluta majoriteten av 
avgörandena och det då kan ifrågasättas huruvida båda behövs.

Arbetets frågeställningar blir därför:

1 Finns det  några tematiska skillnader mellan hur tingsrätten och Arbetsdomstolen 
resonerar?
2 Hur ofta får den överklagande rätt och varför?
3 Behövs Arbetsdomstolen eller räcker de allmänna domstolarna?

1.3  Metod

Uppsatsens ämne ligger förvisso inte inom den strikta definitionen av rättsdogmatik men 
väl inom den bredare kategorin som utgör rättsvetenskap2. Dock har i stor utsträckning 
den klassiska rättsdogmatiska metoden använts, i det  att  de fyra rättskällorna3 har använts 
för att  fastställa gällande rätt. Delar av rättsmaterialet, närmare bestämt  domstolspraxis, 
utgör även det empiriska materialet  för uppsatsen. Den metod som används har alltså i 
detta också en kvalitativ aspekt  och behandlar delar av rättskällematerialet kvalitativt  och 
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inte bara dogmatiskt så som är traditionellt inom rättsvetenskapen4. Det har också som 
konsekvens att den del som kanske mest drar iväg uppsatsen från rättsdogmatiken är 
intresset  som visas för de konsekvenser som gällande rätt har, här är uppsatsen snarast 
rättssociologisk5. Efter en studie av de paradigm som enligt Hydén6  finns inom 
rättsvetenskapen, där det  rättssociologiska tydligt framställs som det  främsta, infinner sig 
frågan i vilket  paradigm denna uppstats befinner sig. Det  försök till totalundersökning, 
det vill säga att undersöka allt relevant  material inom uppsatsens avgränsning, är det 
enligt Hydén bara rättsdogmatiker som är trångsynta nog att försöka sig på och enligt den 
definitionen befinner sig uppsatsens metod i det  rättsdogmatiska paradigmet, 
fullständighet eftersträvas framförallt  genom undersökandet av samtliga fall inom 
avgränsningen. Samtidigt är det kunskapsintresset som har avgjort metoden, och inte tvärt 
om, vilket landar metodologin inom det rättssociologiska paradigmet. 

Statistik används sällan i rättsvetenskap och det  är gissningsvis därför dess användande 
inte beskrivs särskilt i rättsvetenskaplig metodlitteratur. Den statistiska behandling som 
gjorts är dock så enkel att  någon egen närmare förklaring av metod för den knappast  är 
nödvändig.

För att läsaren inte helt  skall gå bort  sig i de metodologiska termerna så följer här en kort 
beskrivning av författarens tillvägagångssätt under arbetets gång.

Den första systematiseringen innehöll samtliga fall som överklagats från tingsrätten till 
Arbetsdomstolen. Den visade på att  det skulle handla om drygt 50 fall per år varför den 
snabbt  blev begränsad till en viss typ av arbetsrättsliga fall, närmare bestämt  de som 
handlar om uppsägning/avsked. Detta möjliggjorde också att  sträcka avgränsningen 
längre bakåt i tiden vilket var önskvärt.

Analysen gick till på så sätt  att varje fall bröts ner i nyckelord kring omständigheterna i 
fallet, exempel på sådana nyckelord är; Avsked, omplacering, uppsägning från 
Arbetstagarens sida och Arbetsbrist, samt huruvida det var arbetsgivaren eller 
arbetstagaren som fick rätt i respektive instans. Efter närmare studie av nyckelorden 
kunde inga bredare tendenser i hur de olika instanserna dömde i olika typer av fall 
urskiljas varför fokus flyttades till den minoritet av fall där Arbetsdomstolen ändrade 
tingsrättens dom och en närmare studie i hur de båda instanserna resonerat i dessa fall. 
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1.4  Avgränsning

Den primära avgränsningen i denna uppsats är valet av vilka tingsrätts/Arbetsdomstolen-
fall som skulle studeras. Uppsägningar och avsked är en tydlig kategori tillsammans om 
än inte alltid var för sig. Det är också en kategori som alltid berör enskilda människor 
vilket gör det  ständigt aktuellt. Det är dessutom en kategori som inte automatiskt hamnar i 
Arbetsdomstolen vilket är fallet  med vissa andra, till exempel trakasserier om de drivs av 
Diskrimineringsombudsmannen.

Den sekundära avgränsningen är gjord i frågan om vilka år som de aktuella fallen 
kommer ifrån. Jag har studerat  samtliga fall i den ovan nämnda kategorin från åren 
2006-2010. Avgränsningen är dels gjord i ett  försök att begränsa materialet till en 
hanterlig mängd dels för att  kunna studera de eventuella förändringarna som skett i och 
med förändringarna i reglerna för prövningstillstånd som kom 2008.7  En mer ingående 
förklaring av dessa regler följer nedan.

1.5  Förklaring av bilaga 1

En kortare förklaring av hur tabellen i bilaga ett är tänkt att  utläsas kan vara på sin plats. 
Den första kolumnen anger vilket nummer de olika domarna hade i Arbetsdomstolen. I de 
två följande kolumnerna anges vilken sida som vann i respektive instans. De sista 
kolumnerna är beräkningskolumner där varje fall fick ett värde i den för fallet adekvata 
kolumnen. Detta för att  kunna hantera materialet  matematiskt. De åtta statistiska 
slutsatserna längst ner torde vara självförklarande.

1.6 Disposition

I den närmast  följande kapitlet  ges en bakgrund till Arbetsdomstolen och hur 
arbetsrättsliga tvister har slitits.  

I det  tredje kapitlet görs en genomgång av några för uppsatsen särskilt intressanta fall från 
de senaste fem åren, dessa fall exemplifieras och utgör analysgrund eftersom de har något 
att säga om skillnader i hur Arbetsdomstolen och tingsrätten resonerar.

I det fjärde kapitlet  analyseras materialet  och jag gör några försök att besvara uppsatsens 
frågeställningar.

10
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2 Bakgrund

2.1 Kort historik över arbetsrätt i domstolar av 
olika slag

En första antydan på det som skulle komma att bli Arbetsdomstolen kom år 1887. Det 
inkom då en motion till riksdagen som föreslog att det  skulle inrättas särskilda 
skiljedomstolar för att  avgöra i tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare. Dock var det 
först 1899 som det hände något, då en kommitté tillsattes för att  utreda och komma med 
förslag till bestämmelser för skiljedomstolar i tvister mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Kommitténs förslag ledde till att det utfärdades en lag 1906 angående 
medling i arbetstvister. 1907 tillsattes en ny kommitté som skulle undersöka 
möjligheterna för en lagstiftning kring arbetsavtal och liknande frågor. I kommitténs 
arbete så ingick ett förslag på en ny särskild domstol som skulle hantera 
kollektivavtalstvister. Dock upplöstes kommittén innan den hunnit  slutföra sitt  arbete och 
dess lagförslag togs om hand av justitiedepartementet  som behandlade dem och lade dem 
till grund till ett  förslag till riksdagen år 1910. Riksdagen antog dock inte förslaget. 
Förslaget  genomarbetades igen efter att  utlåtanden begärts in från flera myndigheter och 
de framlades återigen för 1911 års riksdag. Även denna gång blev det  avslag. Då gavs 
Socialstyrelsen i uppdrag att inkomma med förslag som skulle främja arbetsfreden och 
1916 inkom de med lagförslag som bland annat  innehöll föreskrifter om en särskild 
domstol i vissa arbetstvister. 1920 blev förslagen lag som gällde fram till 1929 års 
inrättande av Arbetsdomstolen. Innan dess tillkomst  inkom dock flera motioner som ledde 
fram till att det 1926 förordnades tre sakkunniga personer att  behandla frågan om rättslig 
reglering av kollektivavtal dess konsekvenser för förhållandet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. De sakkunnigas förslag blev grunden för 1928 års riksdagsbeslut om lagar 
och kollektivavtal. I lagarna ingick beslut om att  inrätta en arbetsdomstol för hela landet 
som skulle börja arbeta den första januari 1929. 8

