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Villkor för juridisk hjälp från Svensk Handel i arbetsrättsliga tvister m.m. i domstol och 

skiljenämnd 

Svensk Handel erbjuder medlemsföretag kostnadsfri juridisk hjälp vid arbetsrättsliga 

domstolstvister mot anställda och fackliga organisationer enligt de villkor som anges nedan. 

Svensk Handel kan även biträda medlemsföretag i arbetsmiljörättsliga domstolstvister som 

Svensk Handel bedömer vara av betydelse för branschen. Den juridiska hjälpen ges i form av 

att Svensk Handels jurister som ombud företräder medlemsföretaget i tvisten. Svensk Handel 

kan komma att ändra villkoren för juridisk hjälp. 

Utgångspunkter 

1. Svensk Handel företräder medlemsföretag vid tvist endast om prövningen sker enligt 

svensk lag och i Sverige. Om tvisten ska hanteras genom ett skiljeförfarande förbehåller 

sig Svensk Handel rätten att bestämma om Svensk Handel ska företräda företaget. 

 

2. Kostnadsfritt juridiskt biträde vid tvist förutsätter att medlemskapet i Svensk Handel 

innefattar den förmånen (vilket det gör för alla medlemsföretag utom de som har ett rent 

näringspolitiskt medlemskap). Svensk Handel företräder ett företag endast om den 

situation som lett till tvisten uppstått efter det att företaget fått sitt medlemskap beviljat.  

 

3. I tvister där Svensk Handel inte företräder medlemsföretaget enligt dessa villkor, kan 

Svensk Handel ändå, om det bedöms lämpligt, besluta att erbjuda juridiskt biträde mot 

särskild ersättning.  

 

Undantagna situationer 

4. Svensk Handel företräder inte ett företag som inte följer Svensk Handels rådgivning eller 

agerar i strid mot god sed på arbetsmarknaden. Detsamma gäller företag som inte lämnar 

erforderliga underlag eller inte besvarar frågor från Svensk Handel inför eller under en 

domstolsprocess eller motsvarande.  

 



5. Svensk Handel förbehåller sig rätten att inte företräda medlemsföretag om Svensk Handel 

bedömer att möjligheten till framgång i tvisten är osannolik eller där en förlust i ett mål 

kan få negativa konsekvenser för branschen. 

 

6. Svensk Handel övertar normalt inte mål där företaget inledningsvis drivit tvisten i domstol 

på egen hand eller genom annat ombud. 

 

7. Svensk Handel företräder inte medlemsföretag vid tvister 

 

a. mot en verkställande direktör eller före detta verkställande direktör eller någon 

annan person i motsvarande företagsledande ställning, 

b. mot delägare eller före detta delägare som har eller har haft ett väsentligt 

inflytande över medlemsföretagets verksamhet,  

c. mot personer eller bolag där jäv föreligger i förhållande till Svensk Handel, eller  

d. då intressekonflikt föreligger eller kan uppstå i förhållande till Svensk Handel eller 

dess medlemsföretag. 

 

8. Svensk Handel företräder som huvudregel inte ett företag i tvister som direkt eller indirekt 

rör företagets krav på skadestånd eller återbetalningsskyldighet gentemot anställda eller 

tidigare anställda.  

Rättegångskostnader 

 

9. Om medlemsföretaget som ensam part på arbetsgivarsidan förlorar en process och döms 

att ersätta motpartens rättegångskostnader, betalas dessa av företaget. Om 

medlemsföretaget och Svensk Handel som parter förlorar en process i Arbetsdomstolen 

och döms att med viss del vardera ersätta motpartens rättegångskostnader, betalas 

samtliga dessa kostnader av företaget.  

 

10. Om medlemsföretaget vid vinst helt eller delvis tilldöms ersättning för 

rättegångskostnader, och medlemsföretaget får betalt av motparten, fakturerar Svensk 

Handel medlemsföretaget sin del av kostnaderna.  

 

_______________________________ 


