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DOMSTOLEN 

Carina Gunnarsson, Lars Johan Eklund, Kurt Eriksson, Claes Frankhammar, 

Elisabeth Bjar, Anders Tiderman och Kjell Eriksson 

 

FÖREDRAGANDE/PROTOKOLLFÖRARE 

biträdande sekreteraren Niklas Berthelson 

 

PARTER (ej närvarande) 

 

KÄRANDE 

1. Svensk Handel, Regeringsgatan 60, 103 29 Stockholm 

2. Lagena Distribution Aktiebolag, 556501-3496, Jordbro Företagspark, 

Box 2073, 136 02 Haninge 

Ombud för båda: förbundsjuristen Mattias Dahl, adress som ovan 1 

 

SVARANDE 

1. Handelsanställdas förbund, Box 1146, 111 81 Stockholm 

2. Anställda hos Lagena Distribution Aktiebolag, se bilaga 1 

 

SAKEN 

Olovlig stridsåtgärd; nu fråga om interimistiskt förordnande 

______________________  

 

Svensk Handel och Lagena Distribution Aktiebolag (arbetsgivarparterna) har 

ansökt om stämning mot Handelsanställdas förbund och de i bilaga 1 angivna 

arbetstagarna (arbetstagarparterna) och yrkat att Arbetsdomstolen ska 

förklara den strejk som pågått utanför bolagets lager i Jordbro sedan 
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morgonen den 15 juni 2009 såsom stridande mot 41 § 

medbestämmandelagen avseende de i strejken deltagande arbetstagarna som 

är medlemmar i Handelsanställdas förbund samt som stridande mot 42 § 

medbestämmandelagen avseende de arbetstagare som inte är medlemmar i 

Handelsanställdas förbund och att var och en av arbetstagarna ska förpliktas 

att betala vissa närmare angivna skadestånd till bolaget. Arbetsgivarparterna 

har vidare yrkat att Arbetsdomstolen i ett interimistiskt beslut ska ålägga de 

strejkande arbetstagarna att omedelbart återuppta arbetet.  

 

Som grund för sin talan har arbetsgivarparterna anfört bl.a. följande. Det 

råder fredsplikt på avtalsområdet. Strejken har inte beslutats i föreskriven 

ordning och strider mot fredsplikten. Att den pågående strejken är olovlig är 

uppenbart. Det föreligger fara i dröjsmål och domstolen ska därför med stöd 

av 15 kap. 5 § tredje stycket rättegångsbalken fatta beslut i frågan 

omedelbart. Den pågående strejken medför omfattande förluster för bolaget 

och det föreligger risk för att tredje man drabbas. Det är känt för de 

strejkande att konflikten är olovlig. De har trots uppmaningar från 

företrädare från såväl Handelsanställdas förbund som arbetsgivarparterna 

ändå inte återgått i arbete. De strejkande har uppgett att de, om 

Arbetsdomstolen beordrar dem därtill, kommer att återuppta arbetet. För det 

fall domstolen inte omedelbart beordrar dem att återuppta arbetet föreligger 

en uppenbar risk att konflikten kommer att fortgå – i strid mot bättre vetande 

hos de strejkande – i minst en vecka. Detta kommer att leda till betydande 

skador för bolaget samt kostnader för samhället då polis tvingas till i princip 

ständig närvaro på plats.  

 

Arbetsdomstolen har företagit frågan om interimistiskt förordnande utan 

hörande av motparterna till avgörande. 

 

Efter föredragning fattar Arbetsdomstolen följande  
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BESLUT 

 

Skäl 

 

Av utredningen framgår att den pågående stridsåtgärden strider mot 41 § och 

42 § medbestämmandelagen.  

 

De uppgifter som arbetsgivarparterna har lämnat om stridsåtgärdens inverkan 

på bolagets verksamhet i form av distribution av dryckesvaror visar att 

strejken förorsakar omfattande ekonomisk skada för bolaget samt betydande 

olägenheter av annat slag för dess verksamhet. Av hittillsvarande utredning 

framgår vidare att polisingripanden har ansetts påkallade samt uppgifter som 

tyder på att deltagarna i strejken, trots medvetenhet om att den är otillåten, 

avser att fortsätta åtgärden ända till dess att de blir ålagda av domstol att 

avbryta den. Mot bakgrund av det anförda finner Arbetsdomstolen att 

interimistiskt förordnande bör ges med stöd av 15 kap. 5 § tredje stycket 

rättegångsbalken utan hinder av att arbetstagarparterna inte haft tillfälle att 

yttra sig över arbetsgivarparternas yrkande om interimistiskt förordnande. 

 

Arbetsdomstolens ställningstagande 

 

Arbetsdomstolen ålägger, för tiden till dess annat förordnas eller målet 

slutligt avgörs, de arbetstagare mot vilka talan förs att omedelbart avbryta 

stridsåtgärden och återgå i arbete. 

 

Som ovan 

 

 

Niklas Berthelson 

 

Protokollet uppvisat 

 

 

Carina Gunnarsson 