Till en början handlade Arbetsdomstolens arbete endast  om tvister kring tolkning och 
tillämpning av kollektivavtal. Ansvarsområdet utökades dock successivt genom bland 
annat  1936 års lag om förenings och förhandlingsrätt samt samma års semesterlag och 
1947 års revision i samband med den nya rättegångsbalken. Den stora förändringen 
skedde dock i och med 1974 års Lag om rättegången i arbetstvister (LRA). I och med 
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denna lag så avskaffades det tidigare systemet att  vissa arbetsrättsliga tvister prövades i 
tingsrätten och vissa i Arbetsdomstolen. Istället  skulle nu alla tvister mellan arbetsgivare 
eller arbetsgivarorganisation å ena sidan och arbetstagarorganisation å andra sidan prövas 
i Arbetsdomstolen. Det är numera endast oorganiserade arbetstagare som behöver ta upp 
saken i tingsrätten. Arbetsdomstolen är dock andra instans även i sådana fall.9  1977 
gjordes vissa ändringar i LRA efter en utredning av arbetsmarknadsdepartementet. Denna 
utredning föreslog bland annat att organiserade arbetstagare som facket inte ville föra 
talan för också hänvisades till tingsrätten i första hand men med möjlighet att  överklaga 
till Arbetsdomstolen.10  Sedan dess har flera utredningar gjorts för att  linda 
Arbetsdomstolens arbetsbörda. AD-utredningen 198811  och lagen 1992:124 är två 
exempel på dessa försök att  hålla Arbetsdomstolens arbetsbörda på en resonabel nivå för 
att  domstolen ska kunna vara både snabb och säker i sina avgöranden.12 Den senaste i 
raden förändringar i Arbetsdomstolens arbete kom igenom Ds 2007:17. Utredningen 
föreslog ett utvidgat  system för prövningstillstånd skulle införas motsvarande det  som då 
var på förslag och senare antogs för hovrätten.13 Förslaget  innebar att  prövningstillstånd 
krävs för att  få ta upp överklagandet i Arbetsdomstolen och att så kallade 
intresseledamöter inte behöver delta i beslutet.14 

Hur domstolsförfarande för arbetsrättsliga tvister idag bestäms primärt i Lagen om 
rättegången i arbetstvister, även delar av Rättegångsbalken är dock tillämplig. Lagens 
andra kapitel säger att Arbetsdomstolen är första instans om tvisten gäller lagen om 
medbestämmande i arbetslivet  eller annan tvist om parterna är bundna eller brukar vara 
bundna av kollektivavtal. Annan arbetstvist  skall avgöras i tingsrätten, Arbetsdomstolen 
är då överrätt.15 Oavsett  i vilken instans startar är Arbetsdomstolen alltså högsta instans.

Jag kan konstatera att  denna regels införande tycks synas i de domar som jag har 
analyserat  för denna uppsats. I tre AD-domar av de 26 som jag tittat  på från åren 
2006-2007 har Arbetsdomstolen kommit  fram till motsatt  ståndpunkt som tingsrätten. 
Motsvarande siffror från åren 2009-2010 är 3 av 12. Den markanta nedgången mellan de 
två perioderna tycker jag mig kunna anta beror åtminstone delvis på de nya 
bestämmelserna. Inte minst för att  antalet AD-domar med varianter av formuleringen 
”Vad som förekommit  i Arbetsdomstolen föranleder inte några andra slutsatser än dem 
som tingsrätten har kommit  till”, som är en tydlig indikation på att Arbetsdomstolen anser 
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13 Ds 2007:17 s5.

14 Ds 2007:17 s29.

15 2 Kap 1-3 §§ LRA.



tingsrättens dom vara helt  korrekt och varför den kanske aldrig borde överklagats, 
förekommer i tio av de här analyserade domarna under perioden 2006-2007 och endast i 
två fall i perioden 2009-2010.

2.2 Gällande rätt kring kvittningsregler i 
arbetstvister

I arbetsrättsliga tvister skall, liksom i andra rättstvister, förlorande part stå för 
rättegångskostnaderna. Om det  skulle vara så att parterna har ömsom vunnit  skall 
rättegångskostnaderna delas mellan parterna i enlighet  med hur stor del av sina yrkanden  
de har förlorat. I Lagen om rättegången i arbetstvister finns det kompletterande regler för 
detta. Det  står i 5 kap 2 § 1st. att  ”I mål som handlägges enligt denna lag kan förordnas att 
vardera parten skall bära sin rättegångskostnad, om den part  som förlorat  målet hade 
skälig anledning att  få tvisten prövad.” I förarbetena står ”denna regel (att  förlorande part 
skall betala rättegångskostnader)16 emellertid ibland kan leda till ett resultat  som framstår 
som alltför hårt  mot  den förlorande parten”17  och ”Rättsläget kan ha varit  mycket 
svårbedömt”18

Arbetsdomstolen gör en kort  utläggning i frågan i AD 1997:121, där de skriver att ”Vid 
övervägandena om talan skulle väckas med anledning av uppsägningen och om 
tingsrättens dom skulle överklagas hade den enskilda att göra ganska komplicerade 
bedömningar i rättsligt hänseende och kunde därvid inte utgå från några enkelt 
tillgängliga, klargörande uttalanden i rättspraxis.” Det innebar att  den anställde hade 
skälig anledning att få saken prövad. 

2.3 Reinhold Fahlbecks hädiska tankar

Som en del av bakgrundsbilden och i ett försök att  bättre förstå hur Arbetsdomstolen 
resonerar och varför de resonerar så kan några valda delar av Reinhold Fahlbecks artikel 
”Tankar om Arbetsdomstolen - hädiska och andra19” vara till stor hjälp. I artikeln tar 
Fahlbeck upp vissa problem som han såg med Arbetsdomstolen som institution och dess 
arbete. Artikeln är nu nästan tjugo år gammal och mycket har säkert  förändrats på den 
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tiden vilket föranleder några jämförelser mellan den i artikeln beskrivna Arbetsdomstolen 
och den bild av Arbetsdomstolen som har framträtt  för författaren under skrivandet av 
denna uppsats. 

2.3.1 Institutionell hybris

Fahlbeck beskriver först  i sin artikel Arbetsdomstolens institutionella hybris. 
Arbetsdomstolen är högsta instans i arbetsrättsliga mål och är, enligt Fahlbeck, mycket 
väl medveten om detta. Samtliga Arbetsdomstolens domskrivningar ger för detta tydligt 
uttryck och detta exemplifieras bland annat  genom Arbetsdomstolens inställning till 
allmänna domstolars domar i brottmål. Om en person har blivit  dömd för ett  brott  och 
avskedad av denna anledning så finns det  fortfarande en möjlighet för den dömde att  få 
sin sak prövad, inte genom resning som annars vore brukligt, utan i Arbetsdomstolen som 
då gör en ny bedömning av hela brottmålsförfarandet. 

I min ödmjuka kan det  konstateras att Arbetsdomstolen är synnerligen självsäker och att 
den aldrig ursäktar sig. Min enda referenspunkt  är dock endast  tingsrätters domsskrivning 
vilket egentligen ger en något sned bild eftersom tingsrätten är förstainstans och 
Arbetsdomstolen är högstainstans vilket sätter dem i en naturlig hierarki.  Vad det gäller 
allmänna domstolars domar i brottmål kan jag tyvärr inte direkt  uttala mig, det  närmaste 
ett  sådant mål som finns inom uppsatsens avgränsning är vilken vikt som skall läggas vid 
ett  undertecknat  brottsföreläggande. Tingsrätten hänvisar då till prejudicerande fall från 
Arbetsdomstolen där det har konstaterats att  dom i brottmål skall anses ha betydande 
bevisverkan men ett strafföreläggande inte bör ges särskilt stort bevisvärde.

2.3.2 ”Skriv så kort du hinner”

Fahlbeck beskriver vidare Arbetsdomstolens domsskrivningar som vältaliga och 
omfattande, på gränsen till för långa. Han gör här jämförelsen med bland annat  Högsta 
domstolens domsskrivningar som är betydligt mer koncisa. Det  är en jämförelse som jag 
tyvärr inte kan följa men åsikten att  Arbetsdomstolens domar är långa kan jag ha åsikter 
om. I flera fall20  har Arbetsdomstolen gjort  bedömningen ”Vad som förekommit  i 
Arbetsdomstolen föranleder inte några andra slutsatser än dem som tingsrätten har 
kommit till”. Här nöjer sig Arbetsdomstolen i stort  sett med att konstatera detta och 
repeterar inte tingsrättens resonemang. I domar där Arbetsdomstolen gör en annan 
bedömning kan däremot resonemangen bli mer långrandiga  men sällan mer långrandiga 
än motsvarande tingsrättsdomar. I sådana fall förekommer även vissa en del utläggningar 
som en del av Arbetsdomstolens avgöranden. Det dyker upp formuleringar som ”innan 
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Arbetsdomstolen övergår till bedömningen..//..redogör domstolen något om vad som 
gäller avseende..”21

2.3.3 Institutionell diskriminering

Under denna rubrik beskriver Fahlbeck Arbetsdomstolen som en ”organisationernas 
domstol”. Ledamöterna i Arbetsdomstolen utses å ena sidan av de etablerade 
arbetsgivarorganisationerna och å andra sidan de etablerade arbetstagarorganisationerna. 
Detta kan bli ett  problem när ena sidan i en tvist  inte tillhör någon av de etablerade 
organisationerna (vilket i praktiken har varit ett  faktum i samtliga av de rättsfall jag har 
gått igenom). Den ”pinsamma rätts(o)tillämpningen”22  som Fahlbeck beskriver från 
mitten av förra århundradet känner jag förvisso inte igen från min läsning, men det  finns 
åtminstone något  exempel på märkligheter. Framförallt är det  två fall som skulle kunna 
sägas höra hit. I båda dessa fall får arbetstagaren från sin fackliga representant  råd som 
leder till att de inte längre är anställda. I båda fallen ger tingsrätten dem rätt  i att  det i ena 
fallet  är fråga om ett oskäligt avtal och att  det  andra fallet  var en provocerad uppsägning. 
Arbetsdomstolen ansåg förvisso att  det var något anmärkningsvärda förhållanden i båda 
fallen, men inte till den grad att uppsägningarna skulle upphävas. Tvärt emot  tingsrätten 
ansåg Arbetsdomstolen inte ens att  de hade haft  rätt att  få saken prövad utan arbetstagarna 
som hade vunnit  i tingsrätten fick enligt Arbetsdomstolens dom bära hela 
rättegångskostnaden.
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3. Redogörelse för och diskussion kring 
skillnader i tingsrättens respektive 
Arbetsdomstolens avgöranden

3.1 Avgöranden som ändrats till arbetstagarens 
fördel.

I totalt  tre av de nästan 50 fall som studerats för denna uppsats har Arbetsdomstolen 
ändrat tingsrättens dom till arbetstagarens fördel. 

3.1.1 Konsultkrångel

I fallet med T  6639 -07 respektive AD 2009:40 är det egentligen inte så att arbetsgivaren 
vann i tingsrätten och arbetstagaren i Arbetsdomstolen. Snarare är det så att  båda 
förlorade i båda instanser men arbetstagaren förlorade mindre i Arbetsdomstolen än i 
tingsrätten vilket gör att vågskålen vägde över.

Fallet handlar om en kvinna (A.L.) som arbetade som redovisningskonsult. När det 
framkom att  hon hade en egen redovisningsfirma vid sidan av avslutades hennes 
anställning omedelbart. Tvisten handlar dels om huruvida hon blivit  uppsagd eller 
avskedad eller om hon själv har sagt upp sig, dels om den eventuella uppsägningen/
avskedet var befogat  samt huruvida det eventuellt illojala handlandet som föranledde 
anställningens avslutande är skadeståndsgrundande.

Tingsrätten konstaterar att det är fråga om åtminstone en uppsägning, det  faktum att  A.L 
ombads lämna ifrån sig sina nycklar talar starkt för att arbetsgivaren avsåg avsluta 
anställningen å det  snaraste. Arbetsdomstolen konstaterar att det är ett avsked. Båda 
finner därmed att  arbetsgivaren är skyldig att utge skadestånd för att  inte ha underrättat 
arbetstagaren om detta på vederbörligt  sätt. Båda instanserna konstaterar sedan att  den 
konkurrerande verksamhet som A.L. har bedrivit är skäl för avsked. 
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Instansernas resonemang skiljer sig på ett avgörande sätt först när det kommer till  
eventuellt skadestånd för det brott  mot  konkurrensklausulen som A.L. har gjort sig 
skyldig till. I klausulen stod det att ”kan den ekonomiska skadan inte närmare fastställas, 
utgår som lägsta skadeståndsbelopp tre basbelopp enligt  Lagen om allmän försäkring”. 
Tingsrätten tolkade detta som att  vid brott mot konkurrensklausulen så är det alltid minst 
tre basbelopp som skall betalas ut. Arbetsdomstolen däremot konstaterade att det 
egentligen inte förekommit någon ekonomisk skada som orsakats av A.L. varför 
skadestånd inte överhuvudtaget blev aktuellt.

I tingsrättens dom skulle båda parter betala skadestånd vilket innebar att  A.L. förlorade i 
större utsträckning och därmed skulle ersätta bolaget för en del av dess 
rättegångskostnader. I Arbetsdomstolens dom blev endast  bolaget  skadeståndsskyldigt 
men A.L. hade förlorat andra delar av talan vilket  innebar att  båda fick betala sina egna 
rättegångskostnader.

3.1.2 Färjan23

En hel grupp barpersonal blir uppsagda för att ha tagit  emot dricks från ett  spärrat  kort. 
Två av dem (M.V. och K.V.) stämmer arbetsgivaren. Återigen är tingsrättens och 
Arbetsdomstolens resonemang synnerligen lika ända fram till en punkt nära slutet  där en 
liten skillnad får stora konsekvenser, i det här fallet dock bara för den ene arbetstagaren.

M.V. och K.V. arbetade på en pub på en färja som trafikerar sträckan Helsingfors - 
Stockholm. En kund lämnade vid flera tillfällen mycket  stora belopp i dricks på ett 
American express kort. Företaget har interna regler som säger att  vid köp över 130 euro 
skall det kontrolleras telefonledes att kortet inte är spärrat. Upprepad underlåtenhet  under 
samma kväll från samma kund var enligt arbetsgivaren grund för avsked, detta höll både 
tingsrätten och Arbetsdomstolen med om, och det  var M.V. skyldig till. K.V. däremot 
hade vägrat att ta emot dricks från samma kunds kort  och bara slagit in inköpet. Detta 
kvittos dricks blev dock inslaget  i kortmaskinen vid ett senare tillfälle vilket ledde till 
K.V.s avsked. Vid tingsrättsförhandlingen lyckades dock K.V. visa att  han inte hade slagit 
in denna dricks och därmed inte tagit personligen tagit  emot  någon dricks från kundens 
kort. Tingsrätten ansåg dock ändå att det  fanns skäl för avsked eftersom han tagit del i 
”dricks-potten” från den aktuella kvällen trots att  han visste att  arbetsgivaren inte skulle 
få tillbaka de pengarna av American Express. Detta likställde tingsrätten med olovligt 
tillgripande av företagets pengar.

Arbetsdomstolen instämde helt  med tingsrätten vad det  gällde M.V. Däremot gällande 
K.V. konstaterade Arbetsdomstolen att  ”dricks-potten” delats ut flera dagar efter den 
aktuella kvällen, efter att ha kontrollerats av bland annat färjans intendent, som var 
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barpersonalens högste chef, som trots att  han kände till att  det  förekommit  köp med ett 
spärrat kort inte hade några anmärkningar kring den aktuella kvällens dricks. 
Arbetsdomstolen fann därför att  det  inte funnits någon grund för avsked eller ens 
uppsägning av K.V.

3.1.3 Förskingring

Det av de analyserade fallen där tingsrätten och Arbetsdomstolens resonemang skiljer sig 
mest  från varandra är T  2910-04 respektive AD 2007:86. Här kommer nämligen 
tingsrätten och Arbetsdomstolen till rakt motsatta slutsatser på tre av fyra punkter. Fallet 
handlar om en executive board director (M.L.) som avskedats primärt  för att  svikligen ha 
förmått den ekonomiansvarige att höja hans lön samt, vilket framkommit  efterhand, dels 
ha använt kredit- och bensinkort på otillåtna sätt, dels efter avskedet raderat information 
från sin arbetsdator som tillhört och varit viktig för företaget.

Den utlösande anledningen till avskedandet  var att  M.L. förmått den ekonomiansvarige 
på företaget  att  betala ut  en högre lön än vad M.L. och företagets VD (B.P.) tidigare hade 
kommit överens om. Anledningen som M.L. uppgav till sitt handlande är att det  skulle 
ske en växling mellan utbetalad lön och pensionsavsättning. Detta hade han diskuterat 
med B.P. och uppgav för den ekonomiansvarige att  de hade ett muntligt  avtal kring detta. 
Tingsrätten fäste sig här vid M.L.s anställningsavtal där lönen anges samt  att  alla 
ändringar skall vara skriftliga. Eftersom det inte finns något skriftligt avtal som stödjer 
M.L.s talan anser tingsrätten att M.L. medelst vilseledande förmått bolaget att utge mer 
lön än vad han varit  berättigad till. AD däremot konstaterar att  för hög lön förvisso har 
utbetalats men att  det inte har skett genom något vilseledande. M.L. har diskuterat denna 
skiftning i ersättning med B.P. och även bett den ekonomiansvarige att  ta fram olika 
modeller för detta. Det var sedan den ekonomiansvarige som ringde till M.L. när denne 
var på tjänsteresa och frågade hur de skulle göra med den eventuella skiftningen. M.L. 
hade då svarat att  det förvisso inte fanns något skrivet  men att det  fanns en muntlig 
överenskommelse och att skriftliga avtal nog kunde ordnas i efterhand. Arbetsdomstolen 
anser därför att  M.L. hela tiden varit  ärlig efter hur han uppfattat  situationen. Därmed 
finns det inte något skäl för avsked vad gäller lönefrågan.

Den andra angivna anledningen till att M.L. avskedades var hans handhavande med 
företagets kreditkort. Han har bland annat  använt kreditkortet för privata uttag på inte 
oansenliga summor, vilket  företaget  hävdar går strikt  emot  deras policy gällande 
företagskort. M.L. hävdar att  det var tillåtet  att använda företagets kreditkort för privata 
inköp och uttag eftersom kreditkortens fakturor, i den mån inköpen inte genom kvitton 
visas vara för tjänsten, dras från den anställdes nettolön. Arbetsgivaren hävdar att  så 
förvisso varit fallet  tidigare men att vid en verksamhetsövergång förändrades reglerna 
vilket också stipuleras i M.L.s anställningsavtal. Tingsrätten går här på arbetsgivarens 
linje och konstaterar därför att  M.L. därmed har orättmätigt tillskansat sig en kredit på 
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bolagets bekostnad. Arbetsdomstolen drar lite andra slutsatser, nämligen att  policyn 
förvisso har ändrats men att  liknande uttag har gjorts tidigare utan invändningar från 
bolagets sida varför M.L. hade rätt att  förutsätta att de tidigare reglerna i någon 
utsträckning fortfarande var gällande. Därmed blir inte heller M.L.s användande av 
kreditkorten någon giltig grund för avsked. 

Den tredje anledningen till avskedet  var M.L.s privata användande av företagets 
bensinkort. Här finner tingsrätten att  liksom med kreditkortet  så hade M.L. inte 
behörighet att  använda kortet i något annat  än tjänsteärenden. AD konstaterar att 
förhållandet med bensinkortet är mycket lik förhållandet  med kreditkortet, det  har använts 
kontinuerligt  utan tidigare invändning och därmed måste det  anses tillåtet att  använda 
kortet så som M.L. har gjort.

Företagets sista grund för avsked, att M.L. skulle ha tömt sin arbetsdator på all 
information i strid med företagets uttryckliga instruktioner föll i både tingsrätt och 
Arbetsdomstolen på grund av bristande bevis. Ord stod mot  ord och eftersom det är 
företaget som har bevisbördan så faller grunden.

3.1.4 Sammanfattning

I jämförandet  av tingsrättens respektive Arbetsdomstolens resonemang i dessa tre fall 
framträder bilden av att Arbetsdomstolen tycks ha en större och bättre känsla för hur 
verkligheten ser ut. Den har större erfarenhet, insyn och förståelse för hur det  verkligen 
fungerar ute på företagen. Det  syns till exempel fallet  konsultkrångel där tingsrätten tittar 
ytligt på konkurrensklausulen men Arbetsdomstolen är villiga att gå in och tolka den, 
detta skulle kunna sägas återspeglar Arbetsdomstolens vana att tolka avtal som andra 
parter har skrivit för att  slita tvister mellan sagda parter, detta är väl en naturlig 
konsekvens av att Arbetsdomstolen från början ”skapades” för att tolka avtal, närmare 
bestämt kollektivavtal. Tingsrätten har inte samma vana och tar därför avtalet för vad det 
verkar vara vid första anblick. De olika resonemangen i Försäkringsmålet tyder på samma 
sak. Här går Arbetsdomstolen in och tolkar policys och väger dessa policys mot gamla 
vanor i företaget. Detta tillsammans med resonemanget  ”det har accepterats utan 
kommentar tidigare så då måste det accepteras nu” skulle kunna sägas visa på en större 
känsla för hur verkligheten faktiskt ser ut ute på företag. Även färjanmålet ger samma 
bild, återigen är det så att  ett ganska kort  resonemang av tingsrätten som motsägs av ett 
längre resonemang av Arbetsdomstolen, den här gången gällande rutiner för uppdelandet 
av drickspotten. Tingsrätten konstaterar bara att de anställda har delat  upp pengarna trots 
att  de visste att företaget inte skulle få tillbaka dem. Arbetsdomstolen konstaterar vidare 
att  företaget visste om att  de anställda delade upp pengarna och inte protesterade trots att 
de hade god tid på sig att  göra det, tvärt  om fick de anställda veta att  företaget  godkänt 
den aktuella dagens redovisning.
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Det finns en annan sak som binder dessa tre fall samman, de är ovanliga. Det  är bara i 
10% av fallen, eller tre av 30 fall, som finns inom den här uppsatsens avgränsning, där 
arbetsgivaren fick rätt  i tingsrätten som arbetstagaren fick rätt  i Arbetsdomstolen. Detta 
kan naturligtvis ha flera anledningar. Den främsta är naturligtvis att tingsrätterna är 
kompetenta och dömer ”rätt” varför det inte finns någon anledning för Arbetsdomstolen 
att  ändra deras domslut. Men en del av förklaringen ligger också i en grupp fall som 
aldrig borde ha överklagats eftersom de är mycket  ”enkla” och den överklagandes 
juridiska ombud borde nog ha avrått  i starka, eller eventuellt  ännu starkare, ordalag från 
att  överklaga. Den gruppen fall är markant större vilket  verkar för att  dra ner 
procentandelen av framgångsrika överklaganden. En tredje anledning är en konsekvens 
av faktum att  i många av fallen har en facklig organisation valt att  inte representera den 
enskilda. I de flesta av fallen inom uppsatsens ram är det arbetsgivarna som vinner. En 
stor del de fallen är troligen sådana som facket  valt att  inte driva eftersom de skulle vara 
svåra eller omöjliga att vinna. Eftersom facket har valt att  inte driva dem har de hamnat 
inom uppsatsens ram. Det  har drivit  upp jämförelsetalet till att  bli den största enskilda 
grupp vilket  naturligtvis drar ner procenttalet  på framgångsrika överklaganden från 
arbetstagares sida.

3.2 Avgöranden som ändrats till arbetsgivarens 
fördel.

Gruppen fall där arbetsgivaren har fått  rätt efter överklagan är betydligt  större än den 
grupp där arbetstagaren har fått  rätt  genom överklagan. Några av de fall som faller i den 
gruppen av de fall som analyserats inom ramen för denna uppsats sammanfattas nedan. 
Dessa är utvalda för att peka på några skillnader i hur de respektive instanserna resonerar.

3.2.1 Trakasserifallet

Ett  relativt  enkelt  exempel på hur olika tingsrätten och Arbetsdomstolen kan bedöma 
samma fall syns i AD 2006:5424. Fallet  handlar om en man (A.S.) som sexuellt  trakasserat 
en yngre kvinnlig kollega K.A.P. vid flera tillfällen. Trots att K.A.P. genom kroppsspråk 
och blickar förmedlat  att  hon inte uppskattar uppmärksamheten samt  att  K.A.P.s far, som 
arbetar på samma arbetsplats, vid ett tillfälle uttryckt  sitt ogillande mot mannens beteende 
så fortsatte trakasserierna en tid. När K.A.P. till slut tröttnade och tog upp det  med sin 
chef blev A.S. inkallad på ett möte och sedan ganska omgående avskedad. Ingen av de 
respektive domstolarna finner anledning att ifrågasätta K.A.P.s historia. Skillnaderna i 
deras bedömningar kommer istället senare, i bedömningen huruvida sexuella trakasserier 
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är saklig grund för uppsägning. Tingsrätten anser inte att det  föreligger grund för avsked 
utan att arbetsgivaren först borde ha försökt att lösa problemen på annat  sätt  än att  skilja 
A.S. från anställningen. A.S. hävdar att  om han hade blivit  varnad så skulle han ha ändrat 
sitt beteende. Arbetsdomstolen däremot  finner att  de sexuella trakasserierna är grund för 
avsked, dels med tanke på åldersskillnaden, A.S. var 36 år, K.A.P. var 19 år, och dels på 
grund av omfattningen av trakasserierna, som hade pågått  under en längre tid. Tilläggas 
bör att i fallet var tingsrätten och Arbetsdomstolen överens om att  arbetsgivaren hade 
begått  ett  formfel vid avskedandet  och därför blev de skyldiga att utge allmänt  skadestånd 
med 5000 kr. 

3.2.2 Domaren

I fallet25 med en skånsk domare som avskedats på grund av påstått  sexköp är tingsrättens 
och Arbetsdomstolens resonemang påtagligt lika fram till en viss punkt. När tingsrätten 
avslutar sitt  resonemang fortsätter Arbetsdomstolen ett  varv till vilket leder till att  de 
kommer till precis motsatta åsikter.

Bakgrunden är att  en icke ordinarie domare har avskedats efter att ha skrivit under ett 
strafföreläggande gällande bland annat köp av sexuell tjänst. Tvisten gäller dels att ett 
strafföreläggande inte är detsamma som ett erkännande av brott, dels att handlingarna i 
sig inte är grund för avsked. Tingsrätten resonerar, med stöd av en gammal 
Arbetsdomstolsdom, att  ett  underskrivet strafföreläggande inte i sig är en självklart giltig 
grund för avsked, de bakomliggande handlingarna måste också bedömas. Vid 
bedömningen av dem kommer tingsrätten fram till att domarens gärningar förvisso är 
klandervärda men inte giltig grund för avsked.

Arbetsdomstolen resonerar, precis som tingsrätten, sig fram till att strafföreläggandet inte 
var grund för avsked. Däremot konstaterade den att det på en domare bör ställas särskilt 
stora krav på dennes ”redbarhet och oförvitlighet”. Det faktum att  de handlingar som 
strafföreläggandet   handlar om inte var engångsföreteelser visar på så bristande omdöme 
att avskedandet kan anses grundat.

3.2.3 Porrnedladdning

Ett  kanske mer intressant fall där det  syns tydliga skillnader i bedömningsprinciper hos de 
båda domstolarna är AD 2007:6226. Fallet  handlar om en anställd (T.E.) som blivit 
avskedad från ett  webhotellsföretag. Företaget har tre olika grunder för avskedandet, T.E. 
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ska för det första ha laddat ner pornografiskt material på sin arbetsdator, för det andra 
använt arbetsdatorn för privata ändamål på arbetstid genom att hjälpa en lokal golfklubb 
med deras hemsida och för det tredje planerat  att  bedriva ytterligare konkurrerande 
verksamhet genom att registrera ett handelsbolag. 

Vad det  gäller den första punkten hävdar T.E. att  det kan ha varit något annan som laddat 
ner materialet  på hans dator. I tingsrättens står det  att  den ”anser att det  måste ställas höga 
krav på bevisningen”. Den finner därför det  inte visat att det  var T.E. som utfört 
nedladdningen. Arbetsdomstolen däremot finner det dels än mindre troligt  än tingsrätten 
att  någon annan än T.E. skulle ha laddat  ner det  aktuella materialet och dels att T.E. 
förvisso har visat  att en annan förklaring är möjlig men inte lyckats visa att det  är 
sannolikt. 

Den andra punkten gäller huruvida T.E. har använt  arbetsdatorn för privat verksamhet på 
arbetstid. Återigen kommer tingsrätten och Arbetsdomstolen till motsatta slutsatser. 
Tingsrätten konstaterar att  T.E. förvisso har använt  datorn privat men inte till den grad att 
det skulle vara anmärkningsvärt. De förnyade förhör som hålls i Arbetsdomstolen verkar 
dock plocka fram viss ny information som är till T.Es nackdel vilket  ledde till att 
Arbetsdomstolen fann att  han ägnat sig åt privata angelägenheter på arbetstid i en 
anmärkningsvärd utsträckning. Tilläggas kan dock att Arbetsdomstolen inte ser lika 
allvarligt  på detta som på nedladdningen av pornografi men att det fortfarande är ”ett 
illojalt handlande som ger anledning till allvarlig kritik”.

I den sista punkten, inledande av konkurrerande verksamhet, återfinns en hårdare 
inställning hos Arbetsdomstolen än hos tingsrätten. Tingsrättens inställning är att  eftersom 
det inte finns någon konkurrensklausul i T.Es anställningsavtal så kan han inte ha haft 
någon så pass viktig ställning i bolaget  att  en registrering av ett  potentiellt  konkurrerande 
bolag skulle vara illojalt. Arbetsdomstolens resonemang konstaterar att T.E. var chef för 
supportavdelningen och att det därmed skall anses som illojalt med förberedelse, oavsett 
om det finns någon konkurrensklausul. 

3.2.4 Blåst av facket?

Det finns två fall från 2010 som kan tyckas särskilt  anmärkningsvärda. I båda fallen fick 
arbetstagaren råd som ledde till att de förlorade sina anställningar från sin fackliga 
representant. I båda fallen ledde dessa råd till att de blev av med sina anställningar. Båda 
fick rätt  i tingsrätten men deras respektive talan avvisades av Arbetsdomstolen. Båda fick 
därför stå för hela notan.
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Det första fallet27 handlar om en kvinna (B.D.) som arbetat  som receptionist  fram tills hon 
efter varsel om avsked accepterade en överenskommelse om omplacering till en av 
företagets underleverantörer. Efter att  ha tänkt  ytterligare på saken ändrade sig dock B.D.  
eftersom det  nya arbetet  var i en högljudd industrilokal och fullständigt väsensskilt från 
hennes gamla anställning som receptionist. Bakgrunden till varslet och omplaceringen var 
att  arbetsgivaren av olika anledningar ansåg sig tappat  förtroendet  för B.D. De hävdade 
att  hon gjort privata telefonsamtal på arbetstid och då ignorerat till företaget inkommande 
samtal när hon suttit  i växeln samt att  hon vid ett  kurstillfälle på annan ort varit olovligt 
frånvarande. Efter förhandlingar med facket  återtog arbetsgivaren dock sitt varsel och 
erbjöd istället  B.D. en tjänst  hos en underleverantör. B.D. fick av sitt  fackliga ombud 
rådet  att acceptera erbjudandet  eftersom bolaget ”skulle avsluta hennes anställning om 
hon inte accepterade”. 

Tingsrätten börjar med att konstatera att  det inte funnits grund för avsked eller ens för 
uppsägning. De konstaterar vidare att  omplaceringserbjudandet  är oskäligt  och B.D. har 
tvingats att  acceptera erbjudandet  genom arbetsgivarens ”hårdnackade inställning att B.D. 
skulle bort från företaget”. Företaget  har invänt att B.D. har fått både betänketid och stöd 
från den fackliga ombudsmannen men tingsrätten konstaterar att ombudsmannen inte 
varit till någon hjälp och att betänketiden inte varit  till någon nytta på grund av det 
överhängande hotet att bli av med anställningen.

Arbetsdomstolen har inte gjort  några arbetsrättsliga bedömningar av läget, detta eftersom 
bolaget inte längre hävdar att  de haft någon grund för att skilja B.D. från sin tjänst utan 
endast att hon har skrivit  under ett  avtal om omplacering. De konstaterar vidare att det 
inte var arbetsgivaren utan den fackliga representanten som framförde ”hotet” om avsked 
och det  kan inte arbetsgivaren på något  sätt  hållas ansvarig för. Arbetsdomstolen 
konstaterar att  arbetsgivaren inte ens borde ha insett att  arbetstagaren kände sig pressad 
till beslutet. Inte heller villkoren i avtalet  innebär enligt  Arbetsdomstolen att det finns 
någon grund för att ogiltigförklara avtalet.

Arbetsdomstolen anser inte heller att  B.D. hade giltig anledning att  få sin sak prövad och 
tillämpar därför inte bestämmelserna i LRA 5 kap 2 § om kvittning av 
rättegångskostnaderna.

I det andra fallet28 är det en pressoperatör (L.E.) som hotas med avsked dels för att  ha 
berett  sin man tillgång till arbetsplatsen när denne gjorde inbrott samt varit  delaktig i ett 
hot mot en annan anställd. L.E.s make J.E. blev i tingsrätten dömd för inbrott på L.E.s 
arbetsplats, vid inbrottet använde han L.E.s passerkort  och kod. Företaget  hävdar att  det 
måste betyda att  L.E. har berett  J.E. tillgång till arbetsplatsen, L.E. hävdar att hennes man 
tagit hennes kort utan hennes medgivande, han visste var hon förvarade det, och använt 
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hennes kod, hon använde samma kod till både passerkort, bensinkort och mobiltelefon. 
Det  olaga hotet skall enligt  arbetsgivaren ha framförts via mobiltelefon, i samband med 
samtalet  såg den hotade L.E. stå och stirra på honom tillsammans med en främmande 
person. I samband med detta skall, enligt  arbetsgivaren, dataloggen visa att L.E. har två 
inpasseringar med en minuts mellanrum. L.E. förnekar all kännedom om något hot. När 
arbetsgivaren tog del av tingsrättens dom kallade de den lokala Metallklubben till 
förhandling. Arbetsgivaren sade sig då ha grund för att  avskeda L.E. och tänkte varsla om 
detta följande dag. Facket  föreslog då att L.E. kunde få säga upp sig själv vilket 
arbetsgivaren inte hade något emot. L.E. kallades sedan till ett möte med de fackliga 
representanterna där hon förelades att  hon skulle ha hjälpt sin man att  göra inbrott  och 
hon rekommenderades att säga upp sig själv eftersom hon då dels fick kortare karenstid 
hos A-kassan och dels skulle få lön under uppsägningstiden. L.E. hävdar även att  hennes 
arbetsbetyg skulle påverkas av huruvida hon sade upp sig själv, vilket både de fackliga 
representanterna och arbetsgivaren bestämt förnekar. Efter ett mycket  pressande möte 
gick L.E. med på att  säga upp sig och lämnade arbetsplatsen samma dag. Efter en tid 
ångrade hon sig dock och började fundera på om allt  gått  rätt  till. Efter visst sökande fann 
hon en jurist  som ville hjälpa henne, han kontaktade arbetsgivaren 13 dagar efter att  L.E. 
hade sagt upp sig och meddelade att L.E. ville återta uppsägningen.

Tingsrätten konstaterar att arbetsgivaren har accepterat  fackets förslag att  låta L.E. säga 
upp sig. Den konstaterar också att  L.E. trivdes bra på jobbet  och var i praktiken ensam 
försörjare av fyra barn vilket  måste innebära att det var arbetsgivarens handlande som 
föranledde L.E.s beslut att  säga upp sig. Det  föreligger dessutom vissa frågetecken kring 
huruvida det  undanhölls information för L.E. om att även hotet  skulle ligga till grund för 
ett  eventuellt avsked. Tingsrätten konstaterar att  det inträffade som arbetsgivaren vill 
lägga L.E. till last  förvisso är tillräckligt för att ”företa en närmare utredning” men inte 
tillräckligt  för att bestämma sig för avsked utan att höra L.E.s sida av saken vilket  man de 
facto har gjort. De påpekar att  det varit  lämpligt  om arbetsgivaren kallat  till ett eget  möte 
med L.E.  Tingsrätten konstaterar slutligen att  den inte heller förelegat  saklig grund för 
uppsägning av L.E. detta dels eftersom J.E. har tagit hennes passerkort  utan hennes 
tillåtelse och dels har arbetsgivaren inte kunnat visa att L.E. har varit delaktig i det  olaga 
hotet.

Arbetsdomstolen konstaterar att L.E.s uppsägning inte är direkt föranledd av 
arbetsgivaren utan av facket men ”att det  ytterst  var det förhållandet att  bolaget beslutat 
att  inleda ett avskedandeförfarande som föranledde att L.E. sade upp sig”. 
Arbetsdomstolen anser det  vidare inte visat  att  arbetsgivaren hade för avsikt att verkställa 
ett  avsked nästa dag utan snarare att  om någon förmildrande omständighet  uppkom från 
L.E:s möte med facket  så skulle arbetsgivaren ompröva sitt beslut. Arbetsdomstolen 
konstaterar att L.E förvisso kan ha hamnat i en svår situation men att  arbetsgivaren inte 
skall lastas för detta., vilket  innebär att  det hela inte är att anse som en provocerad 
uppsägning. Avslutningsvis konstateras att L.E. dröjde nästan två veckor med att ta 
tillbaka sin uppsägning och även om skälet  till detta kan anses giltigt  kunde hon kortat 
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den tiden genom att  själv kontakta arbetsgivaren och meddela att  hon avsåg bestrida 
förfarandet  och att hon letade ombud för detta. Sammantaget ansåg Arbetsdomstolen inte 
att  L.E. heller hade rätt att  återta sin uppsägning och det  är inte heller oskäligt att anse 
henne bunden av den.

Inte heller i detta fallet  hade arbetstagaren enligt  Arbetsdomstolen rätt att få sin sak 
prövad och därmed får hon stå för hela notan från både tingsrätten och Arbetsdomstolen.

3.2.5 Sammanfattning

De nu sammanfattade avgörandena har ingen tydlig gemensam röd tråd, i de första två 
fallen, trakasserifallet och domaren, är båda fall där rättsregler tolkats olika. De får därför 
tjäna som exempel på fördelen med att  ha möjlighet  att överklaga till en specialdomstol 
och den utökade rättssäkerhet  det  innebär. Båda fallen är relativt rättframma för att  inte 
säga enkla och utslagen de fick i de respektive tingsrätterna är något förvånande. 

I fallet  porrnedladdning är de olika resonemangen runt den första grunden som åberopas 
för avsked ett tydligt exempel på de olika sätt tingsrätten och Arbetsdomstolen resonerar 
kring beviskrav. Tingsrätten använder sig här av samma beviskrav som de har för vana att 
göra i brottmål, det  vill säga att  det  skall vara ställt  utom rimligt tvivel att  den anställde 
skall vara skyldig. Arbetsdomstolen däremot använder sig av den för civilrättsliga 
tvistemål vanliga bevisbördan att det skall vara styrkt. Skillnaderna i slutsatser kring den 
andra åberopade grunden kan ses som ytterligare exempel på fördelen med flera instanser 
och möjligheten att kunna lägga fram sin sak flera gånger. Resonemangen kring den 
tredje grunden synes snarast vara ett  ytterligare exempel på den röda tråd som tidigare 
omnämnts. Arbetsdomstolens resonemang utgår från verkligheten och tingsrättens 
resonemang utgår från bokstaven i lagen och avtalsklausulen, eller i det här fallet  brist på 
avtalsklausul. 

De två fallen under rubriken ”Blåst  av facket?” är intressanta av flera anledningar. Dels 
visar den på den utsatta situation som en person hamnar i när facket den är medlem i och 
som skall tillvarata dennes intressen gör felaktiga bedömningar och därför ger dåliga råd. 
I båda fallen ledde detta direkt till att den enskilda förlorade sin anställning. Det  första 
som kan noteras är det inte oväntade faktumet  att  facken inte valt att  driva dessa sina 
medlemmars sak i domstol. Vidare bör det  kanske sägas att även dessa två fall passar in i 
mönstret av den mer verklighetsanknutna Arbetsdomstolen som beskrivits ovan. 
Ytterligare en intressant sak med dessa två domar är att  Arbetsdomstolen anser att  de 
båda arbetstagarna inte hade giltigt skäl att  få sin sak prövad. Förarbetena29 lämnar tydligt 
utrymme för att göra bedömningen att  så hade varit fallet  och Arbetsdomstolen egna 
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uttalande30  i handlar förvisso om ett  fall där det  var den överklagande var den förlorade 
parten. Men faktum torde väl ändå vara så att  om tingsrätten höll med i bedömningen att 
arbetstagarna blivit  olovligt skilda från sina respektive anställningar så torde det inte 
funnits några ”enkelt tillgängliga, klargörande uttalanden i rättspraxis” som talade för 
motsatsen. Motargumentet mot detta resonemang skulle dock kunna vara att i så fall 
skulle samtliga fall där den som fick rätt  i första instans förlorade efter överklagandet 
automatiskt kvalificera för för kvittning av rättegångskostnader.

Avslutningsvis bör det sägas att i de flesta fall är tingsrätten och Arbetsdomstolen mycket 
lika varandra i sina bedömningar. Det är trots allt  i en ordentlig majoritet av fallen som de 
kommer fram till samma sak. De fall som fokuserats på här är egentligen undantagen som 
bekräftar regeln.
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4. Analys

Uppsatsens analysdel har strukturerats genom att  låta varje enskild frågeställning ge 
upphov till en rubrik. Under varje sådan rubrik görs ett försök att formulera ett svar på 
frågeställningen.

4.1 Tematiska resonemangsskillnader

Den tydligaste gemensamma draget i de skillnader som finns mellan sätten som  
tingsrätten och Arbetsdomstolen resonerar har sin bakgrund i det  faktum att de personer 
som dömer och därmed resonerar i tingsrätten troligen inte har samma vana att tolka 
arbetsrättsliga avtal och inte heller samma insyn i arbetsmarknaden. Det  har tidigare i 
uppsatsen visats på flera exempel av att  Arbetsdomstolen går in och tolkar avtal när 
tingsrätten i samma mål tidigare har dömt efter vad avtalet  verkar säga vid en första 
anblick. Som en annan sida av samma mynt är det  faktum att  tingsrätten i viss mån 
använder sig av en annan grad av bevisbörda. Tingsrätten gör ibland bedömningar som 
om det  vore ett brottmål och för att någon skall kunna hållas ansvarig så skall de vara 
visat  bortom allt rimligt tvivel att  det  inte kan vara någon annan som egentligen är 
ansvarig. Inom arbetsrätten, som är en del av civilrätten, är det egentligen bara 
nödvändigt att  styrka eller göra något för troligt för att det  skall gå att hålla en person 
ansvarig för något inträffat. Det kan här alltså konstateras att  även människor inom 
domstolsväsendet är vanemänniskor och ibland låter det sätt som de brukar bedöma saker 
påverka hur de bedömer i arbetsrättsliga fall, även om det  egentligen är andra 
bedömningsgrunder som skall vara aktuella.  

Måhända skulle en cynisk person hävda att  en del av de skillnader som finns i 
resonemangen kunna härledas till att  det  är så som Fahlbeck beskriver, att  det 
förekommer en institutionell diskriminering.31 Statistiken talar sitt tydliga språk, det är 
nästan fem gånger vanligare att  arbetsgivaren får rätt  när denne överklagar än att en 
arbetstagare får det  när denne överklagar. En del av förklaringen till detta skulle kunna 
ligga i att  den arbetstagare vars fall ligger inom denna uppsats avgränsning står utan sitt 
eventuella fackförbunds hjälp och därför inte har någon som ”automatiskt” står på dennes 
sida vid domarbordet i Arbetsdomstolen. 
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4.2 Är det en bra idé att överklaga?

Svaret på styckerubrikens fråga är naturligtvis främst beroende på hur det  aktuella målet 
ser ut. I en demokrati är ett  av målen för domstolsväsendet förutsägbarhet. Det skulle, i en 
perfekt värld, innebära att  den som gick upp i domstol alltid på förhand skulle kunna 
räkna ut hur domstolen skulle döma. Men även i den perfekta världen krävs ett  ingående 
kunnande från den som skall förutsäga rätten för att  kunna göra detta framgångsrikt och 
det gäller ännu mer i den inte helt  perfekta värld som vi lever i, ett  kunnande som en 
enskild person eller arbetsgivare kanske inte alltid besitter, vilket  också gör det svårare att 
avgöra huruvida det  är meningsfullt att överklaga. Något  annat som också påverkar den 
”verkliga” förutsägbarheten är hur komplicerat det givna fallet är, ju mer komplicerat, 
desto svårare att förutsäga. Det är naturligtvis här det primära övervägandet bör göras, är 
det här fallet  så komplicerat  att tingsrätten kan ha gjort  fel? Det  finns många exempel på 
domar som aldrig borde ha överklagats. Ett tydligt  exemplet på detta är AD 2007:3732 där 
en arbetstagare bestred att hon antagit ett  förslag på omplacering och att  hon därmed 
blivit uppsagd på felaktiga grunder. Som motbevis framförde arbetsgivaren tre 
samstämmiga vittnesuppgifter från de andra tre som närvarade vid mötet där 
arbetstagaren påstods ha antagit förslaget. Förutsägbarheten i fallet  är nästan fullständig 
och kvinnan förlorade naturligtvis i båda instanser. AD 2006:129 och AD 2008:106 är 
ytterligare exempel på överklaganden till Arbetsdomstolen där rättsläget varit relativt 
klart och fallen därför kanske aldrig borde ha överklagats. 

Av fallen inom ramarna för denna uppsats är det markant  fler som i slutändan vinns av 
arbetsgivarparten än arbetstagarparten, ca 74% av fallen enligt  författarens beräkning. En 
starkt bidragande orsak till detta torde vara den ”gallring” som fackföreningar gör när de 
väljer huruvida de skall representera en arbetstagare, samtliga fall där facket väljer att 
föra sin medlems talan faller ju automatiskt  utanför ramarna för denna uppsats. Detta 
innebär att de mål som finns inom uppsatsens ramar torde falla i en av två kategorier, de 
som en fackförening ansett som svårvunna och därför inte valt  att  driva samt  de där 
målsägarna inte är fackligt anslutna. Den verkliga ration mellan dessa två kategorier finns 
det inga uppgifter om men eftersom den fackliga organisationsgraden har legat  över 70% 
de senaste fem åren 33 så bör den första kategorin vara den betydligt större av de två. 

En annan aspekt i frågan om det är en bra idé att  överklaga är det ekonomiska 
risktagandet. Det är dyrt att  förlora och som enskild person kan det bli mycket 
ekonomiskt kännbart. Det finns regler för kvittning av rättegångskostnader vilka 
potentiellt  skulle kunna användas för att minska den ekonomiska smällen för enskilda, det 
är dock inte så de används. De är istället till för om antingen båda parterna har ömsom 
vunnit och förlorat yrkanden i domstolen, eller för det  fall att  det  var någon slags 
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principfråga som avhandlades som domstol inte tidigare uttalat  sig om och det  därmed 
inte finns någon vägledande praxis i frågan.

En rent  statistisk studie av frågan, som alltså helt  bortser från sakinnehållet i de olika 
fallen, visar på att  det för en arbetstagare är en generellt dålig ide att  överklaga. Endast i 
10% av fallen som överklagades av en arbetstagare blev domen ändrad, i de andra 90% 
av fallen blev det  alltså samma utgång i Arbetsdomstolen som i tingsrätten. På andra 
hållet, det  vill säga att en arbetsgivare överklagar ett  tingsrättsbeslut  som gått emot  dem, 
är siffran cirka 47%. Av detta kan vi alltså sluta oss till att om tingsrätten inte höll med 
dig som arbetstagare så är chansen mycket liten att  Arbetsdomstolen skall göra det. Om 
du däremot är arbetsgivare så är chansen något sämre än 50/50 för framgång.

Svaren på frågan får alltså bli; om du är arbetstagare och du har ett  krångligt  fall som 
tingsrätten verkar ha helt  missuppfattat så kanske, men bara kanske, det är en bra ide att 
överklaga. Om du är arbetsgivare och känner dig orättvist behandlad av tingsrätten, och 
har råd att förlora, så kan det vara värt chansningen.

4.3 De dubbla instansernas poäng

Tanken med flera rättsinstanser borde, som påpekats tidigare, vara en sorts 
rättssäkerhetsförsäkring, en säkerhet  för ett lands medborgare att om denne känner sig 
felaktigt  behandlad så skall det finnas någonstans att  vända sig. Så också i arbetsrättsliga 
frågor. Tanken med hierarkin i ett  sådant  system torde också vara att använda expertisen 
där den verkligen behövs och låta de lägre och mer allmänna instanserna ta hand om 
enklare och mer rättframma fall. Det är antagligt att samma tankegångar fanns vid 
organiserandet av de regler som omgärdar tvisteprövning i arbetsrättsliga frågor och som 
ledde till att  tingsrätten fick bli första instans i arbetsrättsliga frågor. Det goda i dessa 
tankegångar kan ifrågasättas från flera håll. Dels kan frågan ställas om tingsrätterna är 
tillräckligt  bra på arbetsrätt, det kan vara ett  komplicerat  och mångfacetterat  fält och de 
allmän jurister och nämndemän som fäller avgörandena i landets tingsrätter kanske inte 
har tillräckligt kunnande för detta. Dels kan den nästan rakt motsatta frågan ställas, är 
arbetsrätt  verkligen ett så komplicerat och egenartat ämne att  en specialdomstol kan 
motiveras? Räcker det inte med den ”vanliga” vägen för överklagande?

Som svar på dessa frågor kan den empiri som ligger till grund för denna uppsats vara till 
hjälp. Totalt sett så är tingsrätterna och Arbetsdomstolen överens i en klar majoritet  av de 
här studerade fallen. I nästan 77% av fallen närmare bestämt, vilket  innebär att  tingsrätten 
kan anses lika kompetent som Arbetsdomstolen i de fallen vilket  torde innebära att 
systemet att  tingsrätterna får ta hand om fallen först, och därmed får ta den största 
andelen fall, inte begränsar rättssäkerheten på något större sätt  utan snarare effektiviserar 
den. Vad det gäller den motsatta frågan, huruvida en Arbetsdomstol behövs kan de 
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resterande  23% av fallen vara till hjälp i svaret. Hade inte Arbetsdomstolen eller 
motsvarande domstol fått möjlighet att pröva dessa fall så hade de aldrig fått upprättelse.  

4.4 Förslag till fortsatt forskning

Denna uppsats är avgränsad till fall som handlar om uppsägningar och/eller avsked. En 
naturlig fortsättning är att  utöka studien till att omfatta även andra typer av fall och 
studera huruvida mönstret  håller i sig. För att  ytterligare avvika från den klassiska 
rättsdogmatiska metoden och fortsätta på det  rättssociologiska spåret hade intervjuer med 
domare och nämndemän med mål att få ytterligare insyn i deras resonemang varit 
intressant. 
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Bilaga 1

Sida som 
vann i 
Tingsrätten

Sida 
som 
vann 
i AD

Ändrats till 
AG favör

AG vann 
båda

AT vann 
båda

Ändrats till 
ATs favör

Summa

2006:04
2006:15
2006:26
2006:27
2006:44
2006:54

2006:103
2006:120
2006:125
2006:129

2007:25
2007:37
2007:38
2007:43
2007:46
2007:62
2007:63

2007:64;1
2007:64;2

2007:82
2007:84
2007:86
2007:87
2007:93
2007:96

2008:6
2008:31
2008:38
2008:48
2008:50
2008:58
2008:92

AT AT 1 1
AT AT 1 1
AG AG 1 1
AG AG 1 1
AT AG 1 1
AT AG 1 1
AG AG 1 1
AG AG 1 1
AG AG 1 1
AG AG 1 1

AG AG 1 1
AG AG 1 1
AG AG 1 1
AG AG 1 1
AG AG 1 1
AT AG 1 1
AT AG 1 1
AG AG 1 1
AG AT 1 1
AG AG 1 1
AG AG 1 1
AG AT 1 1
AG AG 1 1
AG AG 1 1
AG AG 1 1

AG AG 1 1
AG AG 1 1
AG AG 1 1
AT AT 1 1
AG AG 1 1
AT AT 1 1
AT AG 1 1
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Sida som 
vann i 
Tingsrätten

Sida 
som 
vann 
i AD

Ändrats till 
AG favör

AG vann 
båda

AT vann 
båda

Ändrats till 
ATs favör

Summa

2008:95
2008:106

2009:12
2009:30
2009:40
2009:70
2009:82
2009:83

2010:8
2010:9

2010:30
2010:41
2010:55
2010:67

AG AG 1 1
AG AG 1 1

AT AT 1 1
AG AG 1 1
AG AT 1 1
AG AG 1 1
AG AG 1 1
AG AG 1 1

AT AT 1 1
AT AG 1 1
AT AT 1 1
AT AG 1 1
AT AT 1 1
AT AT 1 1

7 27 9 3 46
15,22 % 58,70 % 19,57 % 6,52 % 46

Antal Procent
AGs överklagande framgångsriktAGs överklagande framgångsriktAGs överklagande framgångsrikt 8 47,06 %
ATs överklagande framgångsriktATs överklagande framgångsriktATs överklagande framgångsrikt 3 10,00 %

”Samma” utgång”Samma” utgång 36 78,26 %
Ändrad utgångÄndrad utgång 11 23,91 %

AG vann i första instansAG vann i första instans 30 65,22 %
AT vann i första instansAT vann i första instans 16 34,78 %
AG vann i andra instansAG vann i andra instans 34 73,91 %
AT vann i andra instansAT vann i andra instans 12 26,09 %
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